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Δυστυχώς για τον τόπο και την ελληνική κοινωνία το 2012 ήταν ακόμη μια 
πολύ δύσκολη χρονιά που ήλθε να προστεθεί στις ήδη πολύ κακές προηγού-
μενες. Παρατεταμένη βαθιά ύφεση, δημοσιονομική ανασφάλεια, τεράστια 

κοινωνικά προβλήματα και κοινωνική αναταραχή, κλυδωνιζόμενο πολιτικό σύστημα, 
δύο εκλογικές αναμετρήσεις μέσα στη δίνη της οικονομικής κρίσης, ανασφάλεια 
παραμονής μας στην ευρωζώνη, ασφυκτικό πλαίσιο σχέσεων με Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ανασφάλεια σε σχέση με τις δυνατότητες τήρησης των υποχρεώσεών μας έναντι 
των δανειστών μας, συνθέτουν το εκρηκτικό τοπίο στο οποίο επιβιώσαμε το 2012. 
Μόνο προς το τέλος του έτους φαίνεται η όλη κατάσταση, μέσα στην αρνητικότητά 
της να ισορροπεί, δίνοντας έστω πολύ αχνά κάποια σημάδια αισιοδοξίας.

Και σε διεθνές επίπεδο τη χρονιά που πέρασε εμφανίστηκε σημαντική αστάθεια 
αγορών, εντεινόμενη από τις αμφιλεγόμενες προβλέψεις για το ξεπέρασμά της. Αυτό 
οδήγησε σε μία συνολικότερη συγκράτηση έως και ύφεση βιομηχανικών και κατα-
σκευαστικών δραστηριοτήτων που επηρεάζουν άμεσα, κύρια τη ζήτηση πρώτων 
υλών, τις τιμές τους και κατ́  επέκταση την παραγωγή τους. 

Σημαντικό παράγοντα στις διακυμάνσεις ζήτησης και τιμών Ο.Π.Υ. μέσα στο 2012 
αποτέλεσε η αστάθεια στην παγκόσμια παραγωγή χάλυβα, τομέας που απορροφά 
μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών. Εκτιμάται ότι στον τομέα αυτόν και το 2013 θα 
υπάρξει όχι μόνο συγκράτηση αλλά και σχετική κάμψη που θα επηρεάσει και την 
αγορά των Ο.Π.Υ.

Πρέπει να τονιστεί ότι στο δύσκολο περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων 
του κλάδου και ιδιαίτερα των μεταλλουργικών, αρνητικότατο στοιχείο υπήρξε η 
αύξηση του κόστους ενέργειας. 

Εκτιμάται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων του κλάδου θα 
κινηθούν και το 2013 σε ίδια ή και σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2012, με 
τις διεθνείς αγορές να διαφοροποιούνται έντονα θετικά από το 2014 και μετά.

Πρέπει να επισημάνουμε, δυστυχώς για μία ακόμη φορά, στον απολογισμό και 
αυτής της χρονιάς που πέρασε ότι τα προϊόντα Ο.Π.Υ. που απευθύνονται στην εσω-
τερική αγορά βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση. Αδρανή, δομικά υλικά, βιομηχανικά 
ορυκτά που στήριζαν παραδοσιακά την ελληνική βιομηχανία έχουν φτάσει στο ναδίρ 
ζήτησης και κατά συνέπεια παραγωγής, καθιστώντας την επιβίωση των εταιρειών 
του τομέα αυτού ιδιαίτερα προβληματική. 

Σε ότι αφορά τη δραστηριότητα του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων 
το 2012 πρέπει να χαρακτηριστεί ως το έτος της «Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης 
των Ορυκτών Πρώτων Υλών» η οποία ανακοινώθηκε επίσημα σε μεγάλη ημερίδα 
που πραγματοποιήθηκε στις 29-2-2012, με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων και 
των εμπλεκόμενων με τον κλάδο φορέων και εργαζόμενων. Αυτή ήταν μία από τις 
μεγάλες στιγμές στη πορεία του ΣΜΕ τα τελευταία χρόνια και οφείλεται στην ουσι-
αστική δουλειά του.

Όπως είχαμε δηλώσει στην ημερίδα αυτή η ελληνική εξορυκτική - μεταλλουργι-
κή βιομηχανία έχει τη δυνατότητα να προσφέρει άμεσα στην πολυπόθητη ανάπτυξη 
του τόπου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με καλύτερη νομοθεσία, βελτίωση της αδειο-
δότησης έργων, ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό για την αξιοποίηση των Ο.Π.Υ. στήριξη 

ΜHΝΥΜΑ 
ΤΟΥ  
ΠΡΟEΔΡΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ
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έρευνας, κίνητρα για τεχνολογικούς νεωτερισμούς, ανάπτυξη διαλόγου της Πολι-
τείας με τις τοπικές κοινωνίες για μεταστροφή της κοινής γνώμης και των τοπικών 
κοινωνιών σε σχέση με την εκμετάλλευση των Ο.Π.Υ. και την αξιοποίηση του ορυκτού 
πλούτου της χώρας και τέλος ανάπτυξη πρωτοβουλιών για καθολική αλλαγή νοο-
τροπίας και της πολιτικής ηγεσίας και των κλάδων της Δημόσιας Διοίκησης στην 
αντιμετώπιση των εξορυκτικών - μεταλλουργικών επιχειρήσεων. 

Όλα αυτά απαιτούν εφαρμογή (και όχι θεωρητικές, συνθηματολογικές και ευχο-
λογικές επικλήσεις περί ορυκτού πλούτου της χώρας) της Εθνικής Πολιτικής Αξιο-
ποίησης των Ο.Π.Υ. (Ε.Π.).

Δυστυχώς σχεδόν ένα χρόνο μετά την ανακοίνωσή της δεν έγινε τίποτε ουσιώ-
δες για την εφαρμογή της, με τεράστια ευθύνη της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας.́ Ενα 
χρόνο μετά και ακόμη περιμένουμε την πλήρη εφαρμογή του νέου νόμου 4014/2011 
περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων, περιμένουμε μείωση γραφειοκρατίας, 
άρση των πολλαπλών διοικητικών εμποδίων για να υλοποιηθούν νέες επενδύσεις 
στον κλάδο (πχ. στα πολυμεταλλικά μεταλλεία της Β. Ελλάδος), περιμένουμε νέο 
σύγχρονο λατομικό νομοσχέδιο, σωστή αντιμετώπιση των Ο.Π.Υ. από το χωροταξικό 
σχεδιασμό της χώρας και όλα όσα προαναφέρθηκαν.

Αντ’ αυτών βρεθήκαμε αντιμέτωποι με την επιβολή διπλάσιων μισθωμάτων 
στους δημόσιους μεταλλευτικούς χώρους και την προσπάθεια εδραίωσης πρόσθε-
των τελών στις οριστικές ιδιωτικές παραχωρήσεις, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση 
επιβίωσης των μεταλλευτικών επιχειρήσεων.

Πέραν αυτών ο Σύνδεσμος τη χρονιά που πέρασε ασχολήθηκε έντονα με την 
αντιμετώπιση των πολλαπλών εμπλοκών έργων του κλάδου με τις δασικές υπηρεσί-
ες, συμμετείχε ενεργά στις διαδικασίες διαμόρφωσης της ΥΑ για την κατηγοριοποίη-
ση των έργων του κλάδου, στην ΥΑ περί ενσωμάτωσης της άδειας έγκρισης επέμβα-
σης στην ΑΕΠΟ και στην ΚΥΑ περί υπολογισμού ανταλλάγματος χρήσης δασικής γης, 
στα πλαίσια των απαιτούμενων εξειδικεύσεων του νέου νόμου 4014/2011 περί περι-
βαλλοντικής αδειοδότησης. Επίσης είχε συνεχή διαβούλευση στα θέματα μισθωμά-
των και τελών επί μεταλλευτικών παραχωρήσεων, είχε συνεχή συνεργασία για την 
ολοκλήρωση του νέου λατομικού νομοσχεδίου, προσπάθησε έντονα για την σωστή 
ένταξη του κλάδου στις αναθεωρήσεις των Περιφερειακών Χωροταξικών, ενημέρω-
σε την νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ και αποκατέστησε σχέσεις συνεργασίας με το 
νέο Υφυπουργό ΠΕΚΑ κ. Α. Παπαγεωργίου και ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία των 
τριών κομμάτων που στηρίζουν τη σημερινή κυβέρνηση επί των προβλημάτων του 
κλάδου και κύρια για την εφαρμογή της Ε.Π. Τέλος υποστήριξε τις θέσεις του κλάδου 
στα θέματα που τέθηκαν από την Commission και ιδιαίτερα για την ανανέωση της 
οδηγίας περί Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από έργα.

Επίσης έγιναν σημαντικές προσπάθειεςγια την προώθηση της Ευρωπαϊκής 
Σύμπραξης Καινοτομίας (European Innοvation Partnership) σχετικά με τις πρώτες 
ύλες, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο να ενταχθεί ο Έλληνας, καθ ύ́λην αρμόδιος 
για τον κλάδο μας, Υφυπουργός στο High Level Steering Group της Σύμπραξης όπως 
και Έλληνες experts στις αντίστοιχες ομάδες εργασίας των ενοτήτων (WPs) με τις 
οποίες θα ασχοληθεί η Σύμπραξη. 

Η ελληνική εξορυκτική -  
μεταλλουργική βιομηχανία  
έχει τη δυνατότητα  
να προσφέρει άμεσα  
στη πολυπόθητη  
ανάπτυξη του τόπου αρκεί  
να εφαρμοστεί με στοχευμένες  
ενέργειες η Εθνική Πολιτική  
Αξιοποίησης των Ορυκτών 
Πρώτων Υλών χωρίς  
θεωρητικές, συνθηματολογικές  
και ευχολογικές  
επικλήσεις περί του ορυκτού 
πλούτου της χώρας
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Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) είναι το επαγγελματικό σωμα-
τείο των ελληνικών εξορυκτικών επιχειρήσεων από το 1924, με έδρα την Αθήνα.

Βασικός σκοπός του είναι η ισχυροποίηση και η προώθηση του ελληνικού εξο-
ρυκτικού 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 επιχειρή-
σεις - μέλη του.

Για την υλοποίηση των στόχων του επεξεργάζεται και προωθεί θέσεις και από-
ψεις επί θεμάτων που άπτονται της εξορυκτικής δραστηριότητας, προτείνει λύσεις 
ή μεθοδεύει την επίλυση προβλημάτων του κλάδου, μεταφέροντας τις απόψεις του 
στα ευρωπαϊκά όργανα, στην πολιτεία και την δημόσια διοίκηση, στις τοπικές κοινω-
νίες 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 ανα-
πτύσσει 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 επιχειρή-
σεων - μελών του.

Οι εταιρείες μέλη του ΣΜΕ, 
επί πολλές δεκαετίες  
αγωνίζονται για την  

αξιοποίηση του ορυκτού 
πλούτου της Χώρας, προς 

όφελος της ελληνικής 
κοινωνίας, προσφέροντας 

πρόοδο και ανάπτυξη, 
ανταγωνιστικότητα στην 
εθνική και περιφερειακή 

οικονομία και χιλιάδες 
θέσεις εργασίας,  

διασφαλίζοντας το βιοτικό 
επίπεδο στην περιφέρεια.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΤΟΥ  
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

\\  Λεπτομέρεια από πίνακα του Κώστα Μαλάμου
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• ΕΦΑΡΜΟΓH της εξαγγελμένης 
Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των 
Ορυκτών Πρώτων Υλών (Ε.Π.) και 
ενσωμάτωσή της στους επιμέρους 
σχεδιασμούς της Χώρας. Να δοθούν 
κατευθύνσεις από την πολιτική ηγεσία 
του ΥΠΕΚΑ για στοχευμένες ενέργει-
ες υλοποίησής της και να ταυτιστούν 
μ’ αυτές όλοι οι τομείς του ΥΠΕΚΑ.

• ΔΗΜΙΟΥΡΓIΑ Ειδικού Χωροταξικού 
για την αξιοποίηση του Ορυκτού Πλού-
του της Χώρας που θα διασφαλίζει τη 
δυνατότητα πρόσβασης στα κοιτάσμα-
τα των Ορυκτών Πρώτων Υλών (Ο.Π.Υ.) 
και θα επιλύει τα θέματα ανταγωνι-
σμού των χρήσεων γής.

• EΝΤΑΞΗ της εξορυκτικής βιομηχα-
νίας κατά τον ορθότερο και πληρέ-
στερο τρόπο στα αναθεωρούμενα 
Περιφερειακά Χωροταξικά. Πρέπει 
να προσεχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη 
του Ορυκτού Πλούτου της Χώρας 
στο επίπεδο αυτό του Περιφερειακού 
Χωροταξικού Σχεδιασμού.

• ΑΥΣΤΗΡH ΤHΡΗΣΗ του Εθνικού 
και των Περιφερειακών Χωροταξι-
κών σχεδίων κατά την εκπόνηση των 
ΣΧΟΟΑΠ.

• ΠΛHΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓH του νόμου 
4014/2011 περί περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης έργων με την έκδοση 
το ταχύτερο δυνατό των απαιτούμε-
νων εξειδικευτικών Υ.Α.

• ΜΗ ΕΠΙΒΟΛH πρόσθετων τελών 
ή επιβαρύνσεων στις μεταλλευτικές 
επιχειρήσεις με οριζόντια μέτρα, ανα-
θεώρηση του άρθρου 63 του νόμου 
4042/2012 «περί ρύθμισης δικαι-
ωμάτων μεταλλειοκτησίας» με το 
οποίο διπλασιάζονται, χωρίς κριτήρια 
κλιμάκωσης, τα ανώτατα μισθώμα-
τα δημόσιων μεταλλευτικών χώρων, 
δημιουργώντας προβλήματα επιβίω-
σης στις μεταλλευτικές επιχειρήσεις 
σε μία περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για 
την εξελικτική τους πορεία.

• ΑΛΛΑΓH αντιμετώπισης του τρόπου 
αδειοδότησης εξορυκτικών έργων. 
Να αποφασίζεται πρώτα εάν το έργο 
είναι συμφέρον για την εθνική οικο-
νομία και ανάπτυξη και στη συνέχεια 
να αποφασίζονται οι όροι (περιβαλ-
λοντικοί και μη) με τους οποίους αυτό 
θα πρέπει να υλοποιηθεί. Να αρθούν 
οι προσκομματικές δυσκολίες και 
οι πάσης φύσης αγγυλώσεις στην 
αδειοδότηση εξορυκτικών έργων και 
εγκαταστάσεων οι οποίες απέχουν 
πολύ του πνεύματος απλοποίησης 
του αδειοδοτικού συστήματος που 
εξαγγέλλεται στην Εθνική Πολιτική 
Αξιοποίησης των Ο.Π.Υ. και επιχειρεί-
ται με τον νόμο 4014/2011.

• ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕI ο κλάδος στο νέο 
αναπτυξιακό νόμο, να δοθούν κίνητρα 
για έρευνα και προπαρασκευαστικά 
έργα.

• ΝΑ ΔΟΘΟYΝ ΚIΝΗΤΡΑ για εφαρ-
μογή νεωτερισμών στην εξόρυξη, 
στην κατεργασία, στην καλύτερη 
αξιοποίηση παραπροϊόντων και στην 
προστασία και αποκατάσταση περι-
βάλλοντος από τις μεταλλευτικές και 
λατομικές επιχειρήσεις.

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ του κλάδου του μαρμά-
ρου για την εφαρμογή νεωτερισμών 
σ΄ όλο το φάσμα παραγωγής - κατερ-
γασίας - διάθεσης προϊόντων και υπο-
στήριξης των εξαγωγών του.

• ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ της 
δομής και του ρόλου των Διευθύνσε-
ων του ΥΠΕΚΑ που έχουν σχέση με 
την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου 
της Χώρας καθώς και των Επιθεωρή-
σεων Μεταλλείων. Ζητούμε ενίσχυ-
ση του αναπτυξιακού και ελεγκτικού 
τους ρόλου.

• ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ του νέου λατομι-
κού νόμου για την έρευνα, παραγωγή 
και εκμετάλλευση λατομικών προϊό-
ντων και άμεση προώθησή του προς 
ψήφιση.

• ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ του υψηλού 
κόστους ενέργειας που επωμίζονται 
οι μεταλλουργίες του κλάδου ο οποί-
ες, με βάση τη σημερινή ενεργειακή 
τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζε-
ται αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα 
επιβίωσης.

• ΑΝΑΠΤΥΞΗ των κοιτασμάτων χρυ-
σού ώστε να αποτελέσουν σημαντικό 
πόλο προσέλκυσης νέων επενδύσε-
ων με πολλαπλά οφέλη για την Χώρα 
και την Περιφερειακή ανάπτυξη. Η 
ανάπτυξη αυτή πρέπει να βασίζεται 
στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών 
βέλτιστων τεχνικών ως προς την 
εκμετάλλευση και την προστασία του 
περιβάλλοντος.

• ΠΑΤΑΞΗ της παράνομης λατόμευσης.

• ΑΝAΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ από την 
Πολιτεία για ενημέρωση του κοινού 
αναφορικά με τη σημασία του ορυ-
κτού πλούτου της Χώρας στη Περι-
φερειακή Ανάπτυξη και την Εθνική 
Οικονομία.

ΘΕΣΕΙΣ & ΒΑΣΙΚΑ 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ  
ΤΟΥ ΣΜΕ

Μία από τις μεγαλύτερες 
κακοδαιμονίες αυτού  
του τόπου ανέκαθεν  
ήταν και είναι νόμοι,  
αποφάσεις και εξαγγελ-
μένες πολιτικές να μένουν 
πολλές φορές στα χαρτιά
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Μετά από ένα χρόνο δουλειάς στην αντίστοιχη επιτροπή που συνέστησε ο Υφυ-
πουργός ΠΕΚΑ κ. Ι. Μανιάτης για την επεξεργασία ολοκληρωμένης πολιτικής για την 
αξιοποίηση των Ο.Π.Υ. της χώρας, στην οποία μετείχε ενεργά και ο ΣΜΕ και μετά από 
συνεχή συνεργασία του ΣΜΕ με το κ. Υφυπουργό και τα στελέχη του Υπουργείου, 
αποφασίστηκε να ανακοινωθεί επίσημα η πολιτική αυτή, οι βασικοί της άξονες, οι 
απαιτούμενες επιμέρους ενέργειες και πολιτικές όπως και οι απαραίτητες εξειδικεύ-
σεις για την εφαρμογή της.

Η «Εθνική Πολιτική Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών» (Ε.Π.) ανακοινώ-
θηκε στις 29//2/2012 σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΑ.

Τα κείμενα με το περιεχόμενο της (Ε.Π.) επιμελήθηκαν στελέχη του ΥΠΕΚΑ και 
του ΣΜΕ. Επίσης επεξεργάστηκαν συνοδευτικό κείμενο για την Ελληνική Εξορυκτι-
κή Βιομηχανία με θέμα φυσιογνωμία, προοπτικές, διεθνές περιβάλλον. Και τα δύο 
κείμενα τυπώθηκαν σε καλαίσθητα τεύχη την έκδοση των οποίων επιμελήθηκε ο 
ΣΜΕ και μοιράστηκαν στους συμμετέχοντες στην ημερίδα, στις εταιρείες μέλη του 
Συνδέσμου, σε Πανεπιστήμια και φορείς που έχουν σχέση με το χώρο, στις πολιτικές 
ηγεσίες των συναρμόδιων για τον κλάδο Υπουργείων καθώς και στα κόμματα και 
στους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Στην ημερίδα - εκδήλωση της εξαγγελίας της (Ε.Π.) μετείχαν η πολιτική ηγεσία 
του ΥΠΕΚΑ, εκπρόσωποι κομμάτων, εκπρόσωποι μόνιμων επιτροπών της Βουλής, 
η Πρέσβειρα της Αυστραλίας, εκπρόσωποι εργαζομένων, ο Πρόεδρος του Συμβου-
λίου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΣΕΒ, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Euromines, στελέχη του ΥΠΕΚΑ, εκπρόσωποι του ΙΓΜΕ, ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ο ΣΜΕ καθώς 
και εκπρόσωποι των Πολυτεχνειακών και Πανεπιστημιακών, γεωεπιστημονικών 
σχολών.

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ  
ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
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Ο Υφυπουργός κ. Ι. Μανιάτης, 
στην εναρκτήρια ομιλία του 
έπλεξε το εγκώμιο των υπη-

ρεσιακών στελεχών που ασχολήθηκαν 
με την κατάστρωση της (Ε.Π.) όπως 
επίσης τόνισε την ιδιαίτερα εποικοδο-
μητική σχέση συνεργασίας που είχε με 
τον ΣΜΕ, πέρα από επιμέρους διαφω-
νίες, για την αξιοποίηση του ορυκτού 
πλούτου της χώρας προς όφελος της 
ελληνικής κοινωνίας. Τόνισε επίσης ότι 
στόχος της όλης προσπάθειας είναι η 
διαμόρφωση ολοκληρωμένης Εθνικής 
Πολιτικής για τον ορυκτό πλούτο ώστε 
να αποτελέσει βασική πηγή πλούτου 
και ανάπτυξης, να λειτουργήσει ως 
μεγάλη ευκαιρία για μία νέα πορεία 
του τόπου.

Παραθέτουμε τα κυριότερα απο-
σπάσματα της ομιλίας:

«Η μεταλλευτική βιομηχανία, είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με τις κάθε φορά 
κυρίαρχες εθνικές και κυρίως διεθνείς 
οικονομικο-πολιτικές συγκυρίες, πολύ 
περισσότερο σήμερα, στη μέση μιας 
βαθιάς και πολυεπίπεδης κρίσης με 
ρίζες οικονομικές, περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές.

Στην Ευρώπη, χρειαζόμαστε ετη-
σίως περισσότερους από 3 δις τόνους 
Ορυκτών Πρώτων Υλών από τις οποίες, 
αν εξαιρέσουμε τα αδρανή υλικά στα 
οποία παρουσιάζεται σχετική αυτάρκεια, 
η ΕΕ εισάγει το 70%! Ειδικότερα, στην 
περίπτωση των ορυκτών που έχουν 
χαρακτηριστεί ως «κρίσιμα» (σπάνιες 

γαίες, μέταλλα υψηλής τεχνολογίας, 
κλπ) η εξάρτηση πλησιάζει σε ορισμένες 
περιπτώσεις το 100%.

Σε μια εποχή που το μεγάλο ζητού-
μενο είναι η Ανάπτυξη, οι ορυκτές πρώ-
τες ύλες μπορούν να αποτελέσουν μια 
νέα πηγή πλούτου, εσόδων και θέσεων 
εργασίας της χώρας.

Η Χώρα μας μπορεί να θεωρηθεί 
από τις πλουσιότερες κοιτασματολογι-
κές περιφέρειες της Ευρώπης. 

Σήμερα απασχολούνται στον κλάδο 
περίπου 20.000 άμεσα εργαζόμενοι και 
80.000 έμμεσα. Ο ελληνικός εξορυκτι-
κός κλάδος είναι έντονα εξωστρεφής, 
με περίπου το 75% των πωλήσεών 
του να κατευθύνεται σε εξαγωγές. Στον 
τομέα της εξόρυξης η Ελλάδα βρίσκε-
ται σε μία από τις πρώτες 10 θέσεις σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο από πλευράς 
αριθμού επιχειρήσεων και ανταγωνι-
στικότητας, αφού διαθέτει περίπου 600 
επιχειρήσεις του κλάδου σε σύγκριση 
με τις περίπου 1.500 που έχουν χώρες 
όπως η Γαλλία και η Γερμανία. 

Το περιβάλλον, η ποιότητα ζωής, η 
ασφάλεια, η κοινωνική μέριμνα είναι 
μείζονα πολιτικά ζητήματα που αν συν-
δυαστούν με την διαρκώς αυξανόμενη 
και αυτοτροφοδοτούμενη ανάγκη για 
ενημέρωση, συνειδητοποίηση και κινη-
τοποίηση των πολιτών, απαιτούν μια 
νέα, καινοτόμο, ανθρωποκεντρική θεώ-
ρηση, τη θεώρηση της βιώσιμης τεχνο-
λογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης.

Είναι αναγκαίο Περιβάλλον και Ανά-
πτυξη να συνυπάρξουν αρμονικά. Και οι 
δύο «πυλώνες» της αειφόρου ανάπτυ-
ξης μαζί, εξυπηρετούν τις ανάγκες του 
τρίτου πυλώνα, της Κοινωνίας. Η χωρίς 
όρους επιθετική ανάπτυξη, υπερβαίνει 
τη φέρουσα ικανότητα της φύσης, εξα-
ντλεί τους φυσικούς πόρους και υπο-
βαθμίζει τα περιβαλλοντικά συστήματα, 
με εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στις 
οικονομικές δραστηριότητες και την 
κοινωνική συνοχή. Το σύστημα ισορρο-

πεί, με την προϋπόθεση ότι και οι τρεις 
πυλώνες συνυπάρχουν και συνεργάζο-
νται αρμονικά. 

Είμαστε εδώ, για να πείσουμε με 
πράξεις ότι στο όραμα της βιώσιμης 
ανάπτυξης για την Ελλάδα, εντάσσε-
ται και ο τομέας του ορυκτού πλούτου, 
ένας τομέας που δεν επιτρέπεται να 
είναι a priori ούτε εξωστρακιστέος, ούτε 
τιμωρητέος. 

Χρειαζόμαστε ένα νέο αναπτυξιακό 
μοντέλο. Ένα μοντέλο, προσανατολι-
σμένο στην ποιότητα, την αποδοτικότη-
τα των φυσικών πόρων, την οικονομία 
της γνώσης και τη μετάβαση σε μια 
βιώσιμη κοινωνικά και χωρίς αποκλει-
σμούς οικονομία της αγοράς. 

Ο τομέας του ορυκτού πλούτου 
αποτελεί βασικό πυλώνα, για να πρω-
ταγωνιστήσουμε σε ένα νέο οικονομικό 
και επενδυτικό πλαίσιο ευκαιριών, δημι-
ουργίας θέσεων εργασίας και ενίσχυσης 
των δημόσιων εσόδων. Δεν έχουμε την 
πολυτέλεια άλλου χαμένου χρόνου και 
άλλων χαμένων ευκαιριών. Η ώρα είναι 
τώρα».

Ο εκπρόσωπος της Ν.Δ. κ. Σ. 
Καλαφάτης στην τοποθέ-
τησή του τόνισε ότι εδώ και 

πολλά χρόνια παρουσιάζονται σημα-
ντικά προβλήματα στην ανάπτυξη του 
ορυκτού πλούτου της χώρας όπως 

«Στη σημερινή εποχή, οι επενδύσεις στην περιβαλλοντικά υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη  
της εξορυκτικής βιομηχανίας συνεπάγεται δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,  
ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας και τεχνολογίας και σημαντική αύξηση κρατικών εσόδων.»

  
 Από την ομιλία της Πρέσβειρας της Αυστραλίας κας JENNY BLOOMFIELD
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έλλειψη κατάλληλου κανονιστικού 
πλαισίου, απουσία πολιτικής βούλη-
σης, έλλειψη κατάλληλου χωροτα-
ξικού σχεδιασμού, έγερση σοβαρών 
εμποδίων στο όνομα της περιβαλλο-
ντικής ευαισθησίας, έλλειψη διαλόγου 
της πολιτείας με τις τοπικές κοινωνίες 
και πολιτικών που θα τις ωφελούν από 
τις δραστηριότητες ανάπτυξης του 
ορυκτού πλούτου.

Επισήμανε ότι παρά το ότι ο ορυ-
κτός πλούτος μπορεί να συμβάλλει 
ουσιαστικά στην εθνική οικονομία 
σήμερα η κατάσταση είναι αποκαρ-
διωτική με το υπάρχον αδειοδοτικό 
πλαίσιο, την έλλειψη συντονισμού 
υπηρεσιών – πολιτείας και πολίτη, τις 
συγκεχυμένες απόψεις περί ανάπτυ-
ξης με βιώσιμο τρόπο και με παράλ-
ληλη προστασία του περιβάλλοντος, 
την μη παραγωγική αξιοποίηση των 
ορυκτών πόρων προς όφελος των 
τοπικών κοινωνιών και του τόπου.

Χαιρέτησε την προσπάθεια δημι-
ουργίας Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίη-
σης των Ο.Π.Υ. και τόνισε τη σημασία 
της ανάπτυξης της ελληνικής εξορυ-
κτικής βιομηχανίας στην ευρύτερη 
ανάπτυξη της χώρας.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 
Βιώσιμης Ανάπτυξης κ. Ε. 
Βιδάλης στην τοποθέτησή 

του επεσήμανε:
«Οι παγκόσμιες συνθήκες, έτσι 

όπως αυτές έχουν εξελιχθεί τα τελευ-
ταία χρόνια, έχουν φέρει στο προσκή-
νιο, τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολι-
τικό επίπεδο, την ιδιαίτερη σημασία των 
ορυκτών πρώτων υλών, καθώς και την 
αναγκαιότητα διαμόρφωσης συγκροτη-
μένης στρατηγικής για την εξασφάλιση 

των αναγκαίων ορυκτών πρώτων υλών 
σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο. 

Το θέμα των πρώτων υλών αποτε-
λεί πρόκληση για ολόκληρη τη ανθρω-
πότητα, από την οποία δεν μπορούμε να 
ξεφύγουμε.

Η Ευρώπη αντιλήφθηκε, από το 
2007, την ανάγκη για μία συγκροτη-
μένη στρατηγική για τους ορυκτούς 
φυσικούς πόρους. Αντιλήφθηκε, δηλα-
δή, ότι η έλλειψη μιας τέτοιας στρατη-
γικής αποτελούσε σοβαρό εμπόδιο και 
ανασταλτικό παράγοντα για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη του ίδιου του εξορυκτικού 
κλάδου, αλλά -ακόμη πιο σημαντικό- 
και για την στήριξη της ανάπτυξης και 
της βιωσιμότητας σε βάθος χρόνου της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας γενικότερα.

Συνειδητοποίησε ότι το 70% περί-
που της ευρωπαϊκής βιομηχανίας βασί-
ζεται σε ορυκτές πρώτες ύλες, ενώ το 
70% των αναγκαίων πρώτων υλών για 
την ευρωπαϊκή βιομηχανία εισάγονται 
από τρίτες χώρες.

Έτσι, τον Μάρτιο του 2007, στο πλαί-
σιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας για 
την Ανταγωνιστικότητα, την Ενέργεια 
και το Περιβάλλον, της γνωστής ως 
Πρωτοβουλίας Veurheugen, συγκροτή-
θηκε ειδική Ομάδα, το Ad Hoc Group 10, 
για να μελετήσει το θέμα της Πρόσβα-
σης σε Φυσικούς Πόρους και Δευτερο-
γενείς Πρώτες Ύλες. 

Αυτή η Ομάδα, της οποίας είχα την 
τιμή να είμαι μέλος, υπέβαλε τις προτά-
σεις της τον Ιούνιο του 2007 και είναι 
αυτές που επηρέασαν τόσο το Κείμενο 
Εργασίας της Ε.Ε. που εκδόθηκε, επίσης, 
τον Ιούνιο του 2007, όσο και την Ευρω-
παϊκή Πολιτική για την Πρόσβαση στις 
Μη-Ενεργειακές Πρώτες Ύλες, που υιο-
θετήθηκε το 2008.

Μια Πολιτική που τόνιζε, μεταξύ 
άλλων, την επιτακτική ανάγκη για εκλο-
γίκευση και απλούστευση του περίπλο-
κου, δυσλειτουργικού και αντί-αναπτυ-
ξιακού καθεστώτος αδειοδότησης και 
κανονιστικών ρυθμίσεων που διέπουν 
την εξορυκτική δραστηριότητα στις 
χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
γενικότερα. 

Ως απόρροια και με βάση αυτή την 
Ευρωπαϊκή Πολιτική, είμαι πολύ ευτυ-
χής που σήμερα χαιρετίζω την δική 

μας την Ελληνική «Εθνική Πολιτική για 
την αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων 
Υλών». 

Σ’ ένα περιβάλλον όπου και η Ευρώ-
πη θα πασχίζει να διασφαλίσει τις ανα-
γκαίες για τη δική της ανάπτυξη πρώτες 
ύλες, οι ευκαιρίες που δημιουργούνται 
για τον ελληνικό εξορυκτικό κλάδο είναι 
σημαντικές. Αν αυτές αξιοποιηθούν θα 
μπορέσουν να προσελκύσουν επενδύ-
σεις, εγχώριες και ξένες, εκατοντάδων 
εκατομμυρίων ευρώ και να δημιουργή-
σουν εκατοντάδες νέες θέσεις εργασί-
ας. Αναπόσπαστο κομμάτι της Εθνικής 
Πολιτικής είναι και οι οικονομικοί όροι 
που μπορεί και επιβάλει το κράτος, είτε 
αυτοί αφορούν στο κόστος της ηλε-
κτρικής ενέργειας είτε στα μισθώματα, 
γιατί μπορεί να οδηγήσουν σε οριακή 
οικονομική αποδοτικότητα, δεδομένου 
ότι πολλά από τα ορυκτά προϊόντα είναι 
σχετικά μικρής αξίας και δεν πρέπει να 
συγκρίνονται με τα πολύτιμα μέταλλα.

Παράλληλα, βέβαια, με την οποια-
δήποτε Εθνική Πολιτική, πιστεύω πως 
και οι εταιρείες - μέλη του ΣΜΕ συνει-
δητοποιούν ότι μιλάμε πλέον για μία 
αξιοποίηση βασισμένη στις αρχές της 
βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο την ταυ-
τόχρονη βελτιστοποίηση της οικονομι-
κής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
συνιστώσας της εξορυκτικής δραστηρι-
ότητας στη χώρα μας.

Για να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη 
στον εξορυκτικό κλάδο, χρειαζόμαστε 
την βελτίωση όχι μόνο της αδειοδότη-
σης αλλά και του ελεγκτικού μηχανι-
σμού, που θα παρακολουθεί μία επέν-
δυση αφού έχει αδειοδοτηθεί, ώστε να 
γνωρίζει τόσο η επιχείρηση όσο και η 
κοινωνία (και κυρίως η τοπική κοινω-
νία) ότι τα χαρτιά και τα λόγια γίνονται 
πράξη. Τελικά πρέπει να επανεξεταστεί 
και ο μηχανισμός απόδοσης δικαιοσύ-
νης για τα παραπάνω δύο θέματα (αδει-
οδοτήσεις και ελεγκτικές διαδικασίες), 
με στόχο την ασφάλεια δικαίου, απα-
ραίτητη προϋπόθεση για τον επενδυτή, 
καθώς και την επιτάχυνση της εκδίκα-
σης για άρση της αβεβαιότητας».
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Η Πρέσβειρα της Αυστραλίας 
κα Jenny Bloomfield αναφέρ-
θηκε στην εμπειρία και τα 

οφέλη για τη χώρα της από την εκμε-
τάλλευση του ορυκτού της πλούτου.

Μεταξύ άλλων ανέφερε:
«Κανένας άλλος τομέας επιχειρη-

ματικής δραστηριότητας δε συνδέεται 
τόσο στενά με την οικονομική και κοι-
νωνική ανάπτυξη της Αυστραλίας - από 
την ανακάλυψη χρυσού τον 19ο αιώνα, 
των σιδηρομεταλλευμάτων και μεταλ-
λευμάτων νικελίου στη δεκαετία του 
‘60, αργότερα την ανάπτυξη της βιομη-
χανίας άνθρακα, έως τη σημερινή άνευ 
προηγουμένου αύξηση της ζήτησης για 
Ορυκτές Πρώτες Ύλες για την τροφο-
δότηση των βιομηχανικών δραστηριο-
τήτων των περισσότερων χωρών ανά 
την υφήλιο.

Η σημερινή αύξηση της ζήτησης για 
ορυκτές πρώτες ύλες έχει οδηγήσει σε 
υψηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυ-
ξης, χαμηλά επίπεδα ανεργίας και αύξη-
ση των εισοδημάτων για όλους τους 
Αυστραλούς πολίτες.  Ο εξορυκτικός 
τομέας συνεισφέρει σημαντικά στο ΑΕΠ 
της χώρας μας, αποτελεί το 47,5 τοις 
εκατό του συνόλου των αυστραλιανών 
εξαγωγών (AUD135 δις το 2010) και 
απασχολεί, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, 
ένα σημαντικό ποσοστό του εργατικού 
δυναμικού της χώρας.

Τα σημαντικά αποθέματα ορυκτού 
πλούτου που διαθέτει , καθώς και η 
εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών που 
συντελούν σε υψηλά επίπεδα παραγω-
γικότητας, επιτρέπουν στην Αυστραλία 
να παραμείνει στην πρώτη γραμμή του 
μεταλλευτικού τομέα παγκοσμίως.

Η Αυστραλία προσφέρει ένα στα-
θερό επενδυτικό περιβάλλον με χαμη-
λό κρατικό παρεμβατισμό, πρόσβαση 
σε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, 

και προηγμένες τεχνολογίες εξόρυξης 
- παράγοντες που καθιστούν την εξο-
ρυκτική δραστηριότητα στην Αυστρα-
λία από τις πιο χαμηλού κόστους στον 
κόσμο.

Η αυστραλιανή μεταλλευτική βιο-
μηχανία πρωτοστατεί στην παγκόσμια 
προσπάθεια για εφαρμογή πρακτικών 
αειφόρου ανάπτυξης.   Η δέσμευση των 
εξορυκτικών εταιρειών για βιώσιμη 
ανάπτυξη αποτελεί απαραίτητη προϋ-
πόθεση για την απόκτηση της «κοινωνι-
κής άδειας λειτουργίας» τους.

Οι πρακτικές που εφαρμόζονται 
από αυστραλιανές εταιρείες αναγνω-
ρίζονται παγκοσμίως ως οι πλέον ενδε-
δειγμένες. Το ‘Πρόγραμμα «Βέλτιστης 
Πρακτικής» για Βιώσιμη Ανάπτυξη για 
την Εξορυκτική Βιομηχανία’ (Leading 
Practice Sustainable Development 
Program for the Mining Industry), είναι 
ένας οδηγός «βέλτιστων πρακτικών» 
που ενσωματώνει τις περιβαλλοντικές, 
οικονομικές και κοινωνικές πτυχές που 
αφορούν όλες τις φάσεις της εξορυκτι-
κής δραστηριότητας.

Το μακραίωνο  
ιστορικό παρελθόν  
και το δυναμικό παρόν  
της εκμετάλευσης  
των ορυκτών πόρων 
της χώρας μαζί με  
το πλούσιο κοιτασμα-
τολογικό δυναμικό της 
αποτελούν  
εξασφάλιση για  
την απρόσκοπτη 
παραγωγή πλούτου 
και στο μέλλον,  
προς όφελος  
της ελληνικής 
κοινωνίας.

Η κα Μα ρ ία  Σ π η λ ιο π ού -
λου εκπρόσωπος της DG 
Enterprises της Commission 

ανέπτυξε τη δυναμική και τη σημασία 
του εξορυκτικού – μεταλλουργικού 
τομέα στην Ε.Ε., την ευρωπαϊκή στρα-
τηγική για τις πρώτες ύλες και την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων του 
μέλλοντος για μία βιώσιμη ανάπτυξη 
της ευρωπαϊκής οικονομίας που προ-
απαιτεί βιώσιμο εφοδιασμό της ευρω-
παϊκής αγοράς με πρώτες ύλες.

Επίσης αναφέρθηκε στα ευρωπα-
ϊκά προγράμματα έρευνας και νεωτε-
ρισμών “Horizon 2020” που αφορούσε 
τις πρώτες ύλες όπως και στην νέα 
προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για την Innοvation Partnership με 
σκοπό, μέσα από τη συνεργασία των 
κρατών - μελών να εφαρμοστούν 
νεωτερισμοί για τη βέλτιστη αξιοποίη-
ση των πρώτων υλών, ξεκινώντας από 
την γεωλογική έρευνα και τελειώνο-
ντας στην ανακύκλωση και την υποκα-
τάσταση σπάνιων υλικών.

Ο Διευθυντής ΥΠΕΚΑ από την 
Γεν. Δ/νση Φυσικού Πλού-
του κ. Δημήτρης Κολέρης, 

παρουσίασε την «Εθνική Πολιτική 
Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων 
Υλών» (Ε.Π.) αναπτύσσοντας τους 
βασικούς της άξονες, τις απαιτούμε-
νες επιμέρους πολιτικές και ενέργει-
ες καθώς και τις απαραίτητες για την 
υλοποίησή τους εξειδικεύσεις. (βλέπε 
σελ. 10-12)

 //
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

1. Η εθνική πολιτική για 
τον Ορυκτό Πλούτο 
ως βασικό συστατικό 
της εθνικής και περι-
φερειακής αναπτυ-
ξιακής πολιτικής της 
Χώρας.

-  Ενσωμάτωση με οριζόντιο τρόπο των κατευθύνσεων 
της εθνικής πολιτικής αξιοποίησης των ορυκτών πρώ-
των υλών (ΟΠΥ) σε όλες τις επί μέρους πολιτικές και 
σχεδιασμούς ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη αξιο-
ποίηση των κοιτασμάτων και το δημόσιο όφελος.

-  Σύσταση Forum για την εφαρμογή της Εθνικής Πολιτι-
κής Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ).

• Εξασφάλιση της δυνατότητας αξιοποίησης των κοιτασμάτων 
ΟΠΥ μέσω καταλλήλων παρεμβάσεων στο θεσμικό πλαίσιο. 

• Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις με στόχο την προώθηση 
έρευνας ΟΠΥ.

• Ενίσχυση των υφισταμένων κρατικών ερευνητικών φορέων, 
σε θέματα ΟΠΥ.

• Επαναξιολόγηση και διερεύνηση της παραγωγικής αξιοποί-
ησης των δημόσιων μεταλλείων και γενικότερα των δημό-
σιων μεταλλευτικών χώρων της χώρας, με ολοκλήρωση της 
κοιτασματολογικής έρευνας όπου χρειάζεται και στη συνέ-
χεια δημοπράτηση με στόχο την βέλτιστη αξιοποίησή τους 
προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

2. Χωροταξικός σχεδια-
σμός που θα διασφα-
λίζει την δυνατότητα 
πρόσβασης στα κοι-
τάσματα ΟΠΥ και την 
επίλυση των θεμάτων 
ανταγωνισμού των 
χρήσεων γης.

- Ενσωμάτωση της μεταλλευτικής πολιτικής στην 
χωροταξική πολιτική της χώρας, ώστε να επιτευχθεί 
ισόρροπη σχέση μεταξύ: 

 •  βιώσιμης διασφάλισης των απαραίτητων ορυκτών 
πρώτων υλών

 • οικονομικής ανάπτυξης
 • κοινωνικού περιβάλλοντος
 • φυσικού περιβάλλοντος
 • ανταγωνιστικών χρήσεων γης.
-  Κατάλληλος χωροταξικός σχεδιασμός ώστε να δια-

σφαλίζεται η δυνατότητα αξιοποίησης των κοιτασμά-
των ορυκτών πρώτων υλών, σε μακροχρόνια βάση 
με παράλληλη εξασφάλιση της προσβασιμότητας σ’ 
αυτά.

    Η ιδιαιτερότητα της εξορυκτικής βιομηχανίας, η οποία 
σε αντίθεση με άλλες δραστηριότητες, είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την θέση στην οποία η φύση έχει 
δημιουργήσει τα αντίστοιχα κοιτάσματα, καθώς και η 
διασφάλιση των χωροταξικών προϋποθέσεων για τη 
διενέργεια των εξορυκτικών εργασιών και της μετα-
φοράς των προϊόντων της (π.χ. θαλάσσιοι διέξοδοι 
μεταφοράς), θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη 
κατά τον χωροταξικό σχεδιασμό.

- Πρόβλεψη κατ΄ εξαίρεση διαδικασιών αλλαγής χρή-
σεων γης όταν αυτό είναι αναγκαίο για την αξιοποίηση 
νέων κοιτασμάτων ορυκτών πρώτων υλών τα οποία 
δεν είχαν εντοπισθεί, και επομένως δεν είχαν ληφθεί 
υπόψη, κατά τις προηγούμενες φάσεις του χωροταξι-
κού σχεδιασμού.

• Αποτύπωση των περιοχών με εκμετάλλευση κοιτασμάτων 
ορυκτών πρώτων υλών στον χωροταξικό σχεδιασμό, και 
πρόνοια (αναγνώριση των προϋποθέσεων που πρέπει να 
εξασφαλίζονται) ώστε να διασφαλίζεται, μακροπρόθεσμα η 
δυνατότητα συνέχισης της εκμετάλλευσής τους.

• Στον χωροταξικό σχεδιασμό θα πρέπει επίσης να λαμβάνο-
νται υπόψη και τα τυχόν κοιτάσματα που έχουν εντοπισθεί 
αλλά δεν βρίσκονται ακόμη σε φάση εκμετάλλευσης ώστε 
να προληφθεί, στο μέτρο του δυνατού, η ενδεχόμενη «αδρα-
νοποίησή τους» εξαιτίας θεσμοθέτησης ανταγωνιστικών 
χρήσεων γης ή κατασκευής έργων υποδομής.

• Δημιουργία ενημερωμένης και επικαιροποιημένης GIS 
βάσης ψηφιακών χωροταξικών δεδομένων που μαζί με τις 
υπόλοιπες χρήσεις θα συμπεριλαμβάνει γεωλογικά και κοι-
τασματολογικά δεδομένα, θεσμοθετημένες περιοχές εξό-
ρυξης, λατομικές ζώνες, ενδεχόμενες Π.Ο.Α.Π.Δ. (Περιοχές 
Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων) 
μεταλλευτικών ή λατομικών δραστηριοτήτων, άλλες υφι-
στάμενες εκμεταλλεύσεις και περιοχές μελλοντικού εξορυ-
κτικού ενδιαφέροντος.

• Αναθεώρηση Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων, λαμ-
βάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες της εθνικής πολιτικής 
ΟΠΥ.

• Επικαιροποίηση των διαχειριστικών μελετών για τις προ-
στατευόμενες περιοχές υπό το φώς των νέων εξελίξεων της 
σχετικής νομοθεσίας αλλά και των κατευθυντήριων οδη-
γιών της Ε.Ε. σε ότι αφορά την δυνατότητα χωροθέτησης 
εξορυκτικών εργασιών εντός των περιοχών αυτών. Επίσης 
σαφέστερος καθορισμός των ορίων τους. 

• Για τις περιοχές κοιτασμάτων πρώτων υλών που έχουν κατη-
γοριοποιηθεί ως ιδιαίτερης σημασίας για την εθνική οικονο-
μία να γίνεται ειδική πρόβλεψη/αναφορά στα χωροταξικά/
πολεοδομικά σχέδια, ώστε κατά το σχεδιασμό να διασφαλί-
ζεται η συμβατότητα των άλλων χρήσεων γης με την εξορυ-
κτική δραστηριότητα. 

• Πρόβλεψη στον χωροταξικό σχεδιασμό για την χρήση του 
χώρου εξόρυξης μετά το τέλος της εκμετάλλευσης.

Παρουσίαση 
τριών βασικών 

αξόνων

Η Εθνική Πολιτική Αξιοποίησης των Ο.Π.Υ. πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο εφοδιασμός 
της κοινωνίας με ορυκτές πρώτες ύλες θα γίνεται με οικονομικά βιώσιμο τρόπο, 
εναρμονισμένο με τις εθνικές πολιτικές ανάπτυξης άλλων τομέων, την προστασία 
του περιβάλλοντος και σύμφωνα με την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης.

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ:
Η θέσπιση του κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου μέσα από ευρεία ενημέρωση 

και διάλογο όλων των εμπλεκομένων φορέων και η διασφάλιση της διαχρονικής 
εφαρμογής του με συνέπεια, διαφάνεια και ενιαίο τρόπο.
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ  

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

3. Κωδικοποίηση και 
εκσυγχρονισμός της 
λατομικής/μεταλ-
λευτικής νομοθεσίας 
(αδειοδοτικό σύστη-
μα, θέματα έρευνας 
και εκμετάλλευσης, 
ασφάλειας και ελέγ-
χου, περιβάλλοντος 
κλπ).

Βασικά χαρακτηριστικά του κανονιστι-
κού πλαισίου αδειοδότησης πρέπει να 
είναι: 
- Η απλότητα, η διαφάνεια, η σαφή-

νεια, οι σταθεροί όροι, η κατανόηση 
του επενδυτικού περιβάλλοντος, η 
ομοιομορφία στην εφαρμογή του και 
οι λογικοί χρόνοι για την έκδοση των 
απαιτουμένων εγκρίσεων και αδειών. 

-  Η προώθηση - επιβολή της Εφαρμογής 
Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών και η 
αξιοποίηση της σχετικής Ευρωπαϊκής 
εμπειρίας.

- Η ενίσχυση του ρόλου των ελεγκτικών 
υπηρεσιών έργων έρευνας και εκμε-
τάλλευσης ορυκτού πλούτου.

-  Η αυστηρή εφαρμογή του πρόσφατα 
θεσμοθετημένου Κανονισμού Μεταλ-
λευτικών και Λατομικών Εργασιών 
(Κ.Μ.Λ.Ε.).

• Αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου όπου απαιτείται. 
• Απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης λαμβάνοντας υπόψη την εκφρα-

σμένη μεταλλευτική πολιτική και τον χωροταξικό σχεδιασμό. 
• Επικαιροποίηση προδιαγραφών μελετών (τεχνική, περιβαλλοντική) με βάση τις 

σύγχρονες απαιτήσεις.
• Αποφυγή επικαλύψεων και πρόβλεψη για παράλληλες ενέργειες αδειοδότησης 

με στόχο τη συντόμευση χρόνου.
• Έκδοση καθοδηγητικών εγγράφων και εγχειριδίων για τις απαιτήσεις και τις 

διαδικασίες αδειοδότησης τόσο για τους ενδιαφερομένους όσο και για τις 
εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Φορείς.

• Ουσιαστικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των ελεγκτικών υπηρεσι-
ών (Επιθεωρήσεων Μεταλλείων, Επιθεωρητών Περιβάλλοντος , Δ/νσης Γνω-
μοδοτήσεων και Ελέγχου ΙΓΜΕΜ κ.λ.π.) για την υγιεινή και ασφάλεια, ορθο-
λογική εκμετάλλευση, προστασία και αποκατάσταση περιβάλλοντος, οι οποίες 
πρέπει να στελεχωθούν κατάλληλα και να εξοπλιστούν με την αναγκαία υλικο-
τεχνική υποδομή.

3α.  Νομικό πλαίσιο 
περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης.

-  Η περιβαλλοντική αδειοδότηση πρέ-
πει να εντάσσεται και να συνάδει με 
την μεταλλευτική πολιτική. 

Θα πρέπει να εξασφαλίζονται: 
-  Η παραγωγή των εκμεταλλεύσιμων 

και αναγκαίων ΟΠΥ εντός των πλαισί-
ων της βιώσιμης ανάπτυξης (οικονο-
μική ανάπτυξη, κοινωνική διάσταση, 
περιβαλλοντικές επιταγές).

-  Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης εντός 
καθορισμένων και εύλογων χρονικών 
πλαισίων. 

-  Η υιοθέτηση πολιτικής «ανοικτών 
θυρών» προς την τοπική κοινωνία και 
τους κοινωνικούς εταίρους.

-  Η ουσιαστικότερη και πιο ενεργός συμ-
μετοχή της Διοίκησης στην διαδικασία 
διαβούλευσης της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης.

Μετά την έκδοση του Ν. 4014/11, εξειδίκευση του κανονιστικού πλαισίου περι-
βαλλοντικής αδειοδότησης των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, με:
- Καθορισμό περιεχόμενου μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) και 

θεσμοθέτηση σύγχρονων προδιαγραφών για την εκπόνηση ΜΠΕ, στις οποίες 
θα ενσωματωθούν όλες οι σχετικές απαιτήσεις (π.χ. σχέδια διαχείρισης απο-
βλήτων, βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, οικολογική αξιολόγηση για δραστηριό-
τητες εξόρυξης σε περιοχές NATURA 2000, κλπ).

- Καθορισμό περιεχομένου φακέλων για τροποποίηση και ανανέωση ΑΕΠΟ δρα-
στηριοτήτων εξόρυξης και θεσμοθέτηση σχετικών προδιαγραφών.

- Αποσαφήνιση των όρων υπό τους οποίους μπορεί να διεξάγεται έρευνα και 
εκμετάλλευση ορυκτών πόρων εντός προστατευόμενων περιοχών.

- Περαιτέρω εξειδίκευση των διαδικασιών για ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ άλλων 
αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται.

- Ουσιαστικό έλεγχο εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων τόσο κατά την διάρ-
κεια λειτουργίας όσο και μετά το πέρας της εξορυκτικής δραστηριότητος. 

- Σαφή καθορισμό υποχρεώσεων του εκμεταλλευτή για την μετά το κλείσιμο της δρα-
στηριότητας περίοδο και αποτελεσματική παρακολούθηση εκπλήρωσής τους.

- Λειτουργία χρηματοοικονομικών εγγυήσεων για διασφάλιση υλοποίησης των 
περιβαλλοντικών όρων.

Επίσης: 
- Διαφοροποίηση των απαιτήσεων για τη περιβαλλοντική αδειοδότηση δραστη-

ριοτήτων εξόρυξης εφόσον για την περιοχή έχει προηγηθεί η εκπόνηση Σ.Π.Ε..
- Πρόβλεψη και για ενδεχόμενη ανάπτυξη εναλλακτικών χρήσεων γης μετά το 

πέρας της εκμετάλλευσης.
- Αποκαταστάσεις εγκαταλελειμμένων εξορυκτικών χώρων ή αξιοποίησή τους 

για άλλες χρήσεις προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
- Εξειδίκευση των προβλέψεων του Π.Δ. για την περιβαλλοντική ευθύνη στην 

εξορυκτική δραστηριότητα.

3β.  Νομικό πλαίσιο 
ειδικά για την 
εκμετάλλευση  
των λατομείων 
αδρανών υλικών.

-  Διασφάλιση σε μακροχρόνιο ορίζοντα 
της τροφοδοσίας της αγοράς και των 
κατασκευαστικών έργων με αδρανή 
υλικά, με αποδεκτό κόστος.

- Θεσμοθέτηση νέου λατομικού νόμου.

• Εξορθολογισμός συστήματος παραγωγής (αποτροπή παρανόμων εκμεταλλεύ-
σεων). Στην κατεύθυνση αυτή θα συμβάλλουν τα πορίσματα του ευρωπαϊκού 
έργου SARMa (Sustainable Aggregates Resources Management) που υλοποιεί 
το ΙΓΜΕΜ. 

• Καθορισμός ποιοτικών προδιαγραφών και διαδικασιών πιστοποίησης αδρανών 
υλικών πρωτογενούς παραγωγής ή ανακύκλωσης.

• Χωροταξικός σχεδιασμός - λατομικές περιοχές και λειτουργία τους.
• Καθορισμός περιπτώσεων λειτουργίας εκτός λατομικών ζωνών - αδρανή υλικά 

ειδικών χρήσεων.
• Καθορισμός προϋποθέσεων για εκμεταλλεύσεις αδρανών υλικών εντός περιο-

χών Natura.
• Άρση των νομικών κωλυμάτων -κυρίως διατάξεις του Ν. 998/79- για την ίδρυ-

ση μέσα στους λατομικούς χώρους αδρανών υλικών συναφών μεταποιητικών 
μονάδων (Μονάδες ετοίμου σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος).

• Εκσυγχρονισμός συστήματος αδειοδότησης - άρση προβλημάτων, περιορισμός 
γραφειοκρατίας.
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I. Στη γνώση του κοιτασματολογικού δυναμικού της χώρας.

II.  Στην εξασφάλιση και προώθηση της βιωσιμότητας ΟΠΥ με μεγάλο ειδικό βάρος 
 για την Χώρα.

- Οι ΟΠΥ ιδιαίτερης σημασίας για την εξορυκτική βιομηχανία της χώρας και την ανάπτυξη  
της εθνικής οικονομίας καθορίζονται ως ακολούθως:
• Λιγνίτης
• Λατερίτης (Fe-Ni)
• Βωξίτης 
• Μικτά θειούχα (Pb-Zn-Ag)
• Χρυσός 
• Λευκόλιθος
• Μάρμαρα
• Μπεντονίτης
• Περλίτης.

-  Η Εθνική Πολιτική προϋποθέτει την εκπόνηση σχεδίου για την βιώσιμη ανάπτυξής τους.

III.  Στην ενσωμάτωση των διακυμάνσεων και προοπτικών της Ευρωπαϊκής και παγκόσμιας 
αγοράς πρώτων υλών.

IV.  Στην αξιοποίηση του μεταλλευτικού δυναμικού της χώρας με σεβασμό στο περιβάλλον  
και στο πλαίσιο των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Εθνική Πολιτική Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών πρέπει να βασίζεται:
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Η κα Ρεβέκα Μπατμάνογλου 
προϊσταμένη του τμήματος 
Γενικών Περιβαλλοντικών 

Θεμάτων του ΥΠΕΚΑ ανέπτυξε τους 
άξονες της Ε.Π. για το νομικό πλαίσιο 
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, 
την προώθηση του διαλόγου με την 
τοπική κοινωνία και την αποδοχή του 
έργου της εξορυκτικής βιομηχανίας 
από αυτήν.

Ανέλυσε το πως μέσω της περι-
βα λ λον τ ικής αδε ιοδότησης των 
έργων εξασφαλίζεται η εφαρμογή των 
αρχών της πρόληψης και προφύλαξης, 
η διαβούλευση με όλους τους φορείς, 
η συνεισφορά του έργου στην τοπική 
και την εθνική οικονομία. Αναφέρθηκε 
στο νέο νόμο 4014/11 περί περιβαλ-
λοντικής αδειοδότησης με τον οποίο 
υλοποιούνται σημαντικά απαιτούμενες 
επιμέρους ενέργειες για την υλοποί-
ηση της Ε.Π. όπως η απλοποίηση και 
ο εξορθολογισμός των διαδικασιών 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η 
μείωση των απαιτούμενων χρόνων, 
η μείωση των έργων που απαιτούν 
περιβαλλοντική αδειοδότηση με την 
κατάθεση ΜΠΕ, η μείωση του διοι-
κητικού βάρους, η εξάλειψη «διπλών 
αδειοδοτήσεων», η ηλεκτρονική δια-
χείριση – δημιουργία ηλεκτρονικού 
περιβαλλοντικού μητρώου και περι-
βαλλοντικής ταυτότητας έργων, η 
ενσωμάτωση άλλων αδειών στις Απο-
φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων, η θεσμοθέτηση προδιαγραφών 
για τις ΜΠΕ, ενώ παράλληλα ενισχύο-
νται οι έλεγχοι με στόχο την πραγμα-
τική διασφάλιση της προστασίας του 
περιβάλλοντος.

Σ’ ότι αφορά τον άξονα της Ε.Π. 
για το διάλογο με τις τοπικές κοινω-
νίες και την αποδοχή του εξορυκτικού 
έργου από αυτές ανέφερε ότι προς 
την κατεύθυνση αυτή είναι απαραίτητο 
η εδραίωση κλίματος εμπιστοσύνης με 
ανάλογη ανάπτυξη διαλόγου, η ανά-
ληψη ενημερωτικής εκστρατείας για 
τον ρόλο του ορυκτού πλούτου και τη 
σημασία του στην καθημερινή ζωή, η 
ενίσχυση των δράσεων Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης από τις εταιρείες, η 
πολιτική «ανοικτών θυρών» προς τις 
τοπικές κοινωνίες, η ανάληψη πιλοτι-
κών δράσεων πρότυπης αποκατάστα-

σης και η απόδοση των χώρων, μετά 
την εκμετάλλευση, προς επωφελή 
χρήση από τις τοπικές κοινωνίες και 
τέλος η παροχή αντισταθμιστικών 
οφελών.

Όλα αυτά, ανέφερε, προϋποθέτουν 
κατάλληλη ενσωμάτωσή τους στο 
σχεδιασμό και στην υλοποίηση του 
έργου αποσκοπώντας όχι μόνο στην 
προστασία του φυσικού και ανθρωπο-
γενούς περιβάλλοντος αλλά και στην 
ενίσχυση του κοινωνικού ιστού της 
περιοχής.

Η Εθνική Πολιτική 
Αξιοποίησης των ΟΠΥ 
έχει βασικό της άξονα 
την προώθηση  
διαλόγου με τις τοπικές 
κοινωνίες για την 
αποδοχή του εξορυκτι-
κού έργου από αυτές 
και την εδραίωση  
κλίματος εμπιστοσύνης

Ο Πρόεδρος του ΣΜΕ μεταξύ 
άλλων τόνισε:
«Η πολιτική αυτή εξαγγέλ-

λεται στην πιο κρίσιμη περίοδο για το 
παρόν και το μέλλον της πατρίδος μας. 
Μιας Ελλάδος που βαθμιαία έχει σχε-
δόν πλήρως αποβιομηχανοποιηθεί 
και στερείται ισχυρού πρωτογενούς 
παραγωγικού τομέα είτε αυτός λέγεται 
γεωργία είτε κτηνοτροφία είτε αξιοποί-
ηση των φυσικών πόρων ενώ είχε και 
έχει όλες τις δυνατότητες για μια ισχυρή 
παραγωγική δράση.

Ο εξορυκτικός τομέας στη χώρα 
μας, εκπροσωπούμενος από τον ΣΜΕ, 
έχει να επιδείξει μία συνεχή ισχυρή 
παρουσία στην Εθνική μας οικονομία 
και μπορεί να αποτελέσει πυλώνα ανά-
πτυξης. Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών 
Επιχειρήσεων δραστηριοποιείται χωρίς 
τυμπανοκρουσίες, αλλά ιδιαίτερα απο-
δοτικά από το 1924 μέχρι σήμερα 
αδιαλείπτως.

Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες 
της ΕΕ που διαθέτει σημαντικό ορυ-
κτό πλούτο, τόσο σε ποιότητα, όσο και 
σε ποσότητα και ποικιλία ορυκτών και 
μεταλλευμάτων, με μεγάλο βιομηχανι-
κό ενδιαφέρον και ποικιλία εφαρμογών. 
Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις 
ανάγκες σε ΟΠΥ της ευρωπαϊκής αλλά 
και της διεθνούς κοινότητας προσφέρει 
συγκριτικά πλεονεκτήματα για την οικο-
νομία της χώρας.

Η Εθνική Μεταλλευτική πολιτι-
κή πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τη 
σημαντικότητα των ορυκτών και μεταλ-
λευμάτων, που σήμερα εκμεταλλεύ-
ονται, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στα 
υλικά που επηρεάζουν άμεσα την ελλη-
νική οικονομία και την περιφερειακή 
ανάπτυξη.

Μακροπρόθεσμος στόχος της εθνι-
κής πολιτικής πρέπει να είναι η εξα-
σφάλιση της ομαλής λειτουργίας και 
ανάπτυξης ενός εγχωρίου εξορυκτικού 
κλάδου, ώστε να είναι υγιής και δυναμι-
κός, να καλύπτει τις εγχώριες ανάγκες 
σε πρώτες ύλες, να είναι παγκόσμια 
ανταγωνιστικός με αύξηση των εξαγω-
γών, να στηρίζει την εθνική και Περι-
φερειακή ανάπτυξη, να εκμεταλλεύεται 
ορθολογικά τους διαθέσιμους φυσικούς 
πόρους, να περιορίζει τό περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα και να απολαμβάνει την κοι-
νωνική αποδοχή του έργου του.

Η αξιοποίηση του ορυκτού μας 
πλούτου πρέπει να αποτελέσει εθνική 
επιλογή, στα πλαίσια των αρχών της 
βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και της νέας 
ευρωπαϊκής πολιτικής στο θέμα των 
Ο.Π.Υ.

Παρά την ύφεση που παρουσιάζεται 
σήμερα στην αγορά Ορυκτών Ά  Υλών 
ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος έχει 
και δυναμική και ισχυρό μέλλον.

Μπορεί να αποτελέσει μοχλό που 
θα βοηθήσει το ξεπέρασμα της φοβε-
ρής κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας. 
Για να γίνει αυτό απαιτείται μια καθαρή 
εθνική πολιτική για την αξιοποίηση του 
ορυκτού πλούτου, η οποία θα εξασφα-
λίζει την προστασία του περιβάλλοντος 
αλλά συγχρόνως την προσβασιμότητα 
στις πρώτες ύλες. Έτσι θα δοθεί στην 
ελληνική εξορυκτική βιομηχανία ανα-
πτυξιακή τροχιά, όμως με τρόπο βιώσι-
μο μέσα στα πλαίσια του οδικού χάρτη 
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της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τις 
πρώτες ύλες.

Η εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής 
Αξιοποίησης του Ορυκτού Πλούτου για 
να πραγματοποιηθεί πρέπει να περάσει 
κατά κύριο λόγο μέσα από μια ουσιαστι-
κή αλλαγή νοοτροπιών και πρακτικών 
όλων των εμπλεκομένων (φορείς εκμε-
τάλλευσης, Πολιτεία, Δημόσια Διοίκηση 
και Τοπικές Κοινωνίες.) 

Εμείς ως ΣΜΕ συμμετείχαμε ολόψυ-
χα στην προσπάθεια για την δημιουργία 
Εθνικής Μεταλλευτικής Πολιτικής.

Η σημερινή παρουσίασή της για μας 
σημαίνει δέσμευση της πολιτικής ηγε-
σίας του τόπου για τον ορυκτό πλούτο 
της χώρας.

Εμάς βέβαια μας ενδιαφέρει η 
εφαρμογή της πολιτικής αυτής και σας 
δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε με όλες 
τις δυνάμεις μας να γίνουν πράξη όλα 
αυτά που εξαγγέλθηκαν σήμερα».

Ο  Γ.Δ. του ΙΓΜΕΜ κ. Κ. Παπα-
βασιλείου αναφέρθηκε στην 
ανάγκη δημιουργίας εθνι-

κών μεταλλευτικών πολιτικών από τα 
κράτη μέλη της Ε.Ε. που διαθέτουν 
σοβαρό ορυκτό πλούτο, πολιτικών που 
θα εναρμονίζονται με την ευρωπαϊ-
κή πολιτική για τις πρώτες ύλες. Ο κ. 
Παπαβασιλείου τόνισε επίσης την ανα-
γκαιότητα για την δημιουργία συγκε-
κριμένης οδηγίας (Directive) από την 
Ε.Ε. για τις Ο.Π.Υ. όπου θα αντιμετωπί-
ζεται ολοκληρωμένα το θέμα.

«Είναι πλέον απαραίτητο να προσ-
διορισθούν οι στρατηγικές επιλογές για 
το μέλλον, να οριοθετηθεί και να χαρα-
χθεί ο «οδικός χάρτης» βέλτιστης αξιο-
ποίησης και βιώσιμης εκμετάλλευσης 
συγκεκριμένων ΟΠΥ, με χαρακτηριστικά 
εθνικού ή/και περιφερειακού συγκριτι-
κού πλεονεκτήματος και υπεροχής για 
την Ελλάδα και να διασφαλιστεί η δια-
τήρηση των ανταγωνιστικών πλεονε-
κτημάτων μακροπρόθεσμα» πρόσθεσε. 

Ο  εκπρόσωπος της Σ χολής 
Μηχανικών Μεταλλείων –
Μεταλλουργών Μηχανικών 

ΕΜΠ καθηγητής κ. Δ. Καλιαμπάκος 
μεταξύ άλλων τόνισε:

«Η βιομηχανία του ορυκτού πλούτου 

είναι μια πολύπλοκη, σύνθετη παραγω-
γική μηχανή. Είναι εξαιρετικά ευάλωτη 
στις εξωτερικές συνθήκες. Στήνεται 
πάρα πολύ δύσκολα, καταστρέφεται 
πολύ εύκολα. Επομένως η υπόθεση της 
ανάπτυξής της δεν είναι καθόλου μα 
καθόλου απλή. Ακόμη, και η χρήση του 
όρου «ορυκτός πλούτος» ίσως δεν είναι 
σωστή, μιας που παραπέμπει σε κάτι 
διαφορετικό από αυτό που υφίσταται 
στην πραγματικότητα.

Η πρώτη δυσκολία έχει να κάνει με 
το βάθος που απαιτείται για την ωρί-
μανση μιας δυνατότητας εκμετάλλευ-
σης και ανάπτυξης στον ορυκτό πλού-
το. Χρειάζονται πολλά χρόνια έρευνας, 
χρειάζεται σημαντικό κόστος έρευ-
νας, πριν αποδειχθεί μια δυνατότητα 
ρεαλιστική.

Η δεύτερη δυσκολία έχει να κάνει με 
το κόστος. Η βιομηχανία του ορυκτού 
πλούτου βρίσκεται συνεχώς ανοικτή 
σε ένα έντονα ανταγωνιστικό διεθνές 
περιβάλλον. Θα πρέπει να παλέψει σε 
συνθήκες πολύ σκληρού ανταγωνισμού, 
στις οποίες το κόστος παίζει καθοριστι-
κό ρόλο.

Η τρίτη έχει να κάνει με το υψηλό 
ρίσκο. Οι υπόγειες εκμεταλλεύσεις 
αλλά και γενικότερα η αξιοποίηση των 
ορυκτών πόρων έχουν ενσωματωμένα 
μεγάλα ρίσκα. 

Έτσι ο δρόμος της ανάπτυξης του 
ορυκτού πλούτου στη χώρα σίγουρα 
δεν είναι μια πλατιά και εύκολη λεω-
φόρος. Μοιάζει περισσότερο με ένα 
ανηφορικό και δύσβατο δρόμο, ο οποί-
ος όμως μπορεί να συμβάλλει σε ένα 
καλύτερο μέλλον για την χώρα μας.

Για μία αποτελεσματική πορεία 
της βιομηχανίας του ορυκτού πλού-
του στη χώρα, είναι απαραίτητες τρεις 
προϋποθέσεις:

Η πρώτη προϋπόθεση έχει να κάνει 
με το πολιτικό κλίμα. Αυτό που σήμερα 
ζούμε, δεν πρέπει να αποτελέσει μια 
παρένθεση ενδιαφέροντος χωρίς βάθος 
χρόνου. Αν αποδειχθεί μια συγκυριακή 
ενασχόληση, τότε τα αποτελέσματα θα 
είναι φτωχά. Αυτό που πρέπει να συμ-
βεί, είναι μια γενική αναδιάταξη των 
στόχων του πολιτικού προσωπικού της 
χώρας, η οποία θα αλλάζει την ιεράρ-
χηση των προτεραιοτήτων για το αύριο 
της χώρας και θα τοποθετεί το θέμα της 

«Η σημερινή παρου-
σίαση της Εθνικής 
Πολιτικής Αξιοποίησης 
του Ορυκτού Πλού-
του σ́  όλο το φάσμα 
του πολιτικού κόσμου 
και των εμπλεκόμε-
νων φορέων για μας 
σημαίνει δέσμευση της 
πολιτικής ηγεσίας του 
τόπου για τον ορυκτό 
πλούτο της χώρας.
Εμάς βέβαια μας  
ενδιαφέρει η εφαρμο-
γή της πολιτικής αυτής 
και σας δηλώνουμε ότι 
θα θα αγωνιστούμε με 
όλες τις δυνάμεις μας 
να γίνουν πράξη όλα 
αυτά που εξαγγέλθη-
καν σήμερα»
Από την ομιλία του Προέδρου του 
ΣΜΕ κ. Ε. ΦΑΙΔΡΟΥ



15 Ε Κ Θ Ε Σ Η  Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν  2 0 1 2

ανάπτυξης του ορυκτού πλούτου πολύ 
πιο ψηλά.

Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η στή-
ριξη και η επίλυση προβλημάτων όχι 
μόνο των φαντεζί τομέων της βιομηχα-
νίας του ορυκτού πλούτου, όπως είναι 
το πετρέλαιο ή ο χρυσός –προφανώς 
πρέπει να γίνουν βήματα και προς την 
κατεύθυνση αυτή. Χρειάζεται, οπωσ-
δήποτε, η αντιμετώπιση των χρόνιων 
προβλημάτων των άλλων κλάδων, των 
βιομηχανικών ορυκτών, των λιγνιτικών 
εκμεταλλεύσεων, των αδρανών υλι-
κών, των μαρμάρων. Η μεταλλευτική 
δραστηριότητα της χώρας, δεν ξεκινάει 
εκ του μηδενός, δεν ξεκινάει σήμερα. 
Υπάρχει, είναι σημαντική, μπορεί να γίνει 
πολύ καλύτερη, μπορεί και να εμπλουτι-
στεί και με νέους τομείς.

Και το τρίτο στοιχείο, έχει να κάνει 
με το έμψυχο δυναμικό. Είναι η ευκαι-
ρία να τραβήξουμε σε αυτό τον κλάδο, 
το καλύτερο έμψυχο υλικό. Όταν λέμε 
τους καλύτερους, εννοούμε πρώτα απ’ 
όλα άρτια καταρτισμένους επιστήμο-
νες. Αλλά όχι μόνο. Χρειαζόμαστε νέους 
ανθρώπους με όρεξη για δουλειά, με 
όρεξη για δημιουργία και πάνω απ’ όλα 
μαχητές. Και αυτούς τους ανθρώπους, 
για παράδειγμα τους μηχανικούς, τους 
θέλουμε και καλοπληρωμένους».

Ο εκπρόσωπος του Τμήμα-
τος Μηχανικών Ορυκτών 
Πόρων του Πολυτεχνείου 

Κρήτης καθηγητής κ. Ζ. Αγιουτάντης 
ανέλυσε τα στοιχεία που πρέπει να 
έχει μία σωστή εθνική πολιτική για την 
αξιοποίηση των Ο.Π.Υ. και κατέληξε: 
«Η έλλειψη μιας σωστής πολιτικής μαζί 
με το πολύπλοκο νομικό πλαίσιο μπορεί 
να οδηγήσουν σε εξουδετέρωση απο-
θεμάτων, έλλειψη επενδυτικών σχεδί-

ων, απώλειες για την εθνική οικονομία, 
ληστρική και ανορθόδοξη εκμετάλλευ-
ση των Ο.Π.Υ.».

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος 
Γεωλογίας & Γεωπεριβάλ-
λοντος του Ε.Κ.Π. καθηγη-

τής κ. Μ. Σταματάκης μεταξύ άλλων 
ανέφερε:

«Παρά το ότι η εξορυκτική βιομη-
χανία προσέφερε και προσφέρει τόσο 
πολλά στον τόπο αντιμετωπίζει έντο-
νη ανάσχεση στη διαστηριότητά της 
με κύριες αιτίες την γραφειοκρατία, τις 
έντονες και πολλές φορές γενικευμέ-
νες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνι-
ών, την συνθετότητα και ασάφεια στην 
περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Βασικοί άξονες για το ξεπέρασμα 
των προβλημάτων αυτών πρέπει να 
είναι η εξαρχής θέσπιση νέου κανονιστι-
κού πλαισίου για την εκμετάλλευση των 
Ο.Π.Υ. με βάση σύγχρονες αντιλήψεις 
αποτελεσματικότητας και ταχύτητας, 
ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών με 
ρεαλιστική γλώσσα (οφέλη – επιπτώ-
σεις στο περιβάλλον κλπ.), προσαρμογή 
του εκπαιδευτικού συστήματος κύρια 
στη μέση εκπαίδευση ώστε να συμπερι-
ληφθούν θέματα σχετικά με τον ορυκτό 
πλούτο της χώρας και γενικότερα με την 
ανάπτυξη και τέλος ενδυνάμωση των 
Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Σχο-
λών που ασχολούνται με την αξιοποίη-
ση των ορυκτών πόρων».

Ο εκπρόσωπος του Τμήμα-
τος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. 
καθηγητής κ. Μ. Βαβελί-

δης αναφέρθηκε στην διαχρονικότητα 
της εκμετάλλευσης των Ο.Π.Υ. στην 

Ελλάδα, περιέγραψε το σημερινό κοι-
τασματολογικό δυναμικό της χώρας, 
ανέδειξε την σημασία των Ο.Π.Υ. για 
τη βιώσιμη λειτουργία των σύγχρονων 
κοινωνιών και τον ουσιαστικό ρόλο 
των γεωεπιστημόνων και τέλος ανέ-
πτυξε το «δέον γενέσθαι» της εξορυ-
κτικής δραστηριότητας σε σχέση με 
την προστασία του περιβάλλοντος και 
τις τοπικές κοινωνίες.

«Η πολιτεία, αφού ενημερώσει με 
σωστό τρόπο τις τοπικές κοινωνίες, θα 
πρέπει να εξετάσει σε νέα βάση το θέμα 
της ανάπτυξης των εξορυκτικών έργων. 
Σε κάθε περίπτωση εφόσον οι εξορυκτι-
κές δραστηριότητες γίνονται σύμφωνα 
με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία 
έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομο-
θεσία, τότε η εκμετάλλευση των Ο.Π.Υ. 
θα είναι ασφαλής για το περιβάλλον 
και για τις τοπικές κοινωνίες, αρκεί να 
τηρούνται αυστηρά οι περιβαλλοντικοί 
όροι».

Ο εκπρόσωπος του Τμή-
ματος Γεωλογίας του 
Πανεπιστημίου Πατρών 

καθηγητής κ. Β. Τσεκούρας ανέφε-
ρε ως βασικές προϋποθέσεις για την 
υλοποίηση της Ε.Π. την επιβίωση των 
γεωλογικών σχολών και φορέων 
όπως το ΙΓΜΕ, την ένταξη στη Μέση 
Εκπαίδευση μαθημάτων γεωλογί-
ας, την ενίσχυση της έρευνας για τις 
Ο.Π.Υ., την αντιμετώπιση των φημών 
για τον ορυκτό πλούτο της χώρας, την 
αναβάθμιση της εικόνας των γεωεπι-
στημών στη Δημόσια Διοίκηση αλλά 
και ευρύτερα στην κοινωνία όπως και 
του αντικειμένου της εκμετάλλευσης 
των Ο.Π.Υ.

  Λεπτομέρειες στο www.sme.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  
ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η σημασία των παραγόμενων 
ορυκτών υλών στον Ελληνικό 
χώρο διαφοροποιείται ανά-

λογα με τη χρήση, τον τόπο παραγω-
γής και κατανάλωσης καθώς και τον 
βαθμό επεξεργασίας. Αυτή η διαφορο-
ποίηση προσδιορίζεται στις παρακάτω 
κατηγορίες:
• Ορυκτές ύλες για την παραγωγή 

ενέργειας
• Ορυκτές ύλες που παράγονται και 

καταναλώνονται ως έχουν σε τοπικό 
- περιφερειακό επίπεδο. 

• Ορυκτές ύλες που παράγονται σε 
τοπικό επίπεδο αλλά καταναλώνονται 
σε εθνικό επίπεδο μετά από επεξερ-
γασία σε κοντινές ή απομακρυσμένες 
περιοχές από τη θέση εξόρυξης.

• Ορυκτές ύλες που παράγονται σε 
τοπικό επίπεδο και εξάγονται χωρίς 
περαιτέρω επεξεργασία εκτός χώρας. 

• Ορυκτές ύλες που παράγονται σε 
τοπικό επίπεδο και εξάγονται σε τρί-
τες χώρες μετά από εγχώρια επεξερ-
γασία σε κοντινές ή απομακρυσμένες 
περιοχές από τη θέση εξόρυξης. 

Η παραπάνω κατηγοριοποίηση της 
σημασίας των παραγόμενων ορυκτών 

πρώτων υλών της χώρας προσδιορίζει 
τέσσερις βασικές ομάδες σημαντικό-
τητας ΟΠΥ για την ελληνική οικονομία, 
πέρα των υλικών που έχουν χαρακτη-
ρισθεί ως «κρίσιμες ορυκτές πρώτες 
ύλες» σε επίπεδο Ε.Ε.. Οι ομάδες αυτές 
έχουν ως ακολούθως:
- Ενεργειακά ορυκτά που ουσιαστικά 

στηρίζουν την ηλεκτροπαραγωγή της 
χώρας.

- Μεταλλεύματα και βιομηχανικά ορυ-
κτά που δύνανται να θεωρηθούν ως 
«σημαντικά» για την εθνική οικονο-
μία, δεδομένου ότι αποτελούν βασικό 
παράγοντα στήριξης της εγχώριας 
βιομηχανίας ή προσδίδουν ανταγω-
νιστικά πλεονεκτήματα έναντι τρί-
των χωρών σε επίπεδο αυτάρκειας 
και εξαγωγών (βωξίτης, λευκόλιθος, 
σιδηρονικελιούχα μεταλλεύματα, 
περλίτης, μπεντονίτης, μικτά θειούχα, 
χρυσός).

- Μάρμαρα που διαδραματίζουν σημα-
ντικό ρόλο στις εξαγωγές και στην 
κάλυψη αναγκών της ελληνικής 
αγοράς.

-  Λο ι π ές  ΟΠΥ που εξυπ η ρε τού ν 
περισσότερο τον τοπικό - περι-
φερειακό χώρο αλλά και τις ανά-
γκες σε πρώτες ύλες της εθνικής 
τσιμεντοβιομηχανίας.

Επομένως η εθνική μεταλλευτι-
κή πολιτική επί των ορυκτών πρώτων 
υλών οφείλει να λάβει υπ’ όψη της, 
εκτός από τα βασικά σημεία της ευρω-
παϊκής πρωτοβουλίας για τις πρώτες 
ύλες (R.M.I.) την προηγούμενη ανάλυση 
για την σημαντικότητα των διαφόρων 
ορυκτών πόρων της χώρας, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στα υλικά που επηρε-
άζουν άμεσα την ελληνική οικονομία και 
την περιφερειακή ανάπτυξη. Με αυτόν 
τον τρόπο η εθνική πολιτική για τους 
ορυκτούς πόρους θα πρέπει να οδη-
γήσει σε κατάλληλο σχεδιασμό για την 

εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου 
της χώρας, κατά τα πρότυπα και άλλων 
ευρωπαϊκών και μη χωρών με σημαντι-
κό ορυκτό πλούτο. 

Μακροπρόθεσμος στόχος της εθνι-
κής πολιτικής αξιοποίησης του ορυκτού 
πλούτου της χώρας είναι η εξασφάλιση 
της ομαλής λειτουργίας και περαιτέρω 
ανάπτυξης ενός εγχώριου εξορυκτικού 
κλάδου ώστε να είναι υγιής και δυναμι-
κός, να καλύπτει τις εγχώριες ανάγκες 
σε πρώτες ύλες, να είναι παγκόσμια 
ανταγωνιστικός με δυνατότητες επίτευ-
ξης σημαντικών εξαγωγών, να υποστη-
ρίζει την εθνική και περιφερειακή ανά-
πτυξη, να εκμεταλλεύεται ορθολογικά 
τους διαθέσιμους φυσικούς πόρους, να 
περιορίζει το περιβαλλοντικό του απο-
τύπωμα και να διαθέτει την κοινωνική 
αποδοχή του έργου του. 

Όπως τεκμηριώνεται από τα παρα-
πάνω, ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος 
χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά δυναμι-
κή παρουσία σε διαχρονική βάση, στηρι-
ζόμενος στο ικανοποιητικό μέγεθος των 
βέβαιων και πιθανών εκμεταλλεύσιμων 
αποθεμάτων ορυκτών και μεταλλευμά-
των της χώρας, στις υποδομές και τα 
σημαντικά υπάρχοντα εξορυκτικά έργα, 
στις αξιόλογες για ευρωπαϊκά δεδο-
μένα εμπειρίες και στην τεχνογνωσία 
εξορυκτικών διαδικασιών και μεθόδων 
εκμετάλλευσης αλλά και στο υπάρχον 
εξειδικευμένο προσωπικό και τον χρησι-
μοποιούμενο εξελιγμένο εξοπλισμό στα 
ήδη λειτουργούντα έργα. 

Η αξιοποίηση του ορυκτού μας 
πλούτου, αποτελεί εθνική επιλογή, στα 
πλαίσια πάντοτε των αρχών της βιώσι-
μης ανάπτυξης αλλά και της νέας ευρω-
παϊκής πολιτικής στο θέμα των Ο.Π.Υ., 
όπως αυτή οριοθετήθηκε σε γενικές 
γραμμές παραπάνω.

  Λεπτομέρειες στο www.sme.gr

Φυσιογνωμία  
& Εθνική Πολιτική  

Αξιοποίησης  
των Ο.Π.Υ.

Τα παρακάτω αποτελούν αποσπάσματα 
του συνοδευτικού φυλλαδίου της Ε.Π. 
που εξέδωσε, με την επιμέλεια του ΣΜΕ, 
το ΥΠΕΚΑ με τίτλο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΟΡΥ-
ΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝ, ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
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Βιώσιμη Ανάπτυξη  
& Εθνική Πολιτική  

Αξιοποίησης  
των Ο.Π.Υ.

Η απαίτηση για μια ισορροπημένη 
προσέγγιση και σύνθεση οικο-
νομικών, περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών παραμέτρων για την δια-
σφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της 
κοινωνίας προβάλλει πλέον ως απόλυ-
τη αναγκαιότητα.

Η δραστηριότητα της εξορυκτι-
κής βιομηχανίας είναι από τη φύση της 
άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια 
της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς αφ΄ 
ενός εκμεταλλεύεται μη ανανεώσι-
μους φυσικούς πόρους και αφ΄ ετέρου 
πρέπει να εξασφαλίζει την προμήθεια 
αναγκαίων για την κοινωνία υλικών, 
σε βάθος χρόνου, με κατάλληλη δια-
σφάλιση αποθεμάτων για την κάλυψη 
των σημερινών και των μελλοντικών 
αναγκών της, αλλά και με παράλλη-

λες προσπάθειες ελαχιστοποίησης του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος της 
δραστηριότητάς της.

 Μία εθνική πολιτική αξιοποίησης 
του ορυκτού πλούτου πρέπει να είναι 
συμβατή με την στρατηγική της βιώ-
σιμης ανάπτυξης που έχει υιοθετηθεί 
από την ΕΕ. Η πολιτική αυτή πρέπει να 
επικεντρώνεται στην αποτελεσματικό-
τερη αξιοποίηση των ορυκτών πόρων, 
στη βελτίωση της περιβαλλοντικής επί-

δοσης, στην ασφάλεια της λειτουργίας 
των εκμεταλλεύσεων και την πρόληψη 
των ατυχημάτων, στην διαχείριση των 
αποβλήτων από την εξορυκτική βιομη-
χανία και στην διαδικασία της ανακύ-
κλωσης. Βασικό στοιχείο για την απο-
δοτική εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής 
αποτελεί η αποδοχή της εξορυκτικής 
δραστηριότητας από τις τοπικές κοινω-
νίες ως παράγοντα ισόρροπης ανάπτυ-
ξής τους. 

• Βελτίωση και διάχυση της γεωλογι-
κής γνώσης.

• Εξασφάλιση της πρόσβασης στα 
κοιτάσματα με κατάλληλη πολιτική 
χωροταξικού σχεδιασμού 

• Σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που θα 
προβλέπει σαφείς διαδικασίες αδει-
οδότησης οι οποίες θα υλοποιούνται 
σε εύλογο χρόνο, και παράλληλα θα 
περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την 
προστασία του περιβάλλοντος.

• Λειτουργία αποτελεσματικών μηχα-
νισμών παρακολούθησης της εφαρ-
μογής των περιβαλλοντικών όρων σε 

όλη τη διάρκεια ζωής της εκμετάλ-
λευσης καθώς και κατά την περίοδο 
«μετά το κλείσιμο».

• Ορθολογική διαχείριση των υπαρ-
χόντων αποθεμάτων αλλά και έρευ-
να και ανάπτυξη της τεχνολογίας με 
στόχο αποδοτικότερους τρόπους εξό-
ρυξης και επεξεργασίας. 

• Έρευνα για ανακάλυψη νέων κοιτα-
σμάτων ΟΠΥ.

• Χρήση εναλλακτικών υλικών προς 
υποκατάσταση υφισταμένων, ανά-
πτυξη νέων χρήσεων στα ήδη γνωστά 
προϊόντα, ανακύκλωση.

• Εξασφάλιση συνθηκών ασφάλειας 
και υγείας στους χώρους εξορυκτι-
κών εργασιών.

• Ορθολογική διαχείριση/αξιοποίηση 
των αποβλήτων (αποφυγή παραγω-
γής, ασφαλής αποθήκευση ή διάθεση 
ή επωφελής χρήση κλπ). 

• Προστασία περιβάλλοντος, αποκα-
τάσταση και φροντίδα μετά την ολο-
κλήρωση των εξορυκτικών εργασιών 
(«σχέδιο κλεισίματος»).

• Παρακολούθηση κι έλεγχος εφαρμο-
γής της νομοθεσίας.

Αναλυτικότερα, οι κύριοι άξονες μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τις ΟΠΥ 
στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης είναι:
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ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν

Το 2012 ήταν η χρονιά της πλήρους 
εφαρμογής του συστήματος αφυδά-
τωσης, μέσω φιλτροπρεσσών, των 
αδρανών καταλοίπων του βωξίτη, κάτι 
το οποίο αποτελεί και βέλτιστη διαθέ-
σιμη τεχνική που επιτρέπει την εύκολη 
διαχείριση των καταλοίπων στη ξηρά. 
Αυτό είχε ως συνέπεια την εύκολη δια-
χείριση των καταλοίπων βωξίτη και την 
κατά 100% απόθεσή τους στη στερεά, 
σε ειδικά διαμορφωμένο και αδειοδοτη-
μένο χώρο.

S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ  
ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.
Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν

Ευρωπαϊκή βράβευση από την 
ΙΜΑ-Εurope: Σε τελετή που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο το Νοέμβριο του 2012, η S&B 
έλαβε το Βραβείο Αναγνώρισης 2012 
(IMA-Europe Recognition Award) τoυ 
Ευρωπαϊκού Συνδέσμου IMA-Europe 
(Ιndustrial Minerals Association-Europe) 
για περιβαλλοντική πρακτική στις εγκα-
ταστάσεις της Μήλου. 

Η πρακτική αφορά τη φυσική ξήραν-
ση του ορυκτού μπεντονίτη που μειώνει 
σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας. 
Η φυσική ξήρανση, έναντι της βιομη-
χανικής, εξοικονομεί κατ’ έτος ενέργεια 
της τάξης του 35%, μειώνοντας όχι μόνο 
την κατανάλωση καυσίμου αλλά και τις 
ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρα-
κα κατά 24.000 ΜΤ. Η ανεξάρτητη επι-
τροπή κριτών του βραβείου IMA-Europe 
Recognition Award, αποτελούμενη από 
εκπροσώπους ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων, κλαδικών και περιβαλλοντι-
κών οργανισμών, και του ευρωπαϊκού 
τύπου, τόνισε την αποφασιστική σημα-
σία που είχε για την τελική απόφαση, η 
απλότητα της μεθόδου σε συνδυασμό 
με τα σημαντικά και μετρήσιμα αποτε-
λέσματά της, όχι μόνο για την εταιρεία, 
αλλά και για το νησί γενικότερα. 

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α
Ετήσια πρωτοβουλία εθελοντι-

σμού: Το 2012, ο Όμιλος S&B, άνοιξε 
μια κοινή “ομπρέλα” εθελοντικών δρά-
σεων για όλες τις εγκαταστάσεις του 
παγκόσμια, θεσμοθετώντας μια ετήσια 
πρωτοβουλία εθελοντισμού. Στόχος 
της πρωτοβουλίας αυτής, είναι να ενώ-
σει όλους τους ανθρώπους του ομίλου 
σε μια κοινή προσπάθεια στήριξης των 
ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού στις 
τοπικές κοινότητες δραστηριοποίησής 
της ανά τον κόσμο. Οι δράσεις αυτές θα 
είναι επιπρόσθετες άλλων που πραγμα-
τοποιούνται ούτως ή άλλως σε πολλές 
από τις εγκαταστάσεις του ομίλου διε-
θνώς. Κατά το 2012, εργαζόμενοι της 
S&B από 25 διαφορετικές εγκαταστά-
σεις σε 10 χώρες από την Ευρώπη, την 
Αμερική και την Ασία ένωσαν τις δυνά-
μεις τους γύρω από τα θέματα «φτώ-
χεια» και «υγεία» συνεισφέροντας από 
κοινού σε τοπικό επίπεδο (αιμοδοσίες 
και προσφορές σε είδος, όπως συσκευ-
ασμένα τρόφιμα, ρουχισμό κ.ά.) με απο-
δέκτες κοινωφελείς οργανισμούς. Με 
σύνθημα το “live brighter”, η Πρωτοβου-
λία Εθελοντισμού της S&B, ήδη από την 
έναρξή, της είχε ιδιαίτερη επιτυχία.

Miloterranean Geo Experience: 
H S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. παρου-
σίασε το Νοέμβριο του 2012 τη νέα 
πρωτοβουλία του Μεταλλευτικού Μου-
σείου Μήλου (ΜΜΜ), το Miloterranean 
Geo Experience. Πρόκειται για την εξέ-
λιξη των γνωστών “Γεωλογικών Περι-
πάτων” που διοργανώνει τα τελευταία 
χρόνια το ΜΜΜ, που έχει ιδρυθεί και 
υποστηρίζεται από την S&B. 

Με λεπτομερώς χαρτογραφημένες 
διαδρομές και επιμελημένα κείμενα 
ξενάγησης, το Miloterranean συστήνει 
έξι επιλεγμένες διαδρομές της Μήλου 
και μία της Κιμώλου, οι οποίες αποκαλύ-
πτουν στον περιηγητή τη μοναδική γεω-
λογία, το πλούσιο μεταλλευτικό παρελ-
θόν και παρόν και το ιδιαίτερο φυσικό 

Οι επιδόσεις των εταιρειών 
μελών του ΣΜΕ στα πλαίσια 

της Βιώσιμης Ανάπτυξης  
απεικονίζονται, εκτός των 
μετρήσιμων δεικτών που 
αφορούν 12 διαφορετικά 

πεδία δραστηριότητας και με 
«καλές πρακτικές» εφαρμογής 

των αρχών Βιώσιμης  
Ανάπτυξης οι οποίες είναι 

διαφορετικές από τις συνήθεις 
που εντάσσονται στο  
πλαίσιο της εταιρικής  
κοινωνικής ευθύνης.

Αναφέρουμε τις κυριότερες 
από αυτές, επιλέγοντας κατά 

το δυνατό νέες πρακτικές 
που δεν έχουν μέχρι σήμερα 

δημοσιοποιηθεί.

Ε ΤΑ ΙΡ ΕΙΕ Σ  -  ΜΕ Λ Η Σ ΜΕ & 
«ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ» 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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περιβάλλον, αναδεικνύοντας μια ως 
τώρα “κρυφή” Μήλο και Κίμωλο. Δείτε 
περισσότερα στο δίγλωσσο website 
www.miloterranean.gr.

ΓΕΩΕΛΛΑΣ
Συνεχίστηκαν τα προγράμματα απο-

κατάστασης περιβάλλοντος των λατο-
μείων, οι επισκέψεις ανωτάτων σχολών 
στο Εργοστάσιο και στα λατομεία, όπως 
επίσης και η ενδυνάμωση των σχέσεων 
με τη τοπική κοινωνία μέσω της ενίσχυ-
σης τοπικών συλλόγων. 

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στα προ-
γράμματα εκπαίδευσης των εργαζομέ-
νων, κυρίως σε θέματα που σχετίζονται 
με την υγιεινή και ασφάλεια της εργα-
σίας. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι 
κατά τη διάρκεια του έτους δεν υπήρ-
ξε ατύχημα, με αποτέλεσμα οι σχετικοί 
δείκτες (αριθμός απολεσθεισών ωρών 
εργασίας, δείκτες συχνότητας, δείκτης 
σοβαρότητας) να είναι μηδενικοί. Το 
σύνολο των εργαζομένων της παραγω-
γικής διαδικασίας εξετάζονται σε μόνιμη 
βάση από ιατρό εργασίας.

Το εργοστάσιο της ΓΕΩΕΛΛΑΣ 
Α.Μ.Μ.Α.Ε. λειτουργεί με τρόπο απο-
λύτως φιλικό προς το περιβάλλον. Ως 
καύσιμο, για τις ανάγκες ξήρανσης της 
Α’ ύλης, χρησιμοποιείται το (LPG), το 
ολιγότερο επιβαρυντικό προς το περι-
βάλλον καύσιμο που υπάρχει διαθέσι-
μο.Η παραγωγική διαδικασία δεν προ-
καλεί την έκλυση και απόρριψη οποιου-
δήποτε είδους χημικού αποβλήτου, 
ενώ τα τυχόν υπόλοιπα απορρίμματα 
που προέρχονται από την διαδικασία 
συσκευασίας των προϊόντων (πλαστικά 
και χαρτιά), ανακυκλώνονται σε συνερ-
γασία με τον οικείο Δήμο.

ΔΕΗ
Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν

Η ΔΕΗ Α.Ε. στο πλαίσιο της συνε-
χούς προσπάθειάς της για βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της περιβαλλο-
ντικής αποκατάστασης των εδαφών που 
θίγονται από τη δραστηριότητά της, είχε 
αναθέσει (2010) στο Ινστιτούτο Δασι-
κών Ερευνών του ΕΘΙΑΓΕ την εκπόνηση 
μελέτης με αντικείμενο την επιλογή των 
πλέον κατάλληλων ξυλωδών ειδών για 
την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και 
τα συγκεκριμένα εδάφη.

Το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακε-
δονίας, αξιοποιώντας τα πρώτα απο-
τελέσματα της παραπάνω μελέτης, 
προχώρησε κατά την εαρινή φυτευτική 
περίοδο του έτους 2012 στη φύτευση 
60.300 δενδρυλλίων στην εξωτερική 
απόθεση του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου 
και σε άλλες θέσεις εντός των ορυχεί-
ων.  Η καινοτομία της εν λόγω δενδρο-
φύτευσης έγκειται στον περιορισμό του 
ποσοστού της ακακίας, στη μίξη φυτών 
προς όφελος άλλων κωνοφόρων και 
πλατύφυλλων ειδών, στη δοκιμαστική 
εγκατάσταση 900 δενδρυλλίων μακε-
δονικής δρυός και στην εφαρμογή αραι-
ού φυτευτικού συνδέσμου που επιτρέ-
πει τη μικτή δασική και κτηνοτροφική 
χρήση της αποκατεστημένης περιοχής. 

Τ Ο Π Ι Κ Ε Σ  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ε Σ
Η ΔΕΗ πάντα στο πνεύμα καλής 

συνεργασίας, που επιθυμεί να έχει με 
τις τοπικές κοινωνίες, ανταποκρίνεται 
άμεσα σε κάθε αίτημά τους, υλοποιώ-
ντας εκτεταμένα έργα υποστήριξης 
στους Δήμους των περιοχών, στους 
οποίους δραστηριοποιείται. Τα έργα 
αυτά για το 2012 ήταν έργα αγροτι-
κής οδοποιίας, εξυγίανσης χωματε-
ρών, κατασκευής αρδευτικών δικτύων, 
διαμόρφωσης ζωνών πυρασφάλειας, 
καθαρισμού υδατορεμάτων, δενδροφυ-
τεύσεων, διευθετήσεων κοίτης υδατο-
ρεμάτων και χωματουργικών έργων. 

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟ Α.Μ.Ε.
Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α

Συμπληρώθηκε ένας ακόμη χρόνος 
χωρίς ατύχημα με διακοπή εργασίας, 
Συνολικά έχουν συμπληρωθεί 1190 
ημέρες από το τελευταίο ατυχηματικό 
συμβάν, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι 
ο στόχος μηδενισμού των ατυχημάτων 
δεν είναι ουτοπιστικός αλλά απόλυτα 
εφικτός. Εφαρμόζεται καθολικά σύστη-
μα GPS για την παρακολούθηση των 
αυτοκινήτων μεταφοράς εκρηκτικών.

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν
Παρατηρείται συνεχής αύξηση 

από χρόνο σε χρόνο της συλλογής μη 
μεταλλευτικών αποβλήτων ανά τόνο 
μικτού προϊόντος. Συνεχίζει να λει-
τουργεί με πολύ θετικά αποτελέσματα 
ο θεσμός της βράβευσης του εργοτά-

ξιου με τα καλύτερα περιβαλλοντικά 
αποτελέσματα.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 
του ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν

Η εταιρεία αποβλέπει στη συνεχή 
βελτίωση των περιβαλλοντικών της 
επιδόσεων εξοπλίζοντας κατάλληλα τα 
λατομεία της. Στο πλαίσιο αυτό σε όλα 
τα λατομεία της εταιρίας, καλύπτονται 
με μεταλλικά σκέπαστρα οι μεταφορι-
κές ταινίες των συγκροτημάτων θραύ-
σης – ταξινόμησης, ενώ εγκαταστάθη-
καν συστήματα διαβροχής και σακόφιλ-
τρα για την αντιμετώπιση της σκόνης.

Για την ελαχιστοποίηση της αλλοί-
ωσης του τοπίου εφαρμόζεται με συνέ-
πεια το πρόγραμμα μορφολογικής και 
βλαστητικής αποκατάστασης με ανα-
κύκλωση των στείρων των εκσκαφών 
και δεντροφύτευση των εξοφλημένων 
τμημάτων. Επίσης πραγματοποιείται 
διαχείριση των στερεών και άλλων μη 
εξορυκτικών αποβλήτων. 

Τ Ο Π Ι Κ Ε Σ  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ε Σ
Η εταιρεία συνεισφέρει ενεργά στην 

ανάπτυξη και ενίσχυση των τοπικών κοι-
νωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται. 

Προσφέρει χορηγίες για την διορ-
γάνωση επιστημονικών συνεδρίων, 
δωρεές ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 
οικονομικά ασθενείς φορείς, οικονομική 
υποστήριξη αθλητικών δραστηριοτή-
των, δωρεές σε δήμους και κοινότητες 
υλικών ή υπηρεσιών π.χ. αδρανή υλικά, 
υποστήριξη των κρατικών αρχών με 
παροχή μηχανολογικού εξοπλισμού και 
χειριστών σε καταστάσεις εκτάκτου 
ανάγκης, όπως κατάσβεση πυρκαγιών, 
αντιμετώπιση φαινομένων πλημμύρων, 
εκχιονισμούς κ.λ.π. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ 
Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.
Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν

Η εταιρεία αντιμετώπισε όλα τα 
χρόνια της λειτουργίας της και συνεχίζει 
να αντιμετωπίζει, το σύνολο των φυσι-
κών πόρων ως μη ανεξάντλητο και κατά 
συνέπεια μη ανανεώσιμο. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα την διαρκή προσπάθεια 
οργανωμένης και ορθολογικής διαχείρι-
σης τόσο του κοιτάσματος, όσο και του 
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νερού καθώς και της διατήρησης του 
τοπίου.
Αποκατάσταση τοπίου: Η εταιρεία 
συνεχίζει να εκτελεί σημαντικό έργο 
αποκατάστασης τοπίου με βάση συγκε-
κριμένες μελέτες αποκαθιστώντας 
έκταση 2.285 στρεμμάτων. Έως αυτή τη 
στιγμή στους αποκατεστημένους τομείς 
έχουν φυτευτεί 107.347 φυτά. Διαθέτει 
δικό της φυτώριο με τέσσερα θερμοκή-
πια δυναμικότητας 10.000 φυτών, ενώ 
το δίκτυο στάγδην άρδευσης που έχει 
εγκατασταθεί καλύπτει συνολικό μήκος 
μεγαλύτερο των 150 χιλιομέτρων.

Οι συνολικές δαπάνες αποκατάστα-
σης περιβάλλοντος για τα τελευταία 10 
έτη ανέρχονται σε 2.406.788,03€.
Καταπολέμηση σκόνης: Με σκοπό 
την ελαχιστοποίηση των αέριων απο-
βλήτων από τους κλιβάνους , είναι 
εγκατεστημένα τρία ηλεκτροστατικά 
φίλτρα (αξίας 2,5 εκ. €) και τρία μεγάλα 
σακκόφιλτρα (αξίας 2,0 εκ. €), ενώ λει-
τουργούν τριάντα δύο μικρότερες μονά-
δες αποκονίωσης. 
Ενεργειακή Διαχείριση: Η «ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ» έχει υλοποιήσει 
2 επενδύσεις για την αξιοποίηση της 
απορριπτόμενης με τα καυσαέρια των 
κλιβάνων θερμότητας. Στην μία περί-
πτωση έχουν εγκατασταθεί 2 εναλλά-
κτες θερμότητας για την προθέρμανση 
του μαζούτ πριν την χρήση του στους 
καυστήρες των κλιβάνων. Στη δεύτερη 
περίπτωση τα καυσαέρια των κλιβάνων 
οδηγούνται σε περιστροφικά ξηραντή-
ρια και η θερμότητά τους χρησιμοποι-
είται για την ξήρανση του ωμού λευ-
κολίθου που τροφοδοτείται στους κλι-
βάνους. Έτσι βελτιώνονται τα συνολικά 
θερμικά ισοζύγια και δεν απορρίπτεται 
θερμική ενέργεια στο περιβάλλον.  

Τ Ο Π Ι Κ Ε Σ  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ε Σ
Το 2012, όπως και κάθε χρόνο, 

συνεχίστηκε η ενίσχυση της τοπικής κοι-
νωνίας μέσω δωρεών είτε σε χρηματι-
κή μορφή, είτε με την διάθεση δωρεάν 
αδρανών υλικών προς την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην Νομαρ-
χία Χαλκιδικής) και τους Δήμους της 
Χαλκιδικής για την περάτωση τεχνικών 
έργων της περιοχής.

Διατίθενται σημαντικοί πόροι στην 
τοπική κοινωνία καθώς και την ευρύτε-
ρη κοινωνία (έργα, υποστήριξη συλλό-

γων, συμμετοχή σε αναπτυξιακές προ-
σπάθειες, υποτροφίες, βραβεία).

Η εταιρεία όλα τα χρόνια έχει ενερ-
γή συμμετοχή τόσο με μηχανικά μέσα 
όσο και με προσωπικό στην αντιμετώ-
πιση φυσικών καταστροφών που πλήτ-
τουν την περιοχή της Χαλκιδικής, όπως 
πυρκαγιές, πλημμύρες, κτλ.

Πραγματοποιείται προσέγγιση της 
νεολαίας της τοπικής κοινωνίας με 
ξεναγήσεις μαθητών στους χώρους 
του μεταλλείου και παρουσιάζοντάς 
τους θέματα που αφορούν στον ορυκτό 
πλούτο της περιοχής και την σπουδαιό-
τητά του για την τοπική κοινωνία και την 
εθνική οικονομία.

Εγκαταστάσεις της επιχείρησης δια-
τίθενται για την παρουσίαση θεατρικών 
παραστάσεων ή συναυλιών που διορ-
γανώνουν τα Τοπικά Συμβούλια Νέων.

Σε συνεργασ ία με την πρώην 
Νομαρχία Χαλκιδικής και το Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η εται-
ρεία προέβη σε δενδροφύτευση καμένων 
περιοχών της Σιθωνίας Χαλκιδικής. Συνο-
λικά φυτεύτηκαν 19.325 φυτά.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.
Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν

Καθαρισμός της λίμνης τελ-
μάτων στην Ολυμπιάδα: Ξεκίνησε 
η υλοποίηση του έργου αυτού με στόχο 
την απομάκρυνση των μη αδρανών 
παλαιών μεταλλευτικών αποβλήτων 
από τη λίμνη τελμάτων του μεταλλεί-
ου της Ολυμπιάδας, τον καθαρισμό και 
την αποκατάσταση του χώρου. Η προ-
σπάθεια αυτή που αποτελεί ένα από τα 
μεγαλύτερα έργα αποκατάστασης στην 
Ελλάδα έρχεται να αναμορφώσει πλή-
ρως μια ιδιαίτερα προβληματική περιο-
χή η οποία είχε αφεθεί ως έχει επί τέσ-
σερεις δεκαετίες.

Για να υλοποιηθεί πλήρως το σχέδιο 
αυτό πρόκειται να περάσουν από ειδι-
κή επεξεργασία εμπλουτισμού 2,5 εκατ. 
τον. μεταλλευτικών καταλοίπων από 
την αντίστοιχη μονάδα που θα εγκατα-
σταθεί στην περιοχή της Ολυμπιάδας 
ώστε να παραχθεί εμπορεύσιμο υλικό.

Το κατάλοιπο που θα παραχθεί από 
τη διαδικασία εμπλουτισμού θα είναι 
καθαρή άμμος η οποία θα χρησιμοποι-
ηθεί σε κατασκευαστικά έργα. Ο καθα-
ρισμός της λίμνης τελμάτων της Ολυ-
μπιάδας θα διαρκέσει μέχρι το 2015, 

παράγοντας 300.000 τον. εμπορεύσι-
μου μεταλλευτικού συμπυκνώματος.

Μετά το πέρας της αποκατάστασης 
και της επισκευής των παλαιών κτηρίων 
του μεταλλείου, όλος ο χώρος θα απο-
δοθεί στο Δήμο Αριστοτέλη.

Στο χώρο της λίμνης τελμάτων 
βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πείραμα του 
εργαστηρίου εδαφολογίας της Σχολής 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλο-
ντος του Α.Π.Θ. ΄Εχουν εγκατασταθεί 
φυτώρια με πικροδάφνες για να απο-
τελέσουν τη βάση πειραμάτων που θα 
αφορούν απόβλητα.

ΕΛΜΙΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α  -  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η 
Για τρίτη συνεχή χρονιά με αφορμή 

την Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας στην 
εργασία διακόπηκαν όλες οι παραγωγι-
κές δραστηριότητες στα εργοτάξια της 
εταιρίας και όλοι οι εργαζόμενοι συμμε-
τείχαν σε δράσεις σχετικές με θέματα 
υγιεινής και ασφάλειας. 

Κατά τη διάρκεια του έτους πραγ-
ματοποιήθηκαν πολλαπλά σεμινάρια για 
κάθε είδος εργασίας που πραγματοποι-
είται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας. Σε 
συνεργασία με την Ιατρό εργασίας και 
Τεχνικό Ασφαλείας, πραγματοποιήθηκαν 
σεμινάρια Παροχής Α’ Βοηθειών, Πυρα-
σφάλειας – Πυροπροστασίας και Άσκη-
ση Εκκένωσης σε υπόγεια και επιφάνεια. 

Εντός του 2012 πιστοποιήθηκαν 
δύο αυτοκίνητα και δύο εργαζόμενοι 
της εταιρίας με ADR EXII (Πιστοποιητικό 
Κατάρτισης για Μεταφορά Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων). 

Για δεύτερο συνεχόμενο χρόνο λει-
τούργησε η Τράπεζα Αίματος που έχει 
δημιουργηθεί από τους εργαζόμενους 
της ΕΛΜΙΝ στο Γ.Ν. Λαμίας.

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν
Στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης 

του προσωπικού της ΕΛΜΙΝ συνεχίστη-
κε η συγκέντρωση μη μεταλλευτικών 
αποβλήτων τα οποία αποδόθηκαν σε 
πιστοποιημένους φορείς σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις. 

Εντός του έτους τέθηκε δοκιμαστικά 
σε χρήση, σύστημα το οποίο ανακυκλώ-
νει το χρησιμοποιούμενο νερό από πλύ-
σεις βοηθητικών χώρων, ώστε να είναι 
δυνατή η επαναχρησιμοποίησή του. 
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ΘΕΡΜΟΛΙΘ ΑΕ
Τ Ο Π Ι Κ Ε Σ  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ε Σ

Η εταιρεία στα πλαίσια των καλών 
της σχέσεων με τους κοντινούς δήμους 
(Αιανής και Δεσκάτης) συμβάλει σε 
συντηρήσεις δρόμων και άλλα επιβοη-
θητικά τοπικά έργα όπως επίσης εξυπη-
ρετεί με διάφορες εργασίες κτηνοτρό-
φους της περιοχής.

ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ. Α.Ε.
Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν

Η εταιρεία προέβη σε περιβαλ-
λοντικές αδειοδοτήσεις σημαντικών 
έργων των οποίων εκδόθηκαν και οι 
αντίστοιχες ΑΕΠΟ. Συγκεκριμένα εκδό-
θηκε η 10ετούς διάρκειας ΑΕΠΟ για 
τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του 
μεταλλουργικού εργοστασίου της εται-
ρείας, στα πλαίσια του Σχεδίου Συμμόρ-
φωσης που έχει καταστρώσει η εταιρεία 
για σταδιακή και κατά προτεραιότητα 
συμμόρφωση με την κείμενη περιβαλ-
λοντική νομοθεσία των εγκαταστάσεων 
και των έργων της. Επίσης εκδόθηκε η 
10ετούς διάρκειας ΑΕΠΟ για την εκμε-
τάλλευση πέντε κοιτασμάτων σιδηνο-
νικελίου και των συνοδών τους έργων 
με κύριο χαρακτηριστικό τη σταδιακή 
εξόφληση καθενός κοιτάσματος και τη 
χρησιμοποίηση της τελικής του εκσκα-
φής ως χώρου απόθεσης για τα στείρα 
της εκμετάλλευσης του επόμενου.

Η εταιρεία ολοκλήρωσε την εκπόνη-
ση οριστικής τεχνικής μελέτης για την 
κατασκευή – διαμόρφωση του χώρου 
χερσαίας απόθεσης της σκωρίας των 
ηλεκτροκαμίνων στη θέση «Λιάβδα». 
Με τη μελέτη αυτή προσδιορίζονται τα 

κύρια χαρακτηριστικά και ο τελικός σχε-
διασμός του έργου. ΄Ηδη είναι σε εξέ-
λιξη η διακήρυξη διαγωνισμού για την 
κατασκευή «κυττάρου άμεσης λειτουρ-
γίας» του χώρου απόθεσης.

Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία προ-
επιλογής αναδόχων για εγκατάσταση 
μονάδας απομάκρυνσης αιωρούμε-
νων σωματιδίων από το θαλασσινό 
νερό που χρησιμοποιείται για τη ψύξη 
και την κοκκοποίηση της σκωρίας των 
ηλεκτροκαμίνων.

Τ Ο Π Ι Κ Ε Σ  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ε Σ
Η ΛΑΡΚΟ θέτει σαν βασική της αξία 

το σεβασμό προς τις τοπικές κοινωνίες, 
επιδιώκει να συνυπάρχει μαζί τους με 
σχέσεις καλής γειτονίας και εμπιστο-
σύνης και να συμβάλλει θετικά στην 
κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών που 
δραστηριοποιείται. 

Στα πλαίσια αυτά διέθεσε κατά το 
2012 σημαντικούς πόρους, εστιάζοντας 
κυρίως την προσφορά της σε τομείς 
του αθλητισμού, του πολιτισμού, των 
επιστημών και της κοινωνικής αλλη-
λεγγύης. Επιπλέον, διατήρησε έναν 
ανοιχτό και εποικοδομητικό διάλογο με 
τις τοπικές κοινωνίες και τους εκλεγμέ-
νους τοπικούς φορείς, συμβάλλοντας 
με μέσα και ανθρώπινο δυναμικό στην 
επίλυση τοπικών προβλημάτων. 

ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α

Η εταιρία ΛΕΥΚΑ Ορυκτά ήδη όπως 
και όλος ο όμιλος της SIBELCO EUROPE 
Minerals Plus στον οποίο ανήκει, δίνο-
ντας ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια 
στον χώρο εργασίας , έχει εδώ και τέσ-
σερα χρόνια προχωρήσει στην εφαρ-
μογή του προγράμματος “SWITCH” 
όπου «μικρές αλλαγές κάνουν μεγά-
λες διαφορές» (Small changes Big 
Differences”) όπως είναι και το σλόγκαν 
του πρωτοποριακού αυτού προγράμμα-
τος που εφαρμόζεται με ενεργή συμμε-
τοχή και εκπαίδευση όλων των εργαζο-
μένων της. .Ήδη από φέτος η εφαρμογή 
του προγράμματος έχει επεκταθεί και 
στους εξωτερικούς συνεργάτες (μετα-
φορείς και εργολάβους της εταιρείας).

Τ Ο Π Ι Κ Ε Σ  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ε Σ
Η εταιρεία συνέδραμε με οικονομι-

κή ενίσχυση στην κοινότητα Νεράϊδας 

Κοζάνης, ειδικότερα ενισχύοντας οικο-
νομικά τον πολιτιστικό της σύλλογο. Επί-
σης η εταιρεία διατηρεί άριστες σχέσεις 
με την τοπική κοινωνία της ευρύτερης 
περιοχής Δήμου Σερβίων-Βελβεντού 
και συνεχίζει να ενισχύει οικονομικά τον 
τοπικό δήμο.

ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν

Συνεχίζεται η αναδάσωση της περι-
οχής Διονυσοβουνίου στο Διόνυσο Αττι-
κής. Υλοποιείται τριετές πρόγραμμα το 
οποίο θα ολοκληρωθεί αντιμετωπίζο-
ντας συνολική έκταση 1.060 στρεμμά-
των. Η περιοχή αυτή έχει καταστραφεί 
ολοσχερώς κατά την πυρκαγιά που 
εκδηλώθηκε τον Αύγουστο του 2009.

Τ Ο Π Ι Κ Ε Σ  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ε Σ
Στη διάρκεια του έτους επισκέφθη-

καν τον χώρο του λατομείου πολλά 
ελληνικά και ξένα εκπαιδευτικά ιδρύμα-
τα με σκοπό την απόκτηση εμπειριών σε 
θέματα εκμετάλλευσης μαρμάρου.

Η εταιρεία συνδράμει σε μηνιαία 
βάση στην οικονομική ενίσχυση του 
φιλόπτωχου ταμείου Διονύσου ενώ 
χρηματοδοτεί εξωραϊστικούς συλλό-
γους, μονές, σχολεία και τον τοπικό 
αθλητικό σύλλογο.

ΜΠΕΝΤΟΜΑΙΝ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΜΩΛΟΥ

Τ Ο Π Ι Κ Ε Σ  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ε Σ
Η εταιρεία συνεισφέρει σε πάγιες 

ανάγκες και σε εξοπλισμό του Δημοσί-
ου σχολείου και του Γυμνασίου Κιμώ-
λου. Επίσης προσφέρει μηχανήματα 
και έργο για τη διάνοιξη και συντήρηση 
δρόμων, για αναπλάσεις, δενδροφυτεύ-
σεις χώρων, για συντήρηση των ζωνών 
πυρασφάλειας και τέλος για κάλυ-
ψη αναγκών των τοπικών κοινωνιών 
(παροχή υδροφόρων οχημάτων, φορτη-
γών κλπ).

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ
Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν

Παρά τους δύσκολους καιρούς, η 
Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ συνεχίζει δράσεις 
που έχουν στο επίκεντρό τους την προ-
στασία και αναβάθμιση του περιβάλ-
λοντος. Έτσι συνεχίστηκε και φέτος η 
συνεισφορά στην αποκατάσταση πυρό-
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πληκτων περιοχών στην Ελλάδα. Συνο-
λικά ο ΤΙΤΑΝ από το 2008 έχει προσφέ-
ρει για αυτόν τον σκοπό 350.000 δεν-
δρύλλια, ενώ η προσπάθεια συνεχίζεται 
μέχρι την επίτευξη του αρχικού στόχου 
του, 1.000.000 δένδρων. 

Η εταιρεία υποστήριξε επίσης την 
πρωτοβουλία «Let́ s do it Greece 2012» 
της ΕΕΔΣΑ και του Περιβαλλοντικού 
Συλλόγου Αττικής «Ώρα για Δράση», για 
τον καθαρισμό ακτών, βουνών, ποτα-
μιών, θαλασσών αλλά και διάφορων 
κοινοχρήστων χώρων στις γειτονιές. Η 
εταιρεία συμμετείχε στην πρωτοβου-
λία αυτή και ως χρυσός χορηγός και ως 
φορέας εθελοντής. Ο ΤΙΤΑΝ ανέλαβε το 
συντονισμό δράσεων καθαρισμού τριών 
ακτών της Αχαΐας (Δρεπάνου, Αραχωβί-
τικων και Ψαθοπύργου) με τη συμμετο-
χή τοπικών φορέων και εθελοντών. 

Ακόμα, όπως κάθε χρόνο έτσι και 
φέτος, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
«Ανθεστήρια» η Εταιρία διένειμε περί-
που 5.500 καλλωπιστικά φυτά σε σχο-
λεία περιοχών που γειτνιάζουν με τα 
εργοστάσιά της, σε Δήμους και συλλό-
γους εθελοντών, σε μια προσπάθεια να 
ομορφύνει το περιβάλλον και να ενθαρ-
ρυνθεί ο εθελοντισμός. 

Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η  &  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α
Με στόχο την ευαισθητοποίηση, 

τον προβληματισμό και την ανταλλαγή 
καλών πρακτικών στα θέματα Υγιει-
νής και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) 
υλοποιήθηκε στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 
στο εργοστάσιο του Τιτάνα στη Θεσσα-
λονίκη διημερίδα με τη συμμετοχή 140 
ιδιοκτητών εργολαβικών συνεργείων, 
τεχνικών ασφαλείας, μηχανικών από το 
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, εκπρο-
σώπων μελετητικών γραφείων και 
δημοσίων φορέων και μελών της εκπαι-
δευτικής κοινότητας. 

Η διημερίδα, με τίτλο «Υγιεινή και 
Ασφάλεια Εργασίας: Προκλήσεις & 
Συνεχής Βελτίωση», υλοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της ευρύτερης πρωτοβουλίας 
του Τιτάνα για την ευαισθητοποίηση 
εργολάβων και εργοληπτών στα θέμα-
τα πρόληψης των ατυχημάτων στους 
εργασιακούς χώρους και για την ανταλ-
λαγή εμπειριών και γνώσεων ανάμεσα 
σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς 
και επαγγελματίες. Ανάλογες εκδηλώ-
σεις έχουν υλοποιηθεί στην ευρύτερη 

περιοχή του Θριασίου Πεδίου, σε συνερ-
γασία με άλλες εταιρίες, στην Πάτρα 
και στα Ιωάννινα.  Εισηγήσεις πραγμα-
τοποιήθηκαν από εκπροσώπους φορέ-
ων όπως το Υπουργείο Εργασίας και η 
Διεύθυνση ΚΕΠΕΚ Μακεδονίας-Θράκης, 
από εξειδικευμένα στελέχη επιχειρήσε-
ων όπως ο ΤΙΤΑΝ, τα ΕΛ.ΠΕ., η Αττικό 
Μετρό Α.Ε. και «Σαμαράς & Συνεργά-
τες» και από καθηγητές του Αριστοτέ-
λειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α
Διάθεση ρουχισμού, παιχνιδιών, 

βιβλίων, οικιακού εξοπλισμού,  
φαρμάκων σε διάφορους ΜΚΟ για 
να μοιραστούν σε ευπαθείς κοι-
νωνικά ομάδες: Απολογιστικά δόθη-
καν: στην ΜΚΟ «ΑΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ» ένας 
τόνος περίπου με είδη ρουχισμού, στο 
Ελληνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυ-
γες – Διαπολιτισμικό Kέντρο Πυξίδα 
15 κιβώτια (320 κιλά) με γραφική ύλη 
και βιβλία όπως και επιτραπέζια παι-
χνίδια, στην Εθελοντική Οργάνωση 
«ΕΔΡΑ» πάνω από 1,5 τόνους με είδη 
ρουχισμού, σπιτιού, παιχνίδια και βιβλία, 
στους «Γιατρούς του Κόσμου» φάρμακα 
σε ισχύ που δεν χρησιμοποιούνταν, στην 
ΕΛΕΠΑΠ και στα Παιδικά Χωριά SOS 
χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά δώρα 
που έφτιαξαν για το σκοπό αυτό εργα-
ζόμενες του ομίλου, για ενίσχυση του 
έργου τους μέσω των εορταγορών τους.

Πρόγραμμα για την πρόληψη  
παιδικού ατυχήματος: Σχεδιάστηκαν 
και πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές 
εκδηλώσεις με θέμα την «Ασφάλεια στο 
σπίτι» για μαθητές του Νηπιαγωγείου, 
του Δημοτικού και του Γυμνασίου με 
στόχο τη συμβολή στην πρόληψη του 
παιδικού ατυχήματος. Το 2012 τις εκδη-
λώσεις έχουν παρακολουθήσει 3.441 
μαθητές και 355 γονείς σε 33 σχολεία 
σε όλη την Ελλάδα.

Στις εκδηλώσεις αυτές, στελέχη της 
Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας 
Τομέα Ελλάδος με τη συνεργασία στε-
λεχών της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ, των εργο-
στασίων και των Κεντρικών Γραφείων 
του Τιτάνα, ενημέρωσαν τα παιδιά, 
τους γονείς τους και τους εκπαιδευτι-
κούς τους για θέματα ασφάλειας στους 
χώρους του σπιτιού, του σχολείου, στο 
παιχνίδι κ.τ.λ. 

Αντίστοιχη ενημέρωση έγινε, στα 

παιδιά και στους εθελοντές – εργαζό-
μενους στο Χαμόγελο του Παιδιού στην 
Κόρινθο. Σε όλους τους συμμετέχοντες, 
στο τέλος της εκδήλωσης διανεμήθηκε 
το βιβλίο «Ασφάλεια στο σπίτι».

Λαογραφικό Μουσείο Ασπρο-
πύργου: Το Λαογραφικό Μουσείο 
Ασπροπύργου ιδρύθηκε το 2012, από το 
Δήμο Ασπροπύργου και τη Λαογραφι-
κή Εταιρεία της πόλης. Το παραδοσιακό 
κτίριο, στο οποίο στεγάζεται το Μουσείο, 
αναγέρθηκε με την ευγενική χορηγία της 
Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, και τη συμμετο-
χή του Δήμου, σε ιδιωτικώς παραχωρη-
θέν οικόπεδο. Το Μουσείο εγκαινιάστηκε 
την παραμονή του Πανηγυριού της Πολι-
ούχου του Ασπρόπυργου Αγίας Παρα-
σκευής, στις 25 Ιουλίου 2012.

Σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας 
του είναι η συλλογή, διάσωση και προ-
βολή της τοπικής ιστορίας του Ασπρό-
πυργου. Τα εκθέματα που τοποθετή-
θηκαν στους εκθεσιακούς χώρους του 
Μουσείου, ανάγονται χρονολογικά, σε 
μια περίοδο που ξεκινά από τα μέσα του 
19ου αιώνα, και φτάνει μέχρι τα μέσα 
του 20ου αιώνα.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
ΗΡΑΚΛΗΣ - LAFARGE

Ο ΄Ομιλος με στοχευμένες κοινω-
νικές και περιβαλλοντικές δράσεις, με 
συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των 
σχέσεών του με τις τοπικές κοινωνίες, 
και με συνεχή προσφορά στο ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο στα πλαίσια της βιώ-
σιμης ανάπτυξης, κατεύθυνε τις δρα-
στηριότητές του και το 2012.

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν
Δύο περιβαλλοντικές πρακτικές της 

εταιρείας βραβεύτηκαν στο διαγωνισμό 
Environmental Awards 2013. Συγκε-
κριμένα οι διοικήσεις του εργοστασίου 
του Ομίλου στο Βόλο και του εργοστα-
σίου αναψυκτικών ΕΨΑ σχεδίασαν ένα 
πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο το 
επεξεργασμένο νερό από το εργοστά-
σιο αναψυκτικών θα διοχετεύεται στο 
εργοστάσιο τσιμέντου του ομίλου, μέσω 
ειδικού αγωγού και θα χρησιμοποιείται 
στο κύκλωμα ψύξης του. Εκτιμάται ότι 
έτσι θα γίνεται εξοικονόμηση 30.000 
m3 ανά έτος που διαφορετικά θα 
αντλούνταν από τον υπόγειο υδροφό-
ρο ορίζοντα. Αυτό αποτελεί κλασσικό 
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παράδειγμα περιβαλλοντικής βιομηχα-
νικής συνεργασίας χάρις στην οποία το 
εργοστάσιο τσιμέντου μειώνει τη χρήση 
υπογείων υδάτων και το εργοστάσιο 
αναψυκτικών δεν απορρίπτει αντίστοι-
χη ποσότητα νερών στη θάλασσα.

Η προσπάθεια αυτή κέρδισε το βρα-
βείο στην κατηγορία Waste Stewardship 
– Water Conservation. Επίσης το εργο-
στάσιο του Βόλου κέρδισε το βραβείο 
στην κατηγορία Waste Management 
– Symbiosis για τη χρήση βιομάζας σε 
υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων, 
περιορίζοντας τις εκπομπές CO2.

Συνεχίστηκε η συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την υλο-
ποίηση ερευνητικών προγραμμάτων 
ανάπτυξης βέλτιστων μεθοδολογιών 
που στηρίζουν την προστασία και δια-
τήρηση της βιοποικιλότητας σε διάφο-
ρους λατομικούς χώρους. Τα επιστημο-
νικά πορίσματα της προσπάθειας αυτής 
που ξεκίνησε το 2010 έχουν ενσωμα-
τωθεί στο υφιστάμενο σχέδιο αποκατά-
στασης του λατομικού χώρου Ανάβρης 
Βόλου που βρίσκεται σε λειτουργία και 
έχουν οδηγήσει σε επανασχεδιασμό της 
αποκατάστασης και της ανάπλασης του 
τοπίου στο λατομικό χώρο Αγρίας που 
έχει πάψει να λειτουργεί.

Η θυγατρική εταιρεία του ομίλου 
ΛΑΒΑ Μ.Λ.Α.Ε. συμμετείχε στην εκδή-
λωση «Πράσινη Πόλη» που οργανώ-
θηκε στο Μάϊο στο Ζάππειο, με ειδικά 
διαμορφωμένο περίπτερο στο οποίο 
παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο 
ευρύ κοινό οι εφαρμογές ελαφρόπε-
τρας: α) ως συστατικό υποστρωμάτων 
πράσινων στεγών, β) ως εδαφοβελ-
τιωτικό και γ) ως υλικό εδαφοκάλυψης 
(landscaping). Στόχος της εκδήλωσης 
«Πράσινη Πόλη» ήταν να ενθαρρύνει 
τους Αθηναίους κάθε ηλικίας να βάλουν 
στη ζωή τους το πράσινο με όλους τους 
δυνατούς τρόπους στον προσωπικό 
τους χώρο, στο σπίτι τους, στη γειτονιά 

τους, στην πόλη τους. 
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων που 

διοργάνωσε ο Δήμος Μήλου για τον 
εορτασμό της 40ης επετείου της Παγκό-
σμιας Ημέρας Περιβάλλοντος η ΛΑΒΑ 
Μ.Λ.Α .Ε. πρόσφερε δενδρύλλια τα 
οποία είχαν καλλιεργηθεί στο φυτώριο 
της εταιρείας που διατηρεί στο ορυχείο 
ποζολάνης. Τα δενδρύλλια μοιράστηκαν 
σε φορείς του νησιού προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί εκτεταμένη δενδρο-
φύτευση και φυτοκάλυψη διάφορων 
χώρων. Στην απαιτούμενη διαμόρφω-
ση των χώρων προς δενδροφύτευση 
μετείχε και η εταιρεία.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α
Ο Όμιλος διατηρεί σε τοπικό επίπε-

δο με τους κοινωνικούς εταίρους τις 
επιτροπές διαβούλευσης με τις οποίες 
επικοινωνεί, δρα, συνδιαλέγεται, με 
σκοπό την προώθηση ενεργειών που θα 
βασίζονται στο κοινό συμφέρον, την 
αμοιβαία κατανόηση και τις σχέσεις 
καλής γειτονίας. Το 2012 οργανώθηκαν 
δύο συναντήσεις αυτών των επιτροπών 
όπου οι κοινωνικοί εταίροι είχαν την 
ευκαιρία να εκφράσουν παρατηρήσεις 
και απόψεις για τη βελτίωση της συνερ-
γασίας τους με τον Όμιλο και των δρα-
στηριοτήτων του σε σχέση με το περι-
βάλλον και τ ις τοπικές κοινωνίες.

Η ΛΑΒΑ Μ.Λ.Α.Ε. ήταν χορηγός στο 
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναστυλώσε-
ων Μνημείων Αρχαιότητας, Βυζαντινής 
& Μεταβυζαντινής Περιόδου, Διατη-
ρητέων Κτηρίων που οργανώθηκε στο 
Μουσείο Μπενάκη. Το Συνέδριο αποτέ-
λεσε μια σπάνια ευκαιρία να γνωρίσουν 
μηχανικοί τα προϊόντα της ΛΑΒΑ καθώς 
το παρακολούθησαν περίπου 300 σύνε-
δροι από το χώρο της έρευνας και της 
τεχνολογίας που σχετίζονται με τις 
επεμβάσεις στα μνημεία. 
Επίσης ο Όμιλος διοργάνωσε προγράμ-
ματα οδικής συμπεριφοράς και οδικής 
ασφάλειας για παιδιά σχολείων τοπικών 
κοινωνιών και εργαζομένων. Τα παιδιά 
ενημερώθηκαν σε θέματα σωστής οδι-
κής συμπεριφοράς, ασφαλούς οδήγη-
σης και ευαισθητοποίησης έναντι των 
κινδύνων.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
ITALCEMENTI- ΛΑΤΟΜΕΙΑ 
ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν

Αποκατάσταση: Η ανάπλαση 
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 
στρατηγικά προγράμματα της εταιρεί-
ας. Στόχος είναι η αποκατάσταση των 
χώρων εκμετάλλευσης ώστε στο τέλος 
της δραστηριότητας αυτοί να παραδο-
θούν στη δασική υπηρεσία σύμφωνα με 
όσα έχουν οριστεί στην Τεχνική Μελέ-
τη. Η εξέλιξη της ανάπτυξης των φυτών 
παρακολουθείται, ενώ η τοποθέτηση 
ποτιστικού συστήματος (και ο έλεγ-
χος καλής λειτουργίας) καλύπτουν τις 
όποιες ανάγκες παροχής νερού.

Διαχείριση Στερεών μη εξορυ-
κτικών αποβλήτων: Τα στερεά μη 
εξορυκτικά απόβλητα συμπεριλαμβα-
νομένων και των χρησιμοποιημένων 
λαδιών, αποτελούν ίσως έναν από τους 
βασικότερους παράγοντες υποβάθ-
μισης του φυσικού χώρου στον οποίο 
εξασκούνται οι δραστηριότητες εκμε-
τάλλευσης (και υποστήριξης αυτών). 
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Στα πλαίσια αυτά ξεκίνησε  επαναπροσ-
διορισμός των χώρων τοποθέτησης μη 
εξορυκτικών  στερεών αποβλήτων στο 
λατομείο  με στόχο τη  συνεχή διαχείρισ 
τους, μέσω αδειοδοτημένων φορέων, 
χωρίς να «λιμνάζουν» στους χώρους και 
να αποτελούν εστίες ρύπανσης.

Κ Λ Α Δ Ο Σ  Τ Σ Ι Μ Ε Ν Τ Ο Υ

Κατασκευή 5 σιλό αποθήκευσης Α’ 
υλών:  Στο εργοστάσιο κατασκευάστη-
καν 5 σιλό για αποθήκευση πρώτων 
υλών ώστε να σταματήσει η αποθήκευ-
σή τους σε ανοιχτούς χώρους, συνει-
σφέροντας σημαντικά στην προστασία 
του περιβάλλοντος της γύρω περιοχής. 

Επίσης στην παραγωγή τσιμέντου 
χρησιμοποιούνται εναλλακτικές πρώτες 
ύλες όπως ιπτάμενη τέφρα, ρυπασμέ-
να χώματα και χρησιμοποιημένοι κατα-
λύτες και εναλλακτικά καύσιμα όπως  
ξηρή λυματολάσπη από την Ψυτάλλεια  
και ενεργός άνθρακας

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α
Στο γενικότερο πλαίσιο της ευαι-

σθησίας προς τη τοπική κοινωνία, το 
κοινωνικό αγαθό της γενικότερης αντι-
μετώπισης της Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης (ΕΚΕ) σε απόλυτη συνάρ-
τηση με την κουλτούρα του ομίλου 
Italcementi, η Χάλυψ Δομικά Υλικά Α.Ε. 
πήρε την πρωτοβουλία και δημιούρ-
γησε μια εθελοντική ομάδα δράσεων 
που αποτελείται από υπαλλήλους της 
εταιρείας. Το όνομα της εθελοντικής 
ομάδας δράσεων Χάλυψ είναι iκαρος το 
οποίο προέρχεται από innοvation  (και-

νοτομία), initiative  (πρωτοβουλία), iκα-
ρος το ελληνικό μυθικό πρόσωπο που 
εκφράζει ευφυΐα, καινοτομία και τόλμη.  
Σκοπός της ομάδας είναι η συμμετοχή 
σε δράσεις της τοπικής κοινωνίας όποτε 
αυτό κριθεί απαραίτητο, καθώς και η 
οργάνωση και πραγματοποίηση δρά-
σεων από την ίδια την ομάδα. Ο τομέ-
ας δράσεων της ομάδας iκαρος  είναι:  
περιβαλλοντικές δράσεις, πολιτιστικές 
δράσεις, κοινωνικές δράσεις. Μέσα στο 
2012, η ομάδα ίκαρος πραγματοποίη-
σε πολλές και διάφορες δράσεις όπως 
καθαρισμούς παραλιών της γύρω περι-
οχής, διοργάνωση φιλανθρωπικών και 
περιβαλλοντικών δράσεων.

 
Δενδροφύτευση στην παρα-

λία Ασπροπύργου: Στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας ημέρας εθελοντισμού, 
πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση σε 
περιοχή της παραλίας του Ασπροπύρ-
γου. Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε 
σε συνεργασία με τον τοπικό σύλλογο 
κατοίκων της παραλίας Ασπροπύργου, 
με την άψογη συνεργασία του δήμου 
Ασπροπύργου παρέχοντας όλες τις 
απαραίτητες υπηρεσίες και εξοπλισμό 
για την προετοιμασία της περιοχής. 
Η συγκεκριμένη περιοχή θα πάρει τη 
μορφή πάρκου και χώρου στάθμευσης 
μπροστά.

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ 
ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ
Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν

Με την εφαρμογή νέων μοντέλων 
διαχείρισης της ενέργειας σημειώθηκε 
σημαντικότατη οικονομία στη χρήση του 
πετρελαίου, μειώνοντας την κατανάλω-
ση ενέργειας ανά τόνο εμπορεύσιμου 
προϊόντος κατά 28%.

Στο τομέα των αποκαταστάσεων 
δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην ανακύ-
κλωση εξορυκτικών αποβλήτων και 
τη χρησιμοποίησή τους για πλήρωση 
εκσκαφών. Φυτεύτηκαν 25.000 δεν-
δρύλλια και θάμνοι με παράλληλη 
τοποθέτηση αδρευτικού συστήματος 
στα λατομεία στη θέση Καρατζά, Πολυ-
βολείο και Γρανίτη της Περιφερειακής 
Ενότητας Δράμας.

Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α
Επιτεύχθηκε σημαντική μείωση του 

δείκτη συχνότητας των ατυχημάτων 
έναντι του 2011. Αυξήθηκαν κατά 40% 
οι ώρες εκπαίδευσης του προσωπικού 
με απτά αποτελέσματα στην αύξηση 
της παραγωγικότητας και στην ελαχι-
στοποίηση των ατυχημάτων.

Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η
Αυξήθηκαν οι δαπάνες έρευνας για 

εφαρμογή νέων τεχνολογιών εξόρυξης – 
κατεργασίας ογκομαρμάρων κατά 220%.

Απτό αποτέλεσμα αυτής της προ-
σπάθειας ήταν η μείωση κατά 7% των 
απαιτούμενων ωρών εργασίας ανά 
τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος.

Τ Ο Π Ι Κ Ε Σ  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ε Σ
Πολλαπλασιάστηκαν οι πόροι που 

διατέθηκαν το 2012 από την εταιρεία 
στις τοπικές κοινωνίες, πέραν της συνε-
χούς επιμέλειας για κάλυψη καθημερι-
νών αναγκών, ιδιαίτερα των απομακρυ-
σμένων περιοχών στις οποίες η εταιρεία 
δραστηριοποιείται.

Η εταιρεία συνεισέφερε μέσω χορη-
γιών ή δωρεών σε πολλούς κοινωφε-
λείς φορείς της Περιφερειακής Ενότη-
τας Δράμας.



ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Με τους δείκτες αυτούς απεικονίζεται ανάγλυφα και μετρή-
σιμα η πορεία του συνόλου των εταιρειών μελών του ΣΜΕ 
στα πλαίσια εφαρμογής του Κώδικα Αρχών Βιώσιμης Ανά-
πτυξης που εφαρμόζουν.

2011 2012
1 .  Α Π Α Σ Χ O Λ Η Σ Η
1α.  Μέσος όρος άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (άτομα) 9.729 9.208
1β.   Μέσος όρος έμμεσα απασχολούμενου προσωπικού, σε ισοδύναμο οκταώρου  (άτομα) (περιλαμβάνει εργολάβους και ΔΧ) 5.446 11.427
1γ.   Συνολικός αριθμός ωρών εργασίας (αφορά το 1α & 1β) 30.493.166 28.003.041
1δ.  Ώρες εργασίας ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος 0,38 0,34
2 .  Α Ν A Π Τ Υ Ξ Η  Δ Ε Ξ Ι Ο Τ H Τ Ω Ν
2α.  Συνολικός αριθμός ωρών εκπαίδευσης 129.906 117.742
2β.  Ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο ( 2α / 1α +1β) 8,56 5,74
3 .  Α Σ Φ A Λ Ε Ι Α  –  Υ Γ Ι Ε Ι Ν H  Ε Ρ ΓΑ Ζ Ο Μ E Ν Ω Ν 
3α. Συνολικός αριθμός απωλεσθεισών ωρών εργασίας λόγω ατυχημάτων 24.585 22.746
3β.  Συνολικός αριθμός ωρών εκπαίδευσης σε «Ασφάλεια - Υγιεινή» 66.481 59.044
3γ.  ‘Ωρες εκπαίδευσης σε «Ασφάλεια - Υγιεινή» ανά εργαζόμενο (3β / 1α +1β) 4,38 2,88
3δ.  Συνολικός αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων 3 2
3ε.  Αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων ανά εργαζόμενο (3δ / 1α +1β) 0,0002 0,00009
3στ.Δείκτης συχνότητας (συντ.106) του συνολικά απασχολούμενου προσωπικού για το οποίο υπάρχει ευθύνη επίβλεψης   4,39 3,07
3ζ.  Δείκτης σοβαρότητας (συντ.106 ) του συνολικά απασχολούμενου προσωπικού για το οποίο υπάρχει ευθύνη επίβλεψης   100,78 69,81
3h.  Ποσοστό εργαζομένων που παρακολουθούνται περιοδικά   με ιατρικές εξετάσεις (από το σύνολο των άμεσα απασχολούμενων) 80% 85%
4 .  Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ O Σ  Κ Y Κ Λ Ο Σ  Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ω Ν  &  Π Α Ρ Α Γ Ω Γ H 
4α. Συνολικός κύκλος εργασιών (€) 2.123.109.913 2.081.714.173
4β. Παραγωγή εμπορεύσιμου προϊόντος  (τον.) 80.183.038 81.127.609
5 .  Δ Α Π Α Ν Ε Σ  Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ  Κ Ο Ι Τ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν
5α.  Συνολικές δαπάνες έρευνας κοιτασμάτων  (€) 6.611.262 9.688.506
5β.  Δαπάνες έρευνας κοιτασμάτων ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος (5α / 4β) 0,082 0,119
6 .  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  Μ Ε  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α 
6α.  Αριθμός ανοικτών εκδηλώσεων 56 53
6β.  Αριθμός επισκέψεων σχολείων /Πανεπιστημίων 153 130
6γ.  Αριθμός εκπαιδευομένων σπουδαστών 223 246
6δ.  Πόροι (€) που διατίθενται στην τοπική κοινωνία (έργα, υποστήριξη συλλόγων, συμμετοχή σε αναπτυξιακές προσπάθειες, υπο-

τροφίες, βραβεία κ.α.)
10.919.023 11.197.926

6ε. Πόροι (€) που διατίθενται στην ευρύτερη κοινωνία  (έργα, χορηγίες, υποτροφίες, βραβεία κ.ά.) 497.430 668.798
7.  Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ  Σ Ε  Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α
7α. Συνολική κατανάλωση ενέργειας    (MJ) 30.965.763.365 31.335.364.966
7β. Κατανάλωση ενέργειας  ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος (7α /4β) 386,18 386,24
8 .  Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ  Σ Ε  Ν Ε Ρ Ο
8α.  Συνολική καθαρή κατανάλωση νερού.  (m3) (νερό από δίκτυο, από γεωτρήσεις, από υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, από επιφανει-

ακό ταμειευτήρα).
16.936.337 17.235.543

8β. Συνολική κατανάλωση νερού από ανακύκλωση (m3). 9.494.971 9.665.820
8γ. Συνολική κατανάλωση νερού στην παραγωγική διαδικασία  (m3). 18.119.550 17.087.140
8δ. Συνολική καθαρή κατανάλωση νερού ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος  (8α / 4β) 0,23 0,21
8ε. Κατανάλωση νερού στην αποκατάσταση περιβάλλοντος  (m3) 311.054 341.111
9 .  Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ  Σ Ε  Γ Η  –  Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ 
9α. Συνολική επιφάνεια γης που χρησιμοποιείται για εκμετάλλευση, στο τέλος του ημερολογιακού έτους (στρέμματα). 164.001 175.469
9β. Συνολική επιφάνεια γης που αποκαθίσταται (αποκατάσταση μη ολοκληρωμένη) (στρέμματα) 3.688 5.547
9γ.  Συνολική επιφάνεια γης που έχει αποκατασταθεί ή που έχει επαναφερθεί σε επωφελή χρήση, από την εφαρμογή του νόμου 998  

(στρέμματα)
63.550 63.550

9δ. Αριθμός φυτευθέντων δενδρυλλίων  και θάμνων το τρέχον έτος 169.024 212.348
9ε. Δαπάνες αποκατάστασης ορυχείων και προστασίας περιβάλλοντος (€) το τρέχον έτος 8.732.448 10.130.178
9στ. Δαπάνες αποκατάστασης και προστασίας περιβάλλοντος  ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος (9ε /4β) 0,11 0,12
10 .  Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η  –  Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η  Α Π Ο Β Λ Η Τ Ω Ν
10α. Απόβλητα εξορυκτικής διαδικασίας και κατεργασιών το τρέχον έτος (τόνοι) (συμπεριλαμβάνονται και τα στείρα) 600.478.247 513.026.810
10β. Απόβλητα εξορυκτικής διαδικασίας και κατεργασιών το τρέχον έτος ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος (10α/4β) 7,4 6,3
10γ. Εξορυκτικά απόβλητα  που διοχετεύθηκαν το τρέχον έτος  για πλήρωση εκσκαφών (τόνοι) 440.882.349 417.851.220
10δ. Παραγωγή παραπροϊόντων  το τρέχον έτος από  εξορυκτικά απόβλητα ή από απόβλητα κατεργασιών (τόνοι) 508.917 854.723
10ε. Μη εξορυκτικά απόβλητα που δόθηκαν σε ανακύκλωση (κιλά) 14.641.160 11.333.307
11 .   Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Ε Π Ι Κ Ι Ν ΔΥ Ν Ω Ν  Ο Υ Σ Ι Ω Ν
11α.  Ποσότητα ταξινομημένων επικινδύνων ουσιών που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής (τα λιπαντικά δεν περιλαμβά-

νονται), σύμφωνα με την οδηγία 67/548/EEC (τον)
38.432,58 40.625,57

12 .  Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Ω Ν  Μ Ε Λ Ω Ν
12α. Πιστοποίηση κατά ISO 9001/2 65% 68%
12β. Πιστοποίηση κατά ISO 14001 36% 36%
12γ. Πιστοποίηση  OHSAS 18001 27% 27%
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ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ημερίδα αυτή πραγματοποιήθηκε στις 
εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στα λιγνιτωρυ-
χεία Πτολεμαϊδας και Μεγαλόπολης με 
θέμα «Πρόληψη των κινδύνων στα ορυ-
χεία με τη συμμετοχή όλων». ΄Εγινε στα 
πλαίσια του εορτασμού της Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας για την Υγεία και Ασφάλεια 
στην Εργασία.

Ο Γ.Δ. του ΣΜΕ κ. Χ. Καβαλόπουλος 
παρουσίασε το θέμα «Βασικές αρχές 
πρόληψης ατυχημάτων, αιτίες κατα-
στρατήγησής τους, νέος ΚΜΛΕ πού ενι-
σχύει και πού υστερεί στην πρόληψη».

Στα θέματα πρόληψης ο κ. Χ. Καβα-
λόπουλος εκτός των άλλων ανέπτυξε 
τις θέσεις της European Technnοlogy 
Platform for H&S που λειτουργεί στα 
πλαίσια της Commission, σχετικά με 
νέου τύπου «αφανείς» παράγοντες που 
επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την ατυ-
χηματικότητα στους χώρους εργασίας 
όπως: ο συσχετισμός μέτρων προστα-
σίας περιβάλλοντος και H&S, η ανά-
πτυξη κουλτούρας H&S σε επιχείρηση 
και κοινωνία, η οριοθέτηση στόχων σε 
σχέση με την ασφάλεια, η εφαρμογή 
νεωτερισμών σε μηχανήματα τα οποία 
φέρουν συστήματα μείωσης έκθεσης 
στον κίνδυνο και όχι μόνο παθητικά 
συστήματα ασφάλειας, ή προβολή της 
σημαντικότητας της εκπαίδευσης εργα-

ζομένων ως δικαίωμα και ως υποχρέω-
ση και η αφιέρωση κατάλληλου χρόνου 
για αυτήν (σε θέματα χρόνου εκπαίδευ-
σης εργαζομένων η Ελλάδα 5η από το 
τέλος στην ΕΕ των 27), το δημογραφικό, 
οι αλλαγές στη σύνθεση του εργαζό-
μενου προσωπικού (π.χ. περισσότερες 
γυναίκες), οι αλλαγές στα καθεστώτα 
πρόληψης - απασχόλησης, τα ψυχοσω-
ματικά και μυοσκελετικά προβλήματα 
εργαζομένων, η εφαρμογή νέων τεχνο-
λογιών και οι νέες απαιτήσεις δουλειάς 

που επιβάλλουν, ο κοινωνικός διάλογος 
και τέλος οι νέες μορφές επικοινωνίας.

Σ’ ότι αφορά τα δυνατά και τα αδύ-
ναμα σημεία του νέου ΚΜΛΕ στην πρό-
ληψη ανέφερε τα εξής:

Γίνεται γραφειοκρατική προσέγ-
γιση της ευθύνης H&S εργοδοτών και 
εργαζομένων και μόνο στα πλαίσια της 
καθημερινότητας, δεν αντιμετωπίζεται 
ολοκληρωμένα η ευθύνη του εργο-
λάβου στο ατύχημα, προσεγγίζονται 
αρκετά καλά τα θέματα διοικητικής 
μέριμνας και καταλληλότητας - απα-
σχόλησης - εκπαίδευσης προσωπικού, 
αντιμετωπίζεται στατικά η οργάνωση, 
η ιεραρχία και η επίβλεψη του έργου, 
γίνεται σωστή ανάλυση στα καθήκοντα 
του τεχνικού ασφάλειας και του τμήμα-
τος εκπαίδευσης, υπάρχει έλλειψη στη 
αντιμετώπιση θεμάτων επαγγελματικής 
ευθύνης τρίτων (μελετητών, προμη-
θευτών κλπ), αντιμετωπίζονται σωστά 
τα θέματα ρύπων και κραδασμών στο 
περιβάλλον εργασίας, γίνεται ελλι-
πέστατη προσέγγιση στις απαιτήσεις 
αδειών χειριστών μηχανημάτων όπως 
και στις επαγγελματικές άδειες άλλων 
ειδικοτήτων και στις άδειες της επίβλε-
ψης έργου και τέλος υπάρχει παντελής 
έλλειψη αναφοράς σε πιστοποιήσεις.
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∆είκτης Συχνότητος (∆.Συ) (Αριθµός ατυχηµάτων ανά εκ. Ω.Απ)

4,90

2008 2009 2010 2011 2012

5,57
6,00

7,39

4,29

6,95

6,18
5,96

5,42
5,66

Στατιστικά στοιχεία ασφάλειας
Τα τελευταία έτη και για όλες τις εταιρείες μέλη του ΣΜΕ 
(εκτός Αλουμινίου Ελλάδος) τα στατιστικά στοιχεία των ατυ-
χημάτων που αφορούν την παραγωγή και τις υποστηρικτικές 
προς αυτήν δραστηριότητες και για το σύνολο των απασχο-
λουμένων έχουν ως εξής:
Για το  2008: α) Δείκτης Συχνότητος 5,15 β) Δείκτης Σοβαρό-

τητος 145,191 και γ) Δείκτης Θανατηφόρων 1/3.392 
άτομα.

Για το  2009: α) Δείκτης Συχνότητος 6,39 β) Δείκτης Σοβα-
ρότητος 158,34 και γ) Δείκτης Θανατηφόρων 1/2.533 
άτομα.

Για το  2010: α) Δείκτης Συχνότητας 5,067 β) Δείκτης Σοβα-
ρότητας 133,106 και γ) Δείκτης Θανατηφόρων μηδέν.

Για το  2011: α) Δείκτης Συχνότητας 6,15 β) Δείκτης Σοβα-
ρότητας 127,17 και γ) Δείκτης Θανατηφόρων 1/3.955.

Για το  2012: α) Δείκτης Συχνότητας 5,48 β) Δείκτης Σοβα-
ρότητας 137,59 και γ) Δείκτης Θανατηφόρων 1/6.009.

Συμμετοχή ΣΜΕ σε ημερίδα H&S της ΔΕΗ

(Οι δείκτες υπολογίζονται όπως προβλέπει ο ΚΜΛΕ)

Το επιτυχημένο MANAGEMENT 
δημιουργεί τις κατάλληλες 
συνθήκες ώστε οι εργαζόμενοι 
στην επιχείρηση

ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ
ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ
ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ
Να εργαστούν

Με: ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 ΑΠΟΔΟΣΗ
 ΕΠΙΔΟΣΗ
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ΣΜ
Ε Ο Σύνδεσμος Με τα λ λευτ ι -

κών Επιχειρήσεων τη χρονιά 
που πέρασε έδωσε ιδιαίτερο 

βάρος στην ολοκλήρωση της Εθνι-
κής Πολιτικής Αξιοποίησης των Ο.Π.Υ. 
(Ε.Π.), στη διαμόρφωση και εκτύπωση 
των τελικών κειμένων και του συνο-
δευτικού φυλλαδίου για τη φυσιο-
γνωμία και τις προοπτικές της ελλη-
νικής εξορυκτικής βιομηχανίας, στη 
διοργάνωση ημερίδας κατά την οποία 
ανακοινώθηκε η Ε.Π. και τέλος στις 
προσπάθειες (δυστυχώς μοναχικές) 
για την προβολή με όσο πιο ευρύτερο 
τρόπο της Ε.Π., (συνεντεύξεις, άρθρα, 
τοποθετήσεις σε συνέδρια, κυβερ-
νοχώρος, ενημέρωση ευρωπαϊκών 
οργάνων και φορέων κλπ).

Επίσης ο Σύνδεσμος προσπάθη-
σε ιδιαίτερα στην εφαρμογή του νέου 
νόμου 4014/2011 περί περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης ζητώντας να εκδοθούν 
το ταχύτερο δυνατόν όλες οι απαιτού-
μενες εξειδικευτικές αποφάσεις για την 
πλήρη λειτουργία του νόμου.

Δυστυχώς εκδόθηκαν ελάχιστες απ’ 
αυτές εκ των οποίων η Υ.Α. κατηγορι-
οποίησης των έργων απηχεί των από-
ψεών μας, η Υ.Α. περί ενσωμάτωσης 
των αδειών έγκρισης επέμβασης στις 
Α.Ε.Π.Ο. δεν έλυσε τα προβλήματα των 
εμπλοκών που αντιμετωπίζουν τα εξο-
ρυκτικά έργα με τις δασικές υπηρεσίες, 
η ΚΥΑ περί υπολογισμού ανταλλάγμα-
τος χρήσης γης παρά το ότι απλοποίη-
σε διαδικασίες το τελικό αντάλλαγμα 
χρήσης αποδεικνύεται δυσβάστακτο και 
δυσανάλογο των επεμβάσεων και η Υ.Α. 
για τις προδιαγραφές του περιεχομένου 
των ΑΕΠΟ κρίνεται ιδιαίτερα σύνθε-
τη, θέτοντας προβληματισμούς για την 
υλοποίησή της.

Πέραν αυτών ο Σύνδεσμος με επιτυ-
χία αντιμετώπισε τις εμπλοκές, πολλές 
από αυτές χρόνιες, με τις Δασικές Υπη-
ρεσίες στην αδειοδότηση των εξορυ-
κτικών έργων, μέσα από συνεχή συνερ-
γασία με τον Γ.Γ. Περιβάλλοντος του 
ΥΠΕΚΑ, τον Ε.Γ. Δασών και τις αρμόδιες 
κεντρικές Δ/νσεις του ΥΠΕΚΑ.

Δόθηκε ιδιαίτερο βάρος από τον 
ΣΜΕ στην πρώτη φάση αναθεώρη-
σης των Περιφερειακών Χωροταξικών 
Σχεδίων. Η πρώτη φάση αφορούσε τη 
μελέτη αξιολόγησης των ισχυόντων 

περιφερειακών πλαισίων, την καταγρα-
φή δραστηριοτήτων και την περιγραφή 
αναπτυξιακών δυνατοτήτων. Έγινε προ-
σπάθεια να δοθούν ακριβή στοιχεία στα 
μελετητικά γραφεία για τις δραστηριό-
τητες των εταιρειών μελών και τις προ-
οπτικές τους.

Επίσης ο Σύνδεσμος έδωσε ιδι-
αίτερο βάρος (και αυτό συνεχίζεται) 
στην αντιμετώπιση του σοβαρού θέμα-
τος της αύξησης των μισθωμάτων και 
της πιθανής επιβολής τελών επί των 
μεταλλευτικών δημόσιων ή ιδιωτικών 
παραχωρήσεων.

Σε επικοινωνιακό επίπεδο ο ΣΜΕ 
επεξεργάστηκε κοινό πλαίσιο συμπερι-
φοράς και σχέσεων με τις τοπικές κοι-
νωνίες, μετείχε στο 2ο Διεθνές Συνέδριο 
για τον Ελληνικό Ορυκτό Πλούτο που 
έγινε στην Αθήνα, ενημέρωσε σε θέμα-
τα που αφορούν τον κλάδο τη νέα πολι-
τική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ που προέκυψε 
μετά τις εθνικές εκλογές του Ιουνίου 
2012 και στη συνέχεια πραγματοποίη-
σε πολλές συναντήσεις με το νέο καθ΄ 
ύλην αρμόδιο Υφυπουργό ΠΕΚΑ κ. Α. 
Παπαγεωργίου και τους Γ.Γ. Περιβάλ-
λοντος και Χωροταξίας, ενημέρωσε την 
νέα Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλ-
λοντος της Βουλής για την περιβαλ-
λοντική αδειοδότηση των έργων του 
κλάδου και μετείχε στο δεύτερο διε-
θνές συνέδριο για τον ορυκτό πλούτο 
της Σερβίας και στο European Minerals 
Forum όπου προέβαλε την Εθνική Πολι-
τική Αξιοποίησης των Ο.Π.Υ.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετείχε στη 
διαμόρφωση των δεικτών που θα απει-
κονίζουν την εφαρμογή από τα κράτη 
μέλη των καλών πρακτικών για την 
εφαρμογή της R.M.I. όπως και στη δια-
βούλευση για τα μεγάλα θέματα Taxes 
on Resources και ανανέωση της οδηγί-
ας Environmental Impact Assessment. 

Τέλος μετεί χε έν τονα στις δια-
δικασίες υλοποίησης της Innοvation 
Partnership ανοίγοντας τον δρόμο να 
συμπεριληφθεί ο καθ’ ύλην αρμόδιος 
Έλληνας Υφυπουργός στο High Level 
Steering Group όπως και να ενταχθούν 
με την υποστήριξη του ΣΜΕ Έλλη-
νες experts στα επιμέρους Working 
Packages.
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ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του 
Συνδέσμου στις 30/5/2012. Εγκρί-
θηκαν ομόφωνα η Έκθεση Πεπραγ-
μένων του Δ.Σ. για το 2011, ο οικο-
νομικός απολογισμός για το 2011, 
ο προϋπολογισμός για το 2012, η 
έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής 
επί του οικονομικού απολογισμού, η 
επικύρωση εκλογής νέων μελών του 
Δ.Σ. στην περίοδο 2011-2012 και οι 
προτεινόμενες τροποποιήσεις του 
Καταστατικού για την καλύτερη λει-
τουργία του Συνδέσμου.

Στην απολογιστική ομιλία του ο 
Πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Ε. Φαίδρος 
μεταξύ άλλων τόνισε τα εξής:

«Δεν σταματάμε να τονίζουμε 
προς σ’ όλους και ιδιαίτερα προς την 
πολιτική ηγεσία ότι είμαστε ένας από 
τους λίγους κλάδους της ελληνικής 
οικονομίας που διαθέτει δυναμική και 
ισχυρό μέλλον και που μπορεί να απο-
τελέσει σημαντικό άξονα ανάπτυξης 
της χώρας και παράγοντα ουσιαστικού 
ξεπεράσματος της δεινής οικονομικής 
κρίσης που τη μαστίζει.

Ο ΣΜΕ διαδραμάτισε ουσιώδη 
ρόλο στην διαμόρφωση της Εθνικής 
Μεταλλευτικής Πολιτικής. Σημαντική 
υπήρξε η συμβολή του Γ.Δ. του ΣΜΕ κ. 
Χρ. Καβαλόπουλου στην δημιουργία, 
ολοκλήρωση και έκδοση των κειμέ-
νων της Εθνικής Πολιτικής όπως και 
στην διοργάνωση της ημερίδας στην 
οποία εξαγγέλθηκε επίσημα.

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
αυτή η πολιτική να γίνει πράξη και να 
μην αφεθεί εξαγγελία στα χαρτιά, ούτε 
να επιτραπεί σε διάφορους τομείς του 
ΥΠΕΚΑ η σε συναρμόδια Υπουργεία, 
στελέχη των οποίων δεν διάκεινται 
ευμενώς προς την εκμετάλλευση του 
ορυκτού πλούτου να την διαλύσουν 
δημιουργώντας εμπόδια στην υλοποί-
ησή της με κανονιστικές διατάξεις ή 
πρακτικές που στην ουσία αντίκεινται 
στους βασικούς της άξονες». 

  Λεπτομέρειες στο www.sme.gr

  Έκθεση δραστηριοτήτων 2011, μήνυμα του Προέδρου

Συνέντευξη του Προέδρου του 
ΣΜΕ κ. Ε. Φαίδρου για την Εθνική 
Μεταλλευτική Πολιτική και  
τα προβλήματα εφαρμογής της.

Η συνέντευξη δόθηκε στην ηλε-
κτρονική εφημερίδα United Reporters 
αποσπάσματα της οποίας αναδημοσιεύ-
θηκαν σε πολλές ηλεκτρονικές εφημε-
ρίδες και στην εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ.
Το κύριο μύνημα ήταν: 

«Η εφαρμογή της (Ε.Π.)  
για να πραγματοποιηθεί πρέπει 
να περάσει κατά κύριο λόγο 
μέσα από ουσιαστική αλλαγή 
νοοτροπιών και πρακτικών 
όλων των εμπλεκόμενων 
(φορείς εκμετάλλευσης,  
Πολιτεία, Δημόσια Διοίκηση  
και τοπικές κοινωνίες)
Χωρίς αυτή την αλλαγή  
νοοτροπιών η (Ε.Π.)  
θα μείνει μία κόμη «εξαγγελία 
στα χαρτιά». Εδώ λοιπόν  
χρειάζεται πολιτική ηγεσία  
όχι για να διαχειριστεί  
προβλήματα αλλά να  
εμπνεύσει αλλαγές και τομές 
στην ελληνική κοινωνία».

  Λεπτομέρειες στο www.sme.gr

•

Άρθρο του ΣΜΕ στην εφημερίδα 
ΚΕΡΔΟΣ σχετικά με την  
αποτίμηση της πορείας  
του κλάδου το 2012  
και τις εκτιμήσεις για το 2013
Τα κύρια μηνύματα του άρθου ήταν: 

«Ένα χρόνο από την εξαγγελία 
της, «Εθνικής Πολιτικής  
Αξιοποίησης των Ορυκτών 
Πρώτων Υλών» δεν έχει γίνει 
τίποτε συγκεκριμένο για την 
εφαρμογή της. Πρέπει να 
εφαρμοστεί με στοχευμένες, 
σχεδιασμένες ενέργειες  
που θα επιλύσουν πάγια προ-
βλήματα και αγκυλώσεις  
και θα κάνουν φιλικότερο  
το περιβάλλον για νέες  
επενδύσεις στον τομέα.»

«Ειδικότερα για το 2013 προσδοκού-
με και ζητούμε να υλοποιηθούν οι επεν-
δύσεις στα πολυμεταλλικά μεταλλεία της 
Β. Ελλάδος (Κιλκίς, Χαλκιδική, Ροδόπη, 
Θράκη) με άρση των διοικητικών προ-
βλημάτων και αντιμετώπιση των στείρων, 
αστήρικτων επιστημονικά αντιδράσεων, 
να ολοκληρωθεί επιτέλους η δημιουργία 
νέου σύγχρονου νομοσχέδιου για την 
έρευνα, παραγωγή και εκμετάλλευση 
λατομικών προϊόντων, να δοθεί ιδιαίτερο 
βάρος στην ανάπτυξη δημοσίων έργων 
και κατασκευών για την ουσιαστική τόνω-
ση της εγχώριας βιομηχανία τσιμέντου 
και της παραγωγής αδρανών και δομικών 
υλικών και να αντιμετωπιστεί με αποφά-
σεις που θα βασίζονται όχι σε πολιτικές 
σκοπιμότητες αλλά σε τεχνοοικονομι-
κά και αναπτυξιακά κριτήρια το κόστος 
της ενέργειας στις μεταλλουργίες της 
χώρας.»

«Τέλος ζητούμε να μην επιβληθούν 
άκριτα και κατά οριζόντιο τρόπο πρόσθε-
τα τέλη που θα λειτουργήσουν ως αντι-

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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κίνητρο για επενδύσεις στην έρευνα και 
την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της 
χώρας».

  Λεπτομέρειες στο www.sme.gr

•

Ημερίδα ΣΜΕ για την  
επεξεργασία κοινού πλαισίου 
συμπεριφοράς και σχέσεων  
με τις τοπικές κοινωνίες
Πραγματοποιήθηκε στο Βόλο στις 28-1-
2012, στις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ. 
Στην ημερίδα αυτή η οποία είχε σημα-
ντική συμμετοχή στελεχών εταιρειών 
μελών, αναπτύχθηκαν οι τρεις ενότητες 
του πλαισίου, όπως τις επεξεργάστη-
καν οι αντίστοιχες υποομάδες εργασί-
ας οι οποίες αποτελούσαν μέρος μιας 
ευρύτερης ad hoc ομάδας εργασίας. Η 
ομάδα αυτή συστήθηκε για τον σκοπό 
αυτό με απόφαση του Δ.Σ. του ΣΜΕ, με 
προεδρεύοντα το μέλος του Δ.Σ. κ. Λ. 
Πολυχρονόπουλο. 

Η εργασία της ad hoc ομάδας όπως 
και η ημερίδα περιεστράφησαν γύρω 
από τα θέματα του πως προσδιορίζε-
ται η έννοια της τοπικής κοινωνίας, οι 
παράγοντες επηρεασμού της, πως απο-
τυπώνεται η επικρατούσα κατάσταση, 
πως προσεγγίζονται και αναλύονται 
τάσεις μέσα σ’ αυτήν, τι ρόλο διαδρα-
ματίζουν τα ΜΜΕ και πως προσδιορίζο-
νται οι opinion makers.

Συμμετοχή ΣΜΕ στο 2ο Διεθνές  
Συνέδριο για τον Ελληνικό  
Ορυκτό Πλούτο
Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 
27-3-2012 και στο οποίο ο Πρόεδρος 
του ΣΜΕ κ. Ε. Φαίδρος αναφέρθηκε στα 
βασικά προβλήματα που υπάρχουν για 
την εφαρμογή της Ε.Π. όπως η αποδοχή 
της πολιτικής αυτής από τα περισσότε-
ρα κόμματα εθνικής εμβέλειας, η ένταξη 
της πολιτικής αυτής στα προγράμματα 
των κομμάτων ενόψει εκλογών, η έλλει-
ψη κατάλληλου χωροταξικού σχεδια-
σμού που να διασφαλίζει τη δυνατότητα 
πρόσβασης στα κοιτάσματα ΟΠΥ και την 
επίλυση θεμάτων ανταγωνισμού των 
χρήσεων γης, το μη εκσυγχρονισμένο 
θεσμικό πλαίσιο που αφορά λατομεία 
– μεταλλεία, οι πολυάριθμες ΚΥΑ και 
ΥΑ που απαιτούνται για να εφαρμοστεί 
πλήρως ο νέος νόμος 4014 περί περι-
βαλλοντικής αδειοδότησης, οι πολλα-
πλές εμπλοκές με τις Δασικές Υπηρε-
σίες και οι χρονοβόρες διαδικασίες για 
καθορισμό ανταλλάγματος χρήσης 
δασικής έκτασης, οι μεγάλες ελλείψεις 
σε εκπαίδευση - έρευνα- καινοτομία 
σχετικά με τον ορυκτό πλούτο, οι ελλεί-
ψεις σε γνώση του κοιτασματολογικού 
δυναμικού της χώρας σε συνδυασμό με 
τους περιορισμούς στη λειτουργία του 
ΙΓΜΕΜ.

Συμμετοχή ΣΜΕ στο 2ο Διεθνές 
Μεταλλευτικό Συνέδριο  
για την ανάπτυξη του ορυκτού  
πλούτου της Σερβίας
Πραγματοποιήθηκε στις 5/11/2012 
στο Βελιγράδι και στο οποίο ο Γ.Δ. 
του ΣΜΕ κ. Χ. Καβαλόπουλος ανέπτυ-
ξε το θέμα «εφαρμογή του δεύτερου 
πυλώνα της RMI, βέλτιστες ευρωπα-
ϊκές καλές πρακτικές, ελληνική εθνική 
πολιτική για την αξιοποίηση των πρώ-
των υλών, νέες πολιτικές της Ε.Ε. για τις 
Ο.Π.Υ. - Resource Efficiency - Innοvation 
Partnership».

•

Συμμετοχή ΣΜΕ στο European 
Minerals Forum
Το φετινό European Minerals Forum που 
έγινε στις Βρυξέλλες στις 28/11/2012 
είχε ως θέμα «The way forward for a 
Resource Efficient Industry».

Συμπεριελάμβανε συζήτηση σε δύο 
στρογγυλά τραπέζια, ένα για την εφαρ-
μογή της RMI και την βιώσιμη πρόσβα-
ση στους ορυκτούς πόρους και ένα 
σχετικό με την βιοποικιλότητα, την νέα 
στρατηγική της Ε.Ε, και τους επιμέρους 
στόχους της.

Ο Γεν. Δ/ντής ΣΜΕ μετεί χε στο 
πρώτο τραπέζι όπου παρουσίασε την 
Ελληνική Πολιτική Αξιοποίησης των 
Ορυκτών Πρώτων Υλών.

ΠΡΟΒΟΛH ΤΗΣ ΕΘΝΙΚHΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ  
ΑΞΙΟΠΟIΗΣΗΣ ΤΩΝ Ο.Π.Υ. ΑΠO ΤΟΝ ΣΜΕ
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Ο ΣΜΕ συνεργάστηκε στενά με την 
πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ δύο κυβερ-
νητικών σχημάτων, αυτό που υπήρχε 
πριν τις εθνικές εκλογές του Ιουνίου 
και αυτό μετά, θέτοντας όλα τα θέμα-
τα του κλάδου. Επίσης συνεργάστηκε 
στενά με τα στελέχη του ΥΠΕΚΑ για την 
προώθηση της Ε.Π., την εφαρμογή του 
Ν. 4014/2011 μέσω της έκδοσης των 
απαιτούμενων ΥΑ και ΚΥΑ, την προώ-
θηση διαφόρων κανονιστικών εκκρε-
μοτήτων (π.χ. λατομικό νομοσχέδιο), την 
επίλυση προβλημάτων με τις δασικές 
υπηρεσίες και την σωστή ένταξη του 
κλάδου στην αναθεώρηση των Περιφε-
ρειακών Χωροταξικών Σχεδίων.

Οι εξελίξεις που κρίνονται ιδιαίτερα 
δυσμενείς για τον κλάδο είναι ο διπλα-
σιασμός των ανώτατων ορίων μισθωμά-
των επί δημόσιων μεταλλευτικών παρα-
χωρήσεων, η μη προβολή και μη προώθη-
ση της Εθνικής Μεταλλευτικής Πολιτικής, 
ωσάν να μην υπήρξε ποτέ, η μη προώθη-
ση (ακόμα) προς ψήφιση του νέου λατομι-
κού νομοσχεδίου και η μεγάλη καθυστέ-
ρηση που εμφανίζεται στην έκδοση των 
ΥΑ-ΚΥΑ για την εφαρμογή του Ν. 4014 
(απαιτούνται πολλές ακόμη).

•

Εφαρμογή της οδηγίας περί  
«Περιβαλλοντικής Ευθύνης» 
(οδηγία 2008/99/EC) σε  
εθνικό επίπεδο - εξειδικεύσεις 
- ιδιαιτερότητες
Η οδηγία αποτελεί μία οριζόντια πολι-
τ ική της εφαρμογής «ο ρυπαίνων 
πληρώνει».

Πεδίο εφαρμογής είναι η πρόληψη 
ζημιών στο νερό, στο έδαφος και στη 
βιοποικιλότητα. Όταν ένα έργο ή διερ-
γασία κρίνεται δυνητικά επικίνδυνη 
τότε εντάσσεται στην οδηγία. Στηρίζε-
ται σε δύο βασικές αρχές, την αρχή της 
προφύλαξης (αξιολόγηση κινδύνου και 
πιθανών συνεπειών) και την αρχή της 
πρόληψης για περιορισμό των επιπτώ-
σεων και του κόστους αποκατάστασης.

Τα νέα δεδομένα για την προστα-
σία του περιβάλλοντος στην Ε.Ε. είναι 

η εφαρμογή της οδηγίας περί Περιβαλ-
λοντικής Ευθύνης (πρόληψη και αποκα-
τάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών 
όπου στην εκτίμηση των επιπτώσεων 
μετέχει και το κοινό) και η ολοκληρω-
μένη πολιτική προϊόντων (αξιολογεί τις 
επιπτώσεις των προϊόντων στο περι-
βάλλον σε βάθος κύκλου ζωής).

Η Ευρωπαϊκή οδηγία προβλέπει 
δύο ειδών καταλογισμούς ευθύνης, την 
αντικειμενική ευθύνη και την απόδειξη 
(από δόλο ή αμέλεια).

Η ενσωμάτωση που έγινε στο ελλη-
νικό δίκαιο προβλέπει ότι όλες οι δρα-
στηριότητες που έχουν συνέπειες στο 
περιβάλλον θεωρούνται ως αντικειμε-
νική ευθύνη. Στην περίπτωση που σε 
ένα έργο τηρούνται οι όροι της ΑΕΠΟ 
τότε για τη δημιουργούμενη ζημιά δεν 
υπάρχει πρόσθετη ευθύνη.

Ο φορέας σε περίπτωση καταλογι-
σμού ευθύνης είναι εκτός από περιβαλ-
λοντικά υπόχρεος και οικονομικά υπό-
χρεος. Πληρώνει το κόστος μελετών 
αποκατάστασης της ζημιάς που προ-
κάλεσε, της εφαρμογής των μέτρων, τα 
πρόστιμα και όλα τα διοικητικά κόστη. 
Σε περίπτωση αδυναμίας υλοποίησης 
(π.χ. πτώχευση) τότε την ευθύνη την 
αναλαμβάνει το κράτος. Όταν το αδί-
κημα είναι ομαδικό τότε προβλέπεται 
επιμερισμός.

Για την αποκατάσταση ζημιών που 
μπορεί να προκληθούν στο περιβάλλον 
η οδηγία προβλέπει για τις δραστηριό-
τητες που εμπίπτουν σ’ αυτήν (παράρ-
τημα ΙΙΙ) υποβολή χρηματοοικονομικής 
ασφάλειας μαζί με την αδειοδότηση του 
έργου. Η εφαρμογή του μέτρου αυτού 
ξεκίνησε σε προαιρετική βάση και προ-
βλέπεται μελλοντικά να γίνει υποχρεω-
τική. Η ελληνική ενσωμάτωση προβλέ-
πει την εφαρμογή του μέτρου υποχρεω-
τικά από το 2012.

Με όσα προηγούμενα αναφέρθηκαν 
φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει επεκτείνει 
το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Είναι 
το μόνο κράτος μέλος της Ε.Ε. που έχει 
τόσο μεγάλο «έννομο συμφέρον» για το 
περιβάλλον.

Σ’ ότι αφορά τον καταλογισμό ευθύ-

νης, έχουμε «αντίστροφη του βάρους 
απόδειξη» δηλαδή ο εναγόμενος πρέπει 
να αποδείξει την αθωότητά του και όχι ο 
ενάγων την κατηγορία.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στο θέμα 
των ποινικών ευθυνών η ελληνική 
εσνωμάτωση προβλέπει ότι ευθύνη έχει 
και διώκεται και ο έχων υπεύθυνη θέση 
στον φορέα και όχι μόνο ο «καθ΄ ύλην 
και κατά πράξη υπεύθυνος». 

•

Δημιουργία Εθνικής Επιτροπής  
για τις Ο.Π.Υ. (Ε.Ε.Ο.Π.Υ.)
Η Επιτροπή αυτή συγκροτήθηκε από 
τον Υφυπουργό ΠΕΚΑ κ. Ι. Μανιάτη στην 
οποία κλήθηκε να συμμετάσχει και ο 
ΣΜΕ. Η Ε.Ε.Ο.Π.Υ. θα αποτελεί συμβου-
λευτικό όργανο της πολιτικής ηγεσίας 
του ΥΠΕΚΑ για θέματα που αφορούν 
την αξιοποίηση των Ο.Π.Υ. και θα λει-
τουργεί στα πλαίσια της Εθνικής Πολι-
τικής Αξιοποίησης των Ο.Π.Υ. Σκοπός 
της είναι η γνωμοδότηση επί θεμάτων 
μεταλλείας και αξιοποίησης του εθνικού 
ορυκτού πλούτου.

  Λεπτομέρειες στο www.sme.gr

•

ΚΥΑ 165384/405 περί  
υπολογισμού ανταλλάγματος 
χρήσης δασικής έκτασης  
(στα πλαίσια του Ν. 4014/11)
Με την ΚΥΑ αυτή καθορίζεται το ύψος 
της δαπάνης για την εκχωρηθείσα 
δασική έκταση και θεωρείται «δαπάνη 
αναδάσωσης» ανεξάρτητα εάν ο φορέ-
ας της εκμετάλλευσης υποχρεούται 
από την Α.Ε.Π.Ο. σε αποκατάσταση της 
εκχωρηθείσας έκτασης. Η δαπάνη αυτή 
υπολογίζεται με ένα σύνθετο τύπο με 
τον οποίο μπορεί μεν να προσεγγίζεται 
αντικειμενικά το τίμημα δεν καθορίζε-
ται αυτό όμως από το είδος της δασι-
κής βλάστησης. Οι πρώτες εφαρμογές 
υπολογισμού ανταλλάγματος χρήσης 
σε νέες εκμεταλλεύσεις έδωσε υπέρο-
γκα ποσά, δυσανάλογα με την αξία της 

ΣΜΕ & ΠΟΛΙΤΙΚH ΗΓΕΣIΑ  
- ΔΗΜOΣΙΑ ΔΙΟIΚΗΣΗ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚEΣ ΕΞΕΛIΞΕΙΣ
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έκτασης επέμβασης και την αξία της 
δασικής βλάστησης.

•

Υπουργική Απόφαση 152977/23-
3-2012 περί ενσωμάτωσης  
της άδειας έγκρισης επέμβασης  
στην ΑΕΠΟ με βάση το νόμο 
4014/2011 Άρθρο 12
Ο κύριος λόγος της θεσμοθέτησης 
της κατάργησης της έκδοσης Άδειας 
Επέμβασης σε δασικές εκτάσεις ως 
αυτόνομης διοικητικής πράξης και της 
ενσωμάτωσής της στην Α.Ε.Π.Ο. (νόμος 
4014/2011, Άρθρο 12), ήταν ο περιορι-
σμός των γραφειοκρατικών διαδικασι-
ών, η εξοικονόμηση χρόνου μέχρι την 
τελική αδειοδότηση των έργων και ο 
περιορισμός της υποκειμενικής ερμηνεί-
ας διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας 
από πλευράς δασικών υπηρεσιών.

Ο ΣΜΕ εξάντλησε όλα τα περιθώ-
ρια επαφών με την πολιτική ηγεσία και 
τη Δημόσια Διοίκηση προκειμένου να 
προωθηθεί η υπογραφή Υ.Α. που θα 
έδινε λύση στην εξειδίκευση των δια-
δικασιών επέμβασης, σε δασικές εκτά-
σεις και στην ενσωμάτωση στις Α.Ε.Π.Ο. 
της άδειας έγκρισης επέμβασης κατ΄ 
επιλογήν του Άρθρου 12 του Ν. 4014, 
απλουστεύοντας το υπάρχον πλαίσιο 
και τις υπάρχουσες διαδικασίες.

Δυστυχώς ή έκδοση της απαιτούμε-
νης Υ.Α. μετά από παρέλευση αρκετών 
μηνών και μετά από πολλές πιέσεις για 
επίσπευσή της δεν ήταν ανάλογη των 
προσδοκιών μας και των εξαγγελιών 
της πολιτικής ηγεσίας.

Η ΥΑ 152977/23-3-2012 που αναφέ-
ρεται στο θέμα έχει τις εξής αδυναμίες:
α) Δεν ξεκαθαρίζει το θέμα εάν και κατά 

πόσο απαιτείται επιβολή ανταλλάγ-
ματος σε δασικές επιφάνειες που 
υπέρκεινται υπογείων εκμεταλλεύ-
σεων, κάτι το οποίο ο ΣΜΕ θεωρεί 
τελείως αυθαίρετο 

β)  Δεν ξεκαθαρίζει το θέμα της επα-
νυποβολής ανταλλάγματος όταν 
γίνεται ανανέωση Π.Ο. και ενώ δεν 
θίγεται νέα δασική έκταση.

γ)  Προσθέτει ουσιαστικά νέες φάσεις 

την αδειοδότηση των έργων όπως 
οι πράξεις χαρακτηρισμού, οι βεβαι-
ώσεις από την Κτηματική Υπηρεσία 
του δημοσίου για μη ύπαρξη άλλων 
διαθέσιμων εκτάσεων και οι πρό-
σθετες αρμοδιότητες των Δασικών 
Υπηρεσιών στα πλαίσια της κρίσης 
της Μ.Π.Ε. και της έκδοσης ΑΕΠΟ.
Μετά από συνεχή συνεργασία με 

τον Γ.Γ. Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ, τον Ε.Γ.. 
Δασών και της αντίστοιχης κεντρικής 
διεύθυνσης του ΥΠΕΚΑ, με διευκρινιστι-
κές εγκυκλίους επιλύθηκαν τα θέματα 
(α) και (β) όπως και αρκετές εμπλοκές 
με τις Δασικές Υπηρεσίες (αμφισβητή-
σεις ΜΠΕ, πέραν των αρμοδιοτήτων 
τους, εμπόδια στην έκδοση αδειών 
επέμβασης στα πλαίσια των μεταβατι-
κών διατάξεων του Ν. 4014/2011 κ.ά).

ΚΥΑ 8353/276/ε 103 23-2-2012:
Μ ε  τ η ν  Κ ΥΑ  α υ τ ή  τ ρ ο π ο π ο ι ε ί -
τ α ι  κ α ι  σ υ μ π λ η ρ ώ ν ε τ α ι  η  Κ ΥΑ 
37338/1807/2010 περί «καθορισμού 
μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρη-
ση της άγριας ορνιθοπανίδας και οικο-
τόπων/ενδιατημάτων της, σε συμμόρ-
φωση με την οδηγία 79/409/ΕΟΚ».

Στο άρθρο 5Α αναφέρεται ότι για 
την πραγματοποίηση έργων ή δραστη-
ριοτήτων εντός Ζωνών Προστασίας 
(ΖΕΠ) ακολουθείται κατά τη διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η δια-
δικασία της ειδικής οικολογικής αξιολό-
γησης η οποία περιλαμβάνει, εκτός των 
έργων και εξειδικευμένα ορνιθολογικά 
στοιχεία και πληροφορίες για τα είδη 
χαρακτηρισμού ΖΕΠ.

Στο άρθρο 5Γ για τις εξορυκτικές 
δραστηριότητες εντός ΖΕΠ αναφέρει 
ότι εφαρμόζεται η βέλτιστη κατά περί-
πτωση μέθοδος εκμετάλλευσης και 
εξετάζεται, ανάλογα με τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά του κοιτάσματος και τα 
τεχνικά δεδομένα, ως πρώτη δυνατότη-
τα ή εφαρμογή υπόγειας εκμετάλλευ-
σης των κοιτασμάτων.

Στο άρθρο 4 στις μεταβατικές διατά-
ξεις, έργα και δραστηριότητες που υφί-
στανται νόμιμα πριν τον Ν. 4014/2011 
και ευρίσκονται εντός των κηρυγμένων 
ΖΕΠ και η ΜΠΕ τους έχει ισχύ πέρα των 
2 ετών, υποχρεούνται μέσα σε 6 μήνες 
από την έκδοση της ΚΥΑ να υποβάλουν 
ειδική οικολογική αξιολόγηση με εξειδι-
κευμένα ορνιθολογικά στοιχεία.

•

Αυξήσεις ανώτατων ορίων  
μισθωμάτων επί δημοσίων 
μεταλλευτικών παραχωρήσεων

Στον Ν. 4042/13-2-2012 περί ποινι-
κής προστασίας περιβάλλοντος τέθη-
κε εμβόλιμα στο άρθρο 63 η «ρύθμιση 
δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας» με 
την οποία αυξάνονται σημαντικά και 
σε πολλές περιπτώσεις διπλασιάζονται 
τα ανώτατα όρια των μισθωμάτων των 
δημοσίων μεταλλευτικών παραχωρή-
σεων. Επίσης στην παράγραφο 3 του 
ίδιου άρθρου καταργείται το άρθρο 
175 του Μεταλλευτικού Κώδικα, δίνο-
ντας το δικαίωμα στον Υπουργό ΠΕΚΑ 
και Οικονομικών, με ΚΥΑ, να καθορίσουν 
τέλος επί «ενεργών, αποθεματικών και 
αργουσών παραχωρήσεων μεταλλείων 
και για άδειες μεταλλευτικών ερευνών», 
αφήνοντας πλέον ανοικτό το πεδίο για 
επιβολή ειδικής πρόσθετης φορολογίας 
ή τελών επί Οριστικών Παραχωρήσεων 
ή άλλου είδους πρόσθετης φορολόγη-
σης των μεταλλευτικών επιχειρήσεων.

Αυτά έγιναν χωρίς διαβούλευση, 
χωρίς να δοθεί καμία ευκαιρία στον 
ΣΜΕ να εκφράσει τις απόψεις του, 
προέκυψαν δε τελείως αυθαίρετα και 
όχι μετά από κάποια μελέτη με βάση 
τα οικονομικά στοιχεία και τις οικο-
νομικές επιδόσεις των μεταλλευτικών 
επιχειρήσεων.

Ο ΣΜΕ αντέδρασε έντονα στην τότε 
ηγεσία του ΥΠΕΚΑ θέτοντας προ των 
ευθυνών του το Υπουργείο για τα προ-
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βλήματα βιωσιμότητας που μπορεί να 
δημιουργηθούν από τη ρύθμιση αυτή 
του άρθρου 63 στις μεταλλευτικές επι-
χειρήσεις. Εκτός των άλλων με επιστο-
λή του προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, ο ΣΜΕ 
τόνισε ότι πρέπει να ληφθούν σοβαρά 
υπόψη, πριν από οποιαδήποτε πρόσθε-
τη επιβολή τελών ή αύξηση μισθωμά-
των ότι τα περισσότερα μεταλλεύματα 
είναι φτηνές πρώτες ύλες που απαιτούν 
μακροχρόνιες ερευνητικές προσπάθει-
ες υψηλού κόστους, κοστοβόρα έργα 
προετοιμασίας (αποκαλύψεις, προσπε-
λάσεις κλπ), υψηλού κόστος εγκατα-
στάσεις επεξεργασίας – κατεργασίας, 
μεγάλες επενδύσεις και τέλος σημα-
ντικά χρηματικά ποσά για αποκαταστά-
σεις και φροντίδα μετά το κλείσιμο των 
έργων. Επίσης τα μεταλλεύματα έχουν 
να αντιμετωπίσουν έντονο διεθνή αντα-
γωνισμό, υψηλά κόστη ενέργειας και 
την σημερινή κρίση των αγορών που 
επηρεάζει σημαντικά τη ζήτηση και τις 
τιμές τους. Με την καθιέρωση των νέων 
μισθωμάτων και την «ανοικτή πόρτα» 
για επιβολή νέων τελών αυτό που ουσι-
αστικά επιτυγχάνεται είναι να αυξάνει 
το κόστος των προϊόντων, να μειώνεται 
η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσε-
ων και να διακυβεύονται θέσεις εργα-
σίας και τα σημαντικά ποσά φόρων και 
εισφορών που μέχρι σήμερα εισπράτ-
τονται από την πολιτεία και τα οποία 
υπερβαίνουν τα 50 εκ. ευρώ ανά έτος.

Στην νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ 
ο ΣΜΕ έθεσε ως βασικής προτεραιό-
τητας μέτρο την ενιαία αντιμετώπιση 
τελών – μισθωμάτων και κριτήρια κλι-
μακωτής επιβολής τους που θα βασίζο-
νται σε αντικειμενικά δεδομένα.

•

Αναθεώρηση Περιφερειακών 
Χωροταξικών Σχεδίων
Ξεκίνησε η αναθεώρηση των Περιφε-
ρειακών Χωροταξικών Σχεδίων με ανα-
θέσεις αντίστοιχων μελετών. Στις προ-
διαγραφές μελετών για τα χωροταξικά 
αυτά, οι οποίες είχαν προσδιοριστεί πριν 
την εξαγγελία της Εθνικής Μεταλλευτι-

κής Πολιτικής (Ε.Π.), γίνονταν ελάχιστες 
αναφορές στον ορυκτό πλούτο και αυτές 
γενικόλογες. Σε επαφές που είχε ο ΣΜΕ 
με το Υπουργείο αποδείχθηκε ότι η Ε.Π. 
και οι βασικοί της άξονες σε σχέση με το 
χωροταξικό σχεδιασμό και τις πρώτες 
ύλες δεν λήφθηκαν υπόψη και φυσικά 
δεν είχε γίνει κάποια ιδιαίτερη συζήτη-
ση με τους μελετητές για την μελετητική 
υλοποίηση των αξόνων της (Ε.Π.).

Ο ΣΜΕ κινητοποιήθηκε άμεσα ενη-
μερώνοντας τους υπεύθυνους Γενικούς 
Γραμματείς του ΥΠΕΚΑ σε σχέση με την 
ανάγκη υλοποίησης της (Ε.Π.) στον περι-
φερειακό χωροταξικό σχεδιασμό. Παράλ-
ληλα ενημέρωσε και την Γενική Δ/νση 
Φυσικού Πλούτου για την έλλειψη πλη-
ροφόρησης των μελετητικών γραφείων 
σχετικά με την εφαρμογή της (Ε.Π.) στα 
χωροταξικά σχέδια που έχουν αναλάβει.

Ο ΣΜΕ ζήτησε από την πολιτική ηγε-
σία του ΥΠΕΚΑ να συνδράμει στη σωστή 
ένταξη του κλάδου στον Περιφερειακό 
Χωροταξικό σχεδιασμό, εφαρμόζοντας 
την Ε.Π. εξασφαλίζοντας την προσβασι-
μότητα στα κοιτάσματα των Ο.Π.Υ., την 
απρόσκοπτη λειτουργία της εξορυκτι-
κής δραστηριότητας εκεί όπου ήδη λει-
τουργεί ή εκεί όπου εντοπίζεται ιδιαίτε-
ρο εξορυκτικό ενδιαφέρον. Το ίδιο αίτη-
μα προώθησε και στη νέα πολιτική ηγε-
σία του ΥΠΕΚΑ μετά τις εθνικές εκλογές 
του Ιουνίου. Η Γενική Δ/νση Φυσικού 
Πλούτου έστειλε επιστολές προς την Δ/
νση Χωροταξίας με τις οποίες πρότεινε 
τις βασικές κατευθύνσεις που πρέπει να 
ακολουθηθούν για τη επιτυχή ένταξη 
της εξορυκτικής δραστηριότητας στον 
Περιφερειακό Χωροταξικό Σχεδιασμό 
και ιδιαίτερα για την πρώτη φάση που 

αφορά την εκπόνηση μελέτης αξιολό-
γησης των υπαρχόντων περιφερειακών 
σχεδίων και την καταγραφή δραστηριο-
τήτων όπως και των προοπτικών τους. 
Επίσης έστειλε σχετικά αναλυτικά στοι-
χεία από τη βάση δεδομένων του προ-
γράμματος latomet. Οι επιστολές αυτές 
από το ΥΠΕΚΑ διαβιβάστηκαν σ΄ όλα τα 
μελετητικά γραφεία που είχαν αναλάβει 
την εκπόνηση της α’ φάσης των Περι-
φερειακών Χωροταξικών.

Στη συνέχεια ο ΣΜΕ επικουρούμενος 
από τις εταιρείες μέλη ήλθε σ’ επαφή με 
όλα τα μελετητικά γραφεία παρουσιά-
ζοντας τις θέσεις του και δίνοντας ανα-
λυτικά στοιχεία δραστηριοτήτων για να 
αποτυπωθούν στη ά  φάση. Παράλλη-
λα ο ΣΜΕ είχε συνάντηση με τον νέο Γ.Γ. 
Χωροταξίας ΥΠΕΚΑ κ. Αλεξιάδη όπου 
του ανέλυσε τις θέσεις του κλάδου για 
τη βέλτιση ένταξή του στο νέο Περιφε-
ρειακό Χωροταξικό Σχεδιασμό.

•

Συνεργασία ΣΜΕ με Υφυπουργό 
ΠΕΚΑ κ. Α. Παπαγεωργίου
Ο ΣΜΕ είχε συχνές συναντήσεις με τον 
κ. Υφυπουργό στις οποίες συζητήθηκαν 
το σύνολο των θεμάτων που απασχο-
λούν τον κλάδο, τα κυριότερα των οποί-
ων ήσαν:

Εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής 
Αξιοποίησης των Ο.Π.Υ. (Ε.Π.) – ξεπέρα-
σμα των εμποδίων – επίδειξη ενιαίου 
πνεύματος αντιμετώπισης του ορυκτού 
πλούτου από τους διάφορους τομείς 
του ΥΠΕΚΑ, εναρμόνιση των Περιφερει-
ακών Χωροταξικών Σχεδίων με την Ε.Π. 
– προστασία της εξορυκτικής δραστη-
ριότητας σε βάθος χρόνου – εξασφά-
λιση προσβασιμότητας στα κοιτάσματα 
πρώτων υλών – πλήρη αποτύπωση 
υπάρχουσας δραστηριότητας και μελ-
λοντικών επεκτάσεων, προβολή στις 
Περιφέρειες της Ε.Π. σε συνεργασία 
ΣΜΕ και Υπουργείου – ενημέρωση διοι-
κητικών υπηρεσιών Περιφερειών αλλά 
και εμπλεκόμενων φορέων, προώθηση 
προς ψήφιση του νέου λατομικού νομο-
σχεδίου μετά την τελική διαμόρφωση 

ΣΜΕ & ΠΟΛΙΤΙΚH ΗΓΕΣIΑ  
- ΔΗΜOΣΙΑ ΔΙΟIΚΗΣΗ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚEΣ ΕΞΕΛIΞΕΙΣ
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των προσχεδίων, ενίσχυση του ρόλου 
των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων και 
του έργου της Γ.Δ. Φυσικού Πλούτου, 
αναθεώρηση της ρύθμισης δικαιωμά-
των μεταλλειοκτησίας (άρθρο 63 νόμου 
4042/2012) με το οποίο αυξάνονται 
υπέρογκα τα μισθώματα των δημόσι-
ων μεταλλευτικών παραχωρήσεων και 
επιτρέπεται η πρόσθετη επιβολή τελών 
επί των ιδιωτικών – αναλυτική παρουσί-
αση οικονομοτεχνικών στοιχείων προς 
απόδειξη των περιορισμένων οικονομι-
κών δυνατοτήτων των εταιρειών, πλήρη 
εφαρμογή του νόμου 4014/2011 με 
την έκδοση όλων των απαιτούμενων 
υπουργικών αποφάσεων, ένταξη της 
ελληνικής εξορυκτικής βιομηχανίας 
στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομί-
ας (European Innοvation Partnership) 
για τις πρώτες ύλες -συμμετοχή του κ. 
Υφυπουργού στο High Level Steering 
Group- συμμετοχή ελλήνων ειδικών στα 
πακέτα εργασίας (Working Packages).

•

Σχέδιο αναδιάρθρωσης  
υπηρεσιών ΥΠΕΚΑ 
Στα πλαίσια αναδιάρθωσης των υπηρε-
σιών του ΥΠΕΚΑ στο προτεινόμενο σχέ-
διο καταργείται η Γ.Δ. Φυσικού Πλού-
του, συγχωνεύονται σε μία όλες οι Δ/
νσεις και μετά από 150 χρόνια συνεχούς 
αυτοδύναμης λειτουργίας των Επιθε-
ωρήσεων Μεταλλείων, αυτές συγχω-
νεύονται σε μία κεντρική υπηρεσία Επι-
θεωρήσεων μαζί με τους Επιθεωρητές 
Περιβάλλοντος.

Ο ΣΜΕ εξέλαβε την κίνηση αυτή ως 
ιδιαίτερα υποβαθμιστική για τον κλάδο 
και αντέδρασε έντονα. Σε επιστολή 
που έστειλε στην πολιτική ηγεσία του 
ΥΠΕΚΑ κατέληγε: «Αν το σχέδιο αυτό 
εφαρμοστεί πιστεύουμε ότι το έργο του 
Υπουργείου σε σχέση με την εξορυκτι-
κή δραστηριότητα θα καταστεί ιδιαίτερα 
προβληματικό, δημιουργώντας σημαντι-
κά εμπόδια στην εύρυθμη λειτουργία του 
κλάδου, ενδεχόμενο που προβληματίζει 
ιδιαίτερα τις εταιρείες του ΣΜΕ».

  Λεπτομέρειες στο www.sme.gr

Best Practices Indicators
Μετά από έ ν τονη δ ιαβούλευση 
στην οποία μετεί χε και ο ΣΜΕ, η 
Commission κατέληξε στους δείκτες 
με τους οποίους θα αποτυπώνεται 
η κατάσταση στην οποία ευρίσκε-
ται κάθε κράτος μέλος από πλευράς 
εφαρμογής των συναποφασισμένων 
καλών πρακτικών που αφορούν την 
εφαρμογή του δεύτερου πυλώνα της 
Raw Materials Initiative.

Δημιουργήθηκαν τρεις κατηγορίες 
δεικτών, οι στατικοί δείκτες αποτύπω-
σης της υπάρχουσας κατάστασης, οι 
δυναμικοί δείκτες που θα περιγράφουν 
εάν ποιοτικά υπάρχουν θετικές ή αρνη-
τικές αλλαγές στην πορεία υλοποίησης 
των καλών πρακτικών και τέλος οι δεί-
κτες που θα περιγράφουν την υλοποί-
ηση των εθνικών μεταλλευτικών πολι-
τικών σε σχέση με κανονιστικό πλαίσιο, 
αδειοδοτήσεις, χωροταξικό κλπ.

•
Taxes on Resources  
(shift of taxation from labor  
to resources)
Το θέμα αυτό που είχε μείνει ανοικτό 
για καιρό μπαίνει πάλι στην άμεση επι-
καιρότητα. Στο γνωστό Roadmap to a 
Resource Efficient Europe, ορίζεται ως 
ένα από τα βασικά μέτρα για την επί-
τευξη της στρατηγικής αυτής δηλαδή 
μεταστροφή της φορολογίας από την 
εργασία σε δύο παράγοντες, την κατα-
νάλωση πόρων και στις περιβαλλο-
ντικές επιπτώσεις ώστε να επιτευχθεί 
η αποδέσμευση της ανάπτυξης από 
την εκμετάλλευση των πόρων και την 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος που 
παράγεται απ’ αυτήν.

Ο κλάδος μας αντιδρά έντονα στην 
φορολόγηση των πρώτων υλών διότι 
κατά την γνώμη του θα δημιουργηθούν 
σημαντικά αλυσιδωτά προβλήματα 
σ΄ όλη την ευρωπαϊκή βιομηχανία και 
ιδιαίτερα στην ανταγωνιστικότητα του 
τομέα παραγωγής πρώτων υλών. 

Επίσης πιστεύει ότι ένα τέτοιο 
μέτρο έρχεται σε αντίθεση με άλλες 
πολιτικές της Ε.Ε. ενώ αντί να ωφε-
λήσει θα βλάψει τους στόχους περί 

ΣΜΕ &  
ΕΥΡΩΠΑΪΚA ΘEΜΑΤΑ

αποδέσμευσης της ανάπτυξης από 
την αύξηση χρήσης πρώτων υλών και 
περί «οικοαποδοτικότητας» των πρώ-
των υλών. Εκτός αυτού τέτοιου είδους 
φορολόγηση θα είναι τελικώς ανε-
παρκής να οδηγήσει στο πολυπόθητο 
resource – efficiency.

Ο κλάδος πιστεύει ότι εάν η Ε.Ε. 
θέλει να προωθήσει την στρατηγική 
για μία Resource Efficient Europe χρει-
άζεται, πολύ περισσότερο από φόρους, 
θεσμοθέτηση κινήτρων για νεωτερι-
σμούς που θα ενισχύουν το βιώσιμο 
εφοδιασμό της ευρωπαϊκής κοινωνίας 
με πρώτες ύλες από ευρωπαϊκές πηγές.

•
Διαβούλευση για την αναθεώ-
ρηση των Guidelines σχετικά με 
τις κρατικές ενισχύσεις (state 
aid) για την προστασία του 
περιβάλλοντος
Ο πρωταρχικός στόχος της προσπά-
θειας αυτής είναι ο καλύτερος έλεγ-
χος των κρατικών ενισχύσεων για την 
προστασία του περιβάλλοντος ώστε 
να εξασφαλίζεται ότι οι ενισχύσεις 
αυτές δεν θα βλάπτουν τον ανταγω-
νισμό (αντιμετώπιση στρεβλώσεων), 
ότι δεν θα καταστρατηγηθεί η αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» και ότι θα οδη-
γήσουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας περιβάλλοντος απ́  ότι θα 
συνέβαινε χωρίς την κρατική ενίσχυση.

Ο Σύνδεσμος μετείχε σ’ αυτή τη 
διαβούλευση όπως και στην τελική δια-
μόρφωση των θέσεων της Euromines.H 
βασική θέση του κλάδου είναι: Μπορεί 
να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα 
στην προστασία του περιβάλλοντος με 
κρατικές ενισχύσεις εάν υπάρχει μεγαλύ-
τερη διαφάνεια σ΄ αυτές, εάν ενισχυθεί 
η ευελιξία στον σχεδιασμό και την λήψη 
αποφάσεων από τα κράτη μέλη, εάν 
συνδυαστούν καλύτερα όλες οι ευρωπα-
ϊκές πολιτικές για την ανταγωνιστικότη-
τα, εάν οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την 
ανταγωνιστικότητα δεν περιορίζονται 
μόνο στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά 
αλλά λαμβάνουν υπόψη το παγκόσμιο 
οικονομικό περιβάλλον και τον παγκό-
σμιο ανταγωνισμό.



34 Ε Κ Θ Ε Σ Η  Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν  2 0 1 2

Ανανέωση της οδηγίας 2011/92/
ΕΚ περί εκτίμησης περιβαλλο-
ντικών επιπτώσεων (Ε.Ι.Α.) από 
διάφορα έργα
Εχει ξεκινήσει η διαδικασία διαβούλευ-
σης επί της αναθεώρησης της οδηγί-
ας που καθορίζει την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση των έργων. Στη διαβού-
λευση αυτή, μέσω Euromines, μετέχει 
και ο ΣΜΕ.

Ο Σύνδεσμος εκφράζει τις αντιρρή-
σεις του στα παρακάτω θέματα:

Η προκαταρκτική εκτίμηση περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων στο νέο 
σχέδιο οδηγίας καθίσταται υποχρεω-
τική για όλους (σήμερα στην Ελλάδα, 
ως γνωστόν, για τις εξορυκτικές δρα-
στηριότητες είναι προαιρετική), δεν 
γίνεται καμία αναφορά στο νέο προ-
τεινόμενο σχέδιο για τις ανανεώσεις 
ή τις επεκτάσεις των ήδη υπαρχόντων 
ΑΕΠΟ, δίνεται μεγάλη έκταση στη διε-
ρευνητική φάση εάν θα χρειαστεί ή όχι 
κατάθεση ΜΠΕ και αυξάνεται ο χρόνος 
διαβούλευσης με το κοινό. Επίσης στο 
νέο σχέδιο η τελική ΑΕΠΟ πρέπει να 
περιλαμβάνει πολύ περισσότερες εξει-
δικευμένες αναφορές, να αναφέρεται 
αναλυτικά σε στοιχεία που προέκυ-
ψαν κατά την εξέταση του φακέλου ή 
την διαβούλευση, να κάνει αναλυτικές 
περιγραφές στα ακολουθητέα μέτρα 
προστασίας του περιβάλλοντος και 
άλλα πολλά, καθιστώντας τις ΑΕΠΟ 
ιδιαίτερα πολύπλοκες, μακραίνοντας 
και τον χρόνο έκδοσής τους. Τέλος 
προβλέπει την αύξηση του χρόνου 
έκδοσης των ΑΕΠΟ γεγονός το οποίο 
θα έχει ως άμεση συνέπεια την αύξηση 
του συνολικού χρόνου αδειοδότησης 
των έργων. 

•

Innοvation Partnership (πρόταση 
για μία ευρωπαϊκή σύμπραξη και-
νοτομίας σχετικά με τις πρώτες 
ύλες (COM 2012) 82 final)
Μετά την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
για τις πρώτες ύλες (Raw Materials 
Initiative) η Commission αποφάσισε να 

προχωρήσει ένα ακόμη βήμα, στα πλαί-
σια της μεσομακροπρόθεσμης στρατη-
γικής για τις πρώτες ύλες και την ανά-
πτυξη, την Innοvation Partnership.

Αυτή ορίζεται ως η συνεργασία 
μεταξύ κρατών μελών, φορέων, επιχει-
ρήσεων, NGOs, εκπαιδευτικών ιδρυμά-
των κλπ για καινοτομίες που θα αφο-
ρούν τις πρώτες ύλες, με στόχους που 
πρέπει να επιτευχθούν, το αργότερο 
ως το 2020 και περιγράφονται ομα-
δοποιημένα στα πέντε «πακέτα εργα-
σιών» [Working Packages (WPs)] όπως 
παρακάτω:
α)  Τομείς με επίκεντρο την 

τεχνολογία:
WP1  – Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολο-

γιών και λύσεων για τον βιώσιμο 
και ασφαλή εφοδιασμό με πρώτες 
ύλες· την εξόρυξη, την επεξεργασία 
και την ανακύκλωση.

WP2  - Ανάπτυξη καινοτόμων και βιώ-
σιμων λύσεων για την κατάλληλη 
υποκατάσταση κρίσιμων και σπάνι-
ων υλών. 

β)  Τομείς που δεν επικεντρώνονται 
στην τεχνολογία:

WP3 - Βελτίωση του κανονιστικού πλαι-
σίου, των γνώσεων και των υποδο-
μών της Ευρώπης για τις πρώτες 
ύλες. Το WP3 αποσκοπεί στην αξιο-
ποίηση και την τυποποίηση γεωλο-
γικών στοιχείων και στον εντοπισμό 
και την ανταλλαγή βέλτιστων πρα-
κτικών για την κατάρτιση πολιτικών 
σχετικά με τα ορυκτά, τη χωροταξία 
και τις σχετικές κανονιστικές ρυθμί-
σεις στα κράτη μέλη. 

WP 4 - Αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση 
της προστιθέμενης αξίας πρώτων 
υλών, στη βελτίωση της αποδοτικό-
τητας και στη μείωση του κόστους 
ανακύκλωσης, αυξάνοντας την απο-
τελεσματικότητα της αποκομιδής, 
διαλογής και ανακύκλωσης πρώτων 
υλών από τον όγκο των αποβλήτων. 

γ) Διεθνής συνεργασία:
WP5 – Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιό-

τητα που έχουν για την παγκόσμια 
αγορά η πρόσβαση σε πρώτες ύλες 
και η προώθηση της χρήσης περι-

βαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών 
εξόρυξης και επεξεργασίας, έχει 
ως αντικείμενο την έρευνα και την 
καινοτομία, τη βελτίωση της γνω-
στικής βάσης, της εμπορικής πολι-
τικής και του πολιτικού διαλόγου 
με διεθνείς οργανισμούς, όπως η 
Αφρικανική Ένωση, ο ΟΟΣΑ, η Διε-
θνής Τράπεζα και η G20, καθώς και 
σε διμερείς σχέσεις.
H Innοvation Partnership θα κατευ-

θύνεται από ένα High Level Steering 
Group (HLSG) στο οποίο θα μετέχουν 
Υπουργοί κρατών –μελών, NGO΄s, 
CEO ś εταιρειών, ερευνητικά κέντρα 
κ.ά. Μετά από πολλές προσπάθειες, 
κύρια του ΣΜΕ που ξεκίνησαν από το 
2011 και ολοκληρώθηκαν τέλος του 
2012, επιτεύχθηκε μέσα στο όργα-
νο αυτό να συμπεριληφθεί και ο καθ΄ 
ύλην αρμόδιος Υφυπουργός ΠΕΚΑ. 
Συστάθηκε επίσης ένα «Sherpa Group» 
ως σύνδεσμος μεταξύ των στρατηγι-
κών αποφάσεων του HLSG και του 
διαχειριστικού – επιχειρησιακού επι-
πέδου προώθησης και υλοποίησής 
τους, αποτελούμενο από τεχνοκράτες 
που ορίζουν τα μέλη του HLSG. Κύριο 
καθήκον του Sherpa Group θα είναι η 
εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 
της σύμπραξης (Partnership).

Δημιουργήθηκαν επίσης επιχειρη-
σιακές ομάδες ανάλογα με τα συγκε-
κριμένα θεματικά πεδία (WPs) αποτε-
λούμενες από experts που διόρισαν τα 
κράτη μέλη για την παροχή συμβου-
λών στο HLSG, για τον διαχωρισμό 
του στρατηγικού σχεδίου υλοποίησης 
της Innοvation Partnership σε καθή-
κοντα και δράσεις και της υλοποίησης 
επιλεγμένων δοκιμαστικών δράσεων 
καινοτομίας και επιμέρους φάσεων στα 
πλαίσια του περιεχομένου των WPs. 
΄Ελληνες experts σε συμφωνία και με 
τον ΣΜΕ επιλέγηκαν η κα Ταξιάρχου 
από το ΕΜΠ στο WP1, ο κ. Αρβανιτίδης 
του ΙΓΜΕ στο WP3 και ο κ. Παπαβασι-
λείου Γεν. Δ/ντής του ΙΓΜΕ στο WP5. 
Σημειώνουμε ότι στο WP1 μετέχει και 
το μέλος του Δ.Σ. του ΣΜΕ κ. Μ. Στεφα-
νάκης ως εκπρόσωπος της ΙΜΑ.

ΣΜΕ &  
ΕΥΡΩΠΑΪΚA ΘEΜΑΤΑ
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Η παρουσία του Συνδέσμου Μεταλλευ-
τικών Επιχειρήσεων ήταν πλούσια στα 
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας το 2012.
Συνεντεύξεις του προέδρου του ΣΜΕ  κ. 
Ε. Φαίδρου και του Γενικού Διευθυντή κ. 
Χ. Καβαλόπουλου έτυχαν της προβολής 
όχι μόνο από τις οικονομικές εφημερί-
δες αλλά και από όλα σχεδόν τα μεγάλα 
portals και τις ηλεκτρονικές σελίδες των 
μεγάλων εφημερίδων. Έτσι η Εθνική 
Μεταλλευτική Πολιτική που προβλήθη-
κε κατά κόρον αλλά και η αποτίμηση της 
πορείας του κλάδου και οι προοπτικές 
για το 2013 ήταν από τα βασικά θέματα.

ΣΜΕ & ΜΜΕ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΣΜΕ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά είναι διε-
θνής Όμιλος ορυκτών και υλικών που 
ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1934. Είναι 
η μητρική εταιρεία του ομίλου S&B. Ο 
Όμιλος διαθέτει σήμερα 30 ορυχεία, 
50 εργοστάσια & μονάδες επεξερ-
γασίας και 26 κέντρα διανομής σε 21 
χώρες ανά την υφήλιο και πραγματο-
ποιεί πωλήσεις σε περισσότερες από 70 
χώρες σε όλο τον κόσμο. Κύρια δραστη-
ριότητά του αποτελούν η εξόρυξη και η 
επεξεργασία μπεντονίτη, περλίτη, βωξί-
τη, βολλαστονίτη και η παραγωγή συλ-
λιπασμάτων συνεχούς χύτευσης, καθώς 
και μεγάλης ποικιλίας εξειδικευμένων 
προϊόντων για ευρύ φάσμα βιομηχανι-
κών εφαρμογών και αγορών. Οι βιομη-
χανικές λύσεις που παρέχει βασίζονται 

σε φυσικούς πόρους και απευθύνονται 
σε ευρύ φάσμα αγορών όπως είναι τα 
χυτήρια, ο κατασκευαστικός τομέας, η 
μεταλλουργία και άλλες αγορές ειδι-
κών εφαρμογών. Πάνω από το 90% 
του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του 
Ομίλου προέρχεται από πωλήσεις εκτός 
Ελλάδος. Στον Όμιλο S&B απασχολού-
νται 2.062 εργαζόμενοι εκ των οποίων 
οι 584 στην Ελλάδα.

Το 2012 η S&B προχώρησε στην 
εξαγορά της NYCO Minerals Inc. (NYCO), 
ηγέτιδας στην παγκόσμια αγορά για 
την προμήθεια υψηλής ποιότητας βολ-
λαστονίτη και τριπολίτιδος (tripoli), με 
εγκαταστάσεις παραγωγής στις ΗΠΑ 
και στο Μεξικό (7 νέες λειτουργικές 
εγκαταστάσεις, ορυχεία και εργοστάσια 
επεξεργασίας). Η εξαγορά της NYCO 
είναι συνεπής προς τη στρατηγική της 
S&B για διαφοροποίηση των δραστη-
ριοτήτων της, υποστηρίζοντας τη μετά-
βαση προς τις εφαρμογές υψηλής προ-
στιθέμενης αξίας (πλαστικά, χρώματα, 
επιχρίσματα), προς τη διεύρυνση της 
γεωγραφικής της παρουσίας καθώς και 
προς την ενίσχυση της γκάμας των προ-
ϊόντων της με υψηλής αξίας ορυκτά. Η 
NYCO παρέχει στον όμιλο S&B τη δυνα-
τότητα διαμόρφωσης νέων ολοκλη-
ρωμένων τέτοιων αλυσίδων «από την 
αγορά στο ορυχείο», οι οποίες θα επι-
ταχύνουν την ανάπτυξη των υψηλότε-
ρης προστιθέμενης αξίας εξειδικευμέ-
νων εφαρμογών και θα διευρύνουν της 
παρεχόμενες βιομηχανικές τις λύσεις. 

Βασικός στόχος παραμένει η συνε-
χής εστίαση στην ανάπτυξη καινοτόμων 
προϊόντων και προσαρμοσμένων βιο-
μηχανικών λύσεων σε διάφορες νέες 
εφαρμογές όσο και η ενίσχυση της διε-
θνούς παρουσίας του Ομίλου με γνώ-
μονα τη γεωγραφική διαφοροποίηση 
των αγορών που εξυπηρετεί.

Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες 
της ΕΕ που διαθέτει σημαντικό 
ορυκτό πλούτο, τόσο σε ποιό-

τητα, όσο και σε ποσότητα και ποικιλία 
ορυκτών και μεταλλευμάτων, με μεγά-
λο βιομηχανικό ενδιαφέρον και ποικι-
λία εφαρμογών. Το γεγονός αυτό σε 
συνδυασμό με τις ανάγκες σε ΟΠΥ της 
ευρωπαϊκής αλλά και της διεθνούς κοι-
νότητας προσφέρει συγκριτικά πλεονε-
κτήματα για την οικονομία της χώρας.

Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος, 
είναι ισχυρά εξωστρεφής, αφού οι εξα-
γωγές πρωτογενών και επεξεργασμέ-
νων υλικών αντιπροσωπεύουν πάνω 
από το 65% των πωλήσεών του, ενώ 
παράλληλα εταιρείες του κλάδου κατέ-
χουν ηγετικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή 
αλλά και στην διεθνή αγορά σε προϊ-
όντα όπως βωξίτης, αλουμίνα, αλου-
μίνιο, νικέλιο, καυστική μαγνησία, μπε-
ντονίτης, περλίτης, ελαφρόπετρα και 
μάρμαρα. 

Την τελευταία δεκαετία, υπάρχει 
στροφή στην αξιοποίηση βιομηχανικών 
ορυκτών σε καινοτόμες, εξειδικευμέ-
νες χρήσεις που έχουν περιβαλλοντικό 
προσανατολισμό και υψηλή προστιθέ-
μενη αξία (πχ. μπεντονίτης, περλίτης, 
ατταπουλγίτης αμφιβολίτης, ολιβινίτης, 
ανθρακικό ασβέστιο, βιομηχανικοί άργι-
λοι ειδικών χρήσεων κλπ).

(αποσπάσματα από το συνοδευτικό κείμενο 
‘ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Διε-
θνές Περιβάλλον, Φυσιογνωμία – Προοπτικές 
της ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 

Ο.Π.Υ)

S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ  
ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΣΜΕ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ 
Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.

Πολύ ικανοποιητικά κινήθηκαν, κατά το 
2012, τα οικονομικά μεγέθη των θυγα-
τρικών – συμμετοχών που διατηρεί η 
εταιρία στο εξωτερικό. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι και η Ισπα-
νική Magnesitas Navarras S.A και η 
Τούρκικη Akdeniz Mineral Kaynaklari 
A.S παρουσίασαν αυξημένες πωλήσεις 
σε σχέση με το 2011 (περίπου 80 εκ € 
συνολικά). Επίσης συνεχίστηκαν με επι-
τυχία οι σημαντικές συνέργειες, τόσο 
σε εμπορικό επίπεδο όσο και σε επίπε-
δο έρευνας και ανάπτυξης, με  έμφαση 
κυρίως στους τομείς των πυρίμαχων 
μαζών αλλά και ειδικών - ενεργών ποι-
οτήτων καυστικής μαγνησίας υψηλής 
καθαρότητας για εφαρμογές υψηλών 
απαιτήσεων (π.χ. παραγωγή μαγνησια-
κών ενώσεων, καταλύτες, πολυμερή).

Τέλος η Ολλανδική θυγατρική Van 
Mannekus & CO BV που δραστηριο-
ποιείται στην επεξεργασία και εμπορία 
μαγνησιακών προϊόντων παρουσίασε 
μείωση των πωλήσεων κατά 12% στα 
18,5 εκ. € κυρίως λόγω των μειωμένων 
διεθνών τιμών της μαγνησίας.

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος 
παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομι-
κών υλικών με πάνω από 100 χρόνια 
βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα 
την Ελλάδα διαθέτει 14 εργοστάσια 
παραγωγής τσιμέντου σε 9 χώρες και 
συγκεκριμένα στην Ελλάδα, την Αίγυ-
πτο, της ΗΠΑ, την ΠΓΔΜ, τη Βουλγαρία, 
τη Σερβία, την Αλβανία,  το  Κόσσοβο 
και την Τουρκία.

Σ’ όλες  τις Βαλκανικές χώρες εξαι-
ρουμένης της Τουρκίας οι δραστηριό-
τητες του ομίλου σημείωσαν μείωση 
έναντι του 2011, λόγω της ευρύτερης 
οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζουν 
οι χώρες της νότιας Ευρώπης.

Η επέκταση γραμμής παραγωγής 
τσιμέντου στο Κόσσοβο όπως και το 
νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιο τσιμέ-
ντου στην Αλβανία, στην περιοχή Κρού-
για πλησίον των Τιράνων, λειτουργούν 
πλέον κανονικά.

Στην Τουρκία όπως και στην Αίγυ-
πτο (στην περιοχή Beni Suef νότια του 
Καΐρου) τα εργοστάσια τσιμέντου δού-
λεψαν με πλήρη δυναμικότητα.  

Παράλληλα και μέσω της θυγατρι-
κής Separation Technοlogies LLC (ST), 
ο Όμιλος έχει επεκταθεί και στον τομέα 
ηλεκτροστατικού διαχωρισμού ιπτάμε-
νης τέφρας και ορυκτών  (Calcite, Talc, 
Magnesite, Potash  κ.λ.π.) στις ΗΠΑ, 
στον Καναδά, στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και στην Πολωνία. Η τεχνολογία της ST 
αποτελεί κατοχυρωμένη  ευρεσιτεχνία, 
φιλική προς το περιβάλλον, καθώς δεν 
απαιτεί χημικά πρόσθετα και δε συμ-
βάλλει στην παραγωγή ρύπων. 

ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται διεθνώς 
στον εξορυκτικό τομέα εκμεταλλευ-
όμενη λατομείο μαρμάρου στη Vratsa 
Βουλγαρίας και συμμετέχοντας με 
ποσοστό 50% στην εταιρεία Granicon, 
η οποία εκμεταλλεύεται τρία λατομεία 
γρανίτη (Baltic Brown) στη Φινλανδία. 
Τα προϊόντα, αμφότερων των εκμεταλ-
λεύσεων της εταιρίας συγκεντρώνουν 
την προτίμηση πελατών με αποτέλεσμα 
την αύξηση της ζήτησης και κατά συνέ-
πεια της παραγωγής.



Το 2012 χαρακτηρίζεται ως έτος αστάθειας στις διεθνείς αγορές 
πρώτων υλών με συγκρατημένη ως και μειωμένη σε πολλά προ-
ϊόντα ζήτηση, με μείωση ή σημαντική πτώση τιμών και ιδιαίτερα 
στα μέταλλα, με μία σαφή τάση ύφεσης πολλών οικονομιών της 
Ε.Ε. που επηρέασε, ως ήταν φυσικό τις διεθνείς αγορές ΟΠΥ και 
τέλος με δυσβάστακτη αύξηση του κόστους ενέργειας σε πολ-
λές ευρωπαϊκές βιομηχανίες που τις οδήγησε σε υπολειτουργία ή 
κλείσιμο, με αντίστοιχες επιπτώσεις και στη ζήτηση ΟΠΥ.

Παρά τις αμφιταλαντεύσεις της διεθνούς οικονομίας οι εξαγωγι-
κές ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου αντιμετώπισαν με επιτυχία 
ένα ακόμη δύσκολο έτος που δυστυχώς εκτιμάται ότι θα συμπαρασύ-
ρει σε μέτρια αποτελέσματα και το 2013.

Αντίθετα λόγω της συνεχούς πτώσης των οικοδομικών και κατα-
σκευαστικών δραστηριοτήτων, αποτέλεσμα της τεράστιας εσωτερι-
κής οικονομικής κρίσης, οι εταιρείες παραγωγής αδρανών και δομι-
κών υλικών όπως και οι τσιμεντοβιομηχανίες της χώρας, παλεύουν 
καθημερινά για την επιβίωσή τους, η οποία πλέον αποτελεί πρόβλημα 
για πολύ ικανούς λύτες. 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΜΕ
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   ΑΛΟΥΜΙΝΑ –  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ – ΒΩΞΙΤΗΣ
Στην Μεταλλουργεία της ΑΛΟΥ-

ΜΙΝIΟ A.E. το 2012 η παραγωγή ένυ-
δρης αλούμινας έφτασε τους 784.000 
τον. μειωμένη έναντι του 2011 λόγω 
της έντονης συγκράτησης της διεθνούς 
αγοράς.

Το μεγαλύτερο μέρος της παρα-
γωγής αυτής καλύφθηκε από ελλη-
νικό βωξίτη (1.400.000 τον.) ως 
πρώτη ύλη και δευτερευόντως από 
εισαγόμενο (400.000 τον.).

Η παραγωγή πρωτόχυτου αλου-
μινίου παρά την μέτρια ζήτηση 
στις χώρες της Ε.Ε., την αισθητή 
μείωση κατανάλωσης στην ελλη-
νική αγορά και την διακύμανση της 
τιμής του μετάλλου στη διεθνή 
αγορά σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπε-
δα, κρατήθηκε περίπου η ίδια με το 
2011 (165.000 τον.).

Στο εργοστάσιο ξεκίνησε πιλο-
τικά η εφαρμογή του «Creeping» 
δηλαδή της αύξησης της παραγω-
γής αλουμινίου μέσω αύξησης της 
έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος 
στις λεκάνες ηλεκτρόλυσης. Ανα-
μένεται μετά από καθολική εφαρ-
μογή της μεθόδου αυτής η αύξηση 
της ετήσιας παραγωγής αλουμινίου 
κατά 7.000 τον.

Στον τομέα του βωξίτη δραστηρι-
οποιούνται οι εταιρείες S&B Βιομηχα-
νικά Ορυκτά, ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟ ΑΜΕ 
και ΕΛΜΙΝ Α.Ε. Η συνολική παραγωγή 
του 2012 ανήλθε σε 1.816.000 τον. 
περίπου, μειωμένη έναντι του 2011, 
κύρια λόγω μείωσης εξαγωγών που 
οφείλεται στη διεθνή κρίση του κατα-
σκευαστικού τομέα και στις ανακατα-
τάξεις και διακυμάνσεις της διεθνούς 
αγοράς. Η εταιρεία S&B Βιομηχανικά 
Ορυκτά διατηρεί δεσπόζουσα θέση 
στην παραγωγή βωξίτη φτάνοντας 
τους 1.056.000 τον. το 2012.

   ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ 
Στον τομέα αυτό δραστηριο-

ποιείται η εταιρεία μέλος του ΣΜΕ 
ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
αξιοποιώντας και καθετοποιώντας 
παραπροϊόντα της εκμετάλλευσης 
μαρμάρου τα οποία αποτελούνται 
κατά 96% από ανθρακικό ασβέστιο.

Τα παραπροϊόντα (λατύπες) οδη-
γούνται σε σπαστηροτριβεία από τα 
οποία παράγεται μαρμαρόσκονη με 
κοκκομετρία 0-2 mm η οποία χρη-
σιμοποιείται κατά κύριο λόγο στην 
κατασκευή κονιαμάτων.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται 
από το 1999 στην βιομηχανία ετοί-
μων κονιαμάτων με την εμπορική 
ονομασία marmoline και alfamix, 
παράγοντας πλήθος προϊόν των 
όπως αδιάβροχοι σοβάδες, σοβάδες 
μίας στρώσης, παραδοσιακοί και επι-
σκευαστικοί σοβάδες, στόκοι και στε-
γανωτικά υλικά.

Επίσης στις εγκαταστάσεις της 
εταιρείας στο Διόνυσο λειτουργεί 
και μονάδα παραγωγής πληρωτι-
κών υλικών (filler) εκμεταλλευόμενη 
τα υψηλής λευκότητας παραπροϊό-
ντα της εξόρυξης μαρμάρου για την 
παραγωγή κρυσταλλικού ανθρακι-
κού ασβεστίου 10, 20, 40, 60, 80 και 
120 μm. Τα προϊόντα χρησιμοποιού-
νται στη βιομηχανία χρωμάτων, πλα-
στικών, καλωδίων, ασφαλτικών και 
ζωοτροφών.

Εκτός ΣΜΕ στο αντικείμενο αυτό 
δραστηριοποιούνται και άλλες εται-
ρείες όπως ΠΕΡΡΑΚΗΣ – ΤΖΙΩΝΑΣ, 
ΖΑΦΡΑΝΑΣ και η ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ η 
οποία παράγει προϊόντα ανθρακικού 
ασβεστίου προηγμένης τεχνολογί-
ας όπως λεπτόκοκκα υδρόφιλα και 
υδρόφοβα προϊόντα από κρυσταλ-
λικό και μικροκρυσταλλικό ανθρακι-
κό ασβέστιο και νανοπροϊόντα πολύ 
μικρής διαμέτρου.

Συνολικά η εθνική παραγωγή 
προϊόντων ανθρακικού ασβεστίου 
το 2012 εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 
380.000 τον. με αισθητά μειωμέ-
νη έναντι των προηγουμένων ετών 
λόγω της συνεχιζόμενης μεγάλης 
εσωτερικής οικονομικής κρίσης που 
πλήττει ιδιαίτερα τον κατασκευαστι-
κό τομέα.

   ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΑΔΡΑΝΗ
Οι εταιρείες του Συνδέσμου: 

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
ΑΕ, τα λατομεία τροφοδοσίας των 
εργοστασίων της τσιμεντοβιομη-
χανίας ΤΙΤΑΝ, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, 
Λ ΑΤΟΜΕΙΑ Χ Α ΛΥΨ, L AFARGE 
BETON, ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ 
και ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ. Α.Ε. παρήγαγαν 
ασβεστολιθικά προϊόντα είτε ως 
πρώτη ύλη για την παραγωγή τσιμέ-
ντων, είτε ως δομικά υλικά.

Η συνολική παραγωγή σε εθνι-
κό επίπεδο εκτιμάται ότι ανήλθε 
σε 29 εκ. τον., νέο ρεκόρ ιστορικού 
χαμηλού λόγω της συνεχιζόμενης 
μεγάλης οικονομικής κρίσης της 
χώρας. Από αυτήν την παραγωγή οι 
13.368.000 τον. αποτελούν παρα-
γωγή των εταιρειών μελών του ΣΜΕ 
με συνολικό κύκλο εργασιών 15 εκ. 
ευρώ περίπου.

Για το 2013 εκτιμάται ότι τουλάχι-
στον η χαμηλότατη αυτή παραγωγή 
θα σταθεροποιηθεί.

  ΑΤΤΑΠΟΥΛΓΙΤΗΣ
Τα κοιτάσματα ατταπουλγίτη και 

σαπωνίτη της ΓΕΩΕΛΛΑΣ είναι υψη-
λής ποιότητας, τα μοναδικά στην 
Ευρώπη και από τα μεγαλύτερα 
παγκοσμίως. Τα προϊόντα της εται-
ρείας προορίζονται κυρίως για χρή-
σεις που εκμεταλλεύονται τις απορ-
ροφητικές και θιξοτροπικές τους 
ιδιότητες. Το μεγαλύτερο τμήμα της 

Ασβεστόλιθος Βωξίτης Ανθρακικό ασβέστιο Ατταπουλγίτης
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παραγωγής προορίζεται για εξαγω-
γή, ενώ αξιόλογες είναι και οι ποσό-
τητες που διατίθενται στην εγχώρια 
αγορά.

 Ήδη τα επεξεργασμένα στη σύγ-
χρονη μονάδα προϊόντα ατταπουλ-
γίτη καλύπτουν ανάγκες της χημι-
κής, κατασκευαστικής βιομηχανίας 
και της βιομηχανίας ζωοτροφών, 
σαν συνεκτικό υλικό για χρήση σε 
μοριακά φίλτρα, βοηθητικό ροής/
anti-caking agents και άλλες εφαρ-
μογές. Επίσης επεξεργασμένα προ-
ϊόντα ατταπουλγίτη χρησιμοποιού-
νται ως αποχρωστικές γαίες σπορε-
λαίων και λιπαντικών, καλύπτοντας 
ανάγκες ραφιναριών και διυλιστηρί-
ων. Άλλες χρήσεις απορροφητικών 
προϊόντων ατταπουλγίτη της ΓΕΩ-
ΕΛΛΑΣ είναι ως φορείς αγροχημι-
κών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 
βιομηχανικά απορροφητικά, άμμοι 
υγιεινής και άλλα.

Κατά το έτος 2012, παρά την 
εγχώρια οικονομική κρίση και σε 
αντίθεση με την πλειοψηφία των λοι-
πών βιομηχανικών επιχειρήσεων της 
χώρας, η ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε δια-
τήρησε την ανοδική της πορεία, με 
τον όγκο πωλήσεων σε τελικά προϊ-
όντα να διαμορφώνεται σε περίπου 
10.000 τον.

Κατά τη διάρκεια του έτους δόθη-
κε μεγάλη έμφαση και επενδύθηκαν 
πόροι στην έρευνα και ανάπτυξη, 
τόσο στον τομέα των κοιτασμάτων 
και λατομείων με πλήρη χαρακτηρι-
σμό και χαρτογράφησή τους, όσο και 
στον τομέα της ανάπτυξης νέων, και-
νοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών. 
Προχώρησε η διαδικασία απόκτησης 
μιας ακόμη άδειας εκμετάλλευσης 
λατομείου βιομηχανικών ορυκτών, το 
οποίο αναμένεται να τεθεί σε εκμε-
τάλλευση το έτος 2013. Παράλληλα, 
νέα προϊόντα, κυρίως στις εφαρμο-

γές των bleaching earths και των 
animal feed supplements, έχουν 
τεθεί σε παραγωγή, με πολύ καλή 
αποδοχή εκ μέρους των πελατών.

Για το έτος 2013, διαγράφονται 
αρκετά αισιόδοξες προοπτικές για 
περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων 
και διείσδυση της εταιρείας σε νέες 
αγορές, μέσω και της ανάπτυξης και-
νούριων προϊόντων και δικτύων.

  ΓΥΨΟΣ
Η συνολική παραγωγή του κλά-

δου το 2012, παρά τη μεγάλη κρίση 
που πλήττει την οικοδομική και κατα-
σκευαστική δραστηριότητα, έφτασε 
τους 746.000 τον., ιδιαίτερα αυξημέ-
νη έναντι του 2011. Αυτό οφείλεται 
στη μεγάλη αύξηση των εξαγωγών 
οι οποίες υπερέβησαν το 50% της 
συνολικής παραγωγής.

Η παραγωγή που κατευθύνθη-
κε στο εσωτερικό της χώρας κάλυ-
ψε κύρια τις ανάγκες της εγχώριας 
τσιμεντοβιομηχανίας και των μονά-
δων παραγωγής γυψοσανίδας και 
γυψοκονιαμάτων.

Εκτιμάται ότι και το 2013 οι εξα-
γωγές του υλικού θα έχουν καλή 
πορεία επηρεάζοντας θετικά το 
συνολικό ύψος παραγωγής.

Τα βασικά κέντρα παραγωγής 
της γύψου παραμένουν την Κρήτη 
(περιοχή Σητείας), στην Αμφιλοχία 
και στο Αιτωλικό.

Οι εταιρείες μέλη του ΣΜΕ που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα 
αυτό είναι η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙ-
ΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και 
η ΛΑΒΑ Μ.Λ. Α.Ε. του Ομίλου ΗΡΑ-
ΚΛΗΣ στο Αλτσί της Σητείας.

  ΚΙΣΣΗΡΙΣ
Η ελαφρόπετρα στην Ελλάδα 

παράγεται εξ ολοκλήρου στο ορυ-
χείο της νησίδας Γυαλί. Εκεί δραστη-

ριοποιείται η ΛΑΒΑ Μεταλλευτική 
& Λατομική, η οποία παραμένει επί 
σειρά ετών η πρώτη εξαγωγική εται-
ρία ελαφρόπετρας παγκοσμίως.

Η ελαφρόπετρα είναι χημικά 
αδρανές πορώδες ηφαιστειογενές 
ορυκτό, το οποίο χρησιμοποιείται 
στις κατασκευές (παραγωγή ελα-
φροβαρών δομικών στοιχείων, ελα-
φροσκυροδέματος), σε γεωτεχνικά 
έργα (εξυγίανση χαλαρών εδαφών, 
κατασκευή λιμένων κ.α.), στις καλλι-
έργειες (υπόστρωμα υδροπονικών 
καλλιεργειών, βελτιωτικό εδαφών, 
κ .α) και σε αρκετές βιομηχανικές 
εφαρμογές. 

Η εταιρεία τα τελευταία χρόνια 
έχει επενδύσει σε έρευνα για την 
χρήση του υλικού σε υδροπονικές 
καλλιέργειες και ως συστατικό υπο-
στρωμάτων για φυτεμένα δώματα. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας δεί-
χνουν ότι το υλικό συμπεριφέρεται 
ιδιαίτερα καλά σ΄ αυτές τις εφαρ-
μογές, οπότε οι νέες χρήσεις του 
υλικού έχουν αρχίσει να περνούν 
στην αγορά.

Η παραγωγή ελαφρόπετρας 
κατά το 2012 έφτασε τους 386.000 
τον. παρουσιάζοντας μείωση έναντι 
του 2011 λόγω της συνεχιζόμενης 
μεγάλης εσωτερικής οικονομικής 
κρίσης που επηρεάζει τις βιομηχανι-
κές, οικοδομικές και κατασκευαστικές 
δραστηριότητες και λόγω της εμφα-
νιζόμενης αστάθειας της διεθνούς 
αγοράς.

   ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΣ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ 
– ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΜΑΖΕΣ
Στον τομέα του λευκολίθου και 

των μαγνησιακών προϊόντων δρα-
στηριοποιούνται οι εταιρείες ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ και ΒΙΟΜΑΓΝ (η 
οποία προσπαθεί να επαναδραστη-
ριοποιήσει την παραγωγή μαγνησι-

Κίσσηρις Λευκόλιθος Γύψος
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ακών προϊοντων στην περιοχή της 
Β. Ευβοίας, ως διάδοχο σχήμα της 
FIMISCO και της παλιάς ΒΙΟΜΑΓΝ 
που λειτούργησε από το 1996 έως το 
2000).

Παρά το δυσμενές οικονομικό 
κλίμα και το περιβάλλον παγκόσμι-
ας ύφεσης, η «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙ-
ΘΟΙ», μοναδική παραγωγός μαγνη-
σίας της χώρας, κατάφερε να διατη-
ρήσει τα μερίδια αγοράς της και να 
παραμείνει σε τροχιά κερδοφορίας.

Η διεθνής αγορά μαγνησίας κατά 
το 2012 κύρια στην Ε.Ε., εμφάνισε 
μειωμένη ζήτηση και συμπιεσμέ-
νες τιμές, ιδιαίτερα στα πυρίμαχα 
που αντιπροσωπεύουν πάνω από 
το 80% της παγκόσμιας κατανάλω-
σης μαγνησίας. Σημαντικές μειώ-
σεις εμφανίστηκαν και στις αγορές 
προϊόντων όπως των αγροτροφών 
και λιπασμάτων που χρησιμοποιούν 
μαγνησιακά προϊόντα στις πρώ-
τες τους ύλες. Σταθερή ζήτηση και 
τιμές εμφανίστηκε στους τομείς των 
χημικών, περιβαλλοντικών εφαρ-
μογών, κεραμικών, και ηλεκτρικών 
εφαρμογών.

Παρά την εθνική κρίση αλλά και 
τη διεθνή οικονομική συγκυρία, παρά 
τον διεθνή υψηλό ανταγωνισμό η 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ» συνεχίζει 
να αποτελεί τη μεγαλύτερη εξαγωγι-
κή επιχείρηση καυστικής μαγνησίας 
στην Ε.Ε. δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στην ποιότητα, στη γενικότερη εφαρ-
μογή της «ολικής εξυπηρέτησης» 
προς τους πελάτες της, στη βελτίωση 
των υφιστάμενων και στην ανάπτυ-
ξη νέων προϊόντων, στην προστασία 
του περιβάλλοντος, στον ανθρώπινο 
παράγοντα και στη συνεχή ανάπτυξη 
και διασπορά των παραγωγικών και 
εμπορικών της δραστηριοτήτων στο 
εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Η εταιρεία και το 2012 συνέχι-

σε να αναπτύσσει προϊόντα υψηλής 
προστιθέμενης αξίας με θετικά απο-
τελέσματα απορρόφησής τους από 
τη διεθνή αγορά. Ανέπτυξε και προ-
ώθησε νέα προϊόντα όπως την υψη-
λής καθαρότητας καυστική μαγνησία 
για εξειδικευμένες εφαρμογές σε 
ελαστικά, πλαστικά, ειδικούς καταλύ-
τες κλπ. και την υψηλής καθαρότη-
τας δίπυρο μαγνησία για εφαρμογές 
σε υλικά ηλεκτροσυγκόλλησης.

Η παραγωγή λευκολίθου για το 
2012 ανήλθε σε 281.000 τον. και 
η παραγωγή τελικών μαγνησιακών 
προϊόντων σε 121.000 τον. αισθητά 
μειωμένες έναντι του 2011.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ» 
αποτελεί μια αμιγώς εξαγωγική επι-
χείρηση πραγματοποιώντας πωλή-
σεις και στις πέντε ηπείρους, εξά-
γοντας το μεγαλύτερο μέρος της 
παραγωγής της (πλέον του 90% των 
πωλήσεων από εξαγωγές). 

Η εταιρεία βραβεύτηκε το 2012 
από τον ΣΕΒΒΕ και την εφημερίδα 
ΕΞΠΡΕΣ με το βραβείο «Ελληνική 
αξία» Κεντρικής Μακεδονίας.

Η άλλη εταιρεία που δραστη-
ριοποιείται στην τομέα αυτόν, η 
ΒΙΟΜΑΓΝ ΑΕ προγραμματίζει την 
εκμετάλλευση δύο παλαιών κοιτα-
σμάτων του Γερορέματος και του 
Κακάβου στην ευρύτερη περιοχή του 
Μαντουδίου Ευβοίας. Ο λευκόλιθος 
θα εξορύσσεται κύρια υπόγεια και 
θα εμπλουτίζεται στις εγκαταστάσεις 
που διαθέτει η εταιρεία στην περιοχή, 
μετά την ολοκλήρωση της επισκευής 
και του εκσυγχρονισμού τους.

Τα προϊόντα επεξεργασίας των 
εργοστασίων εμπλουτισμού είτε θα 
διατίθενται στις αγορές ως τελικά 
προϊόντα είτε θα αξιοποιούνται για 
παραγωγή μαγνησίας με τη χρησιμο-
ποίηση των υπαρχόντων περιστρο-
φικών ή κατακόρυφων φούρνων που 

διαθέτει η εταιρεία στη θέση Φούρ-
νοι Μαντουδίου, μετά την επισκευή 
και τον εκσυγχρονισμό τους.

Για όλα αυτά τα έργα εκπονού-
νται ή έχουν κατατεθεί ήδη Μ.Π.Ε. 
παίρνοντας το δρόμο της τελικής 
αδειοδότησης.

Μετά το 2015 και αφού θα έχει 
τεθεί σε πλήρη λειτουργία η παρα-
γωγή και από τα δύο μεταλλευτικά 
κέντρα Γερορέματος και Κακάβου 
προγραμματίζεται και η κατασκευή 2 
νέων κατακόρυφων φούρνων παρα-
γωγής δίπυρης μαγνησίας, συνολι-
κού ύψους επένδυσης 11.000.000 
ευρώ.

  ΛΙΓΝΙΤΗΣ
Σε ό,τι αφορά τη Γενική Διεύθυν-

ση Ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία 
μετέχει στο ΣΜΕ, η παραγωγή λιγνί-
τη το 2012 αυξήθηκε σε σχέση με 
αυτήν του 2011 κατά 8,6%. Συγκεκρι-
μένα, στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής 
Μακεδονίας, στο οποίο ανήκουν τα 
Ορυχεία Μαυροπηγής (Κύριο Πεδίο), 
Νοτίου Πεδίου (Νότιο Πεδίο), Νοτι-
οδυτικού Πεδίου-Υψηλάντη (Πεδίο 
Καρδιάς) και Αμυνταίου (Πεδίο Αμυ-
νταίου) εξορύχθηκαν 52,1 εκ. τόνοι 
λιγνίτη έναντι των 47,4 εκ. τόνων 
του 2011, ενώ στο Λιγνιτικό Κέντρο 
Μεγαλόπολης, στο οποίο ανήκει το 
συγκρότημα Ορυχείων Μεγαλόπο-
λης εξορύχθηκαν 9,6 εκ. τόνοι λιγνί-
τη έναντι των 9,4 εκ. τόνων του 2011 

Επίσης από το ορυχείο των Αχλά-
δων και την ΛΑΡΚΟ στα Σέρβια 
Κοζάνης παρήχθησαν 668.000 τον. 
που διατέθηκαν στις μονάδες ηλε-
κτροπαραγωγής της Δ. Μακεδονίας.

Η ΔΕΗ Α.Ε. συνεχίζει να διατη-
ρεί τις υψηλές θέσεις που κατέχει τα 
τελευταία χρόνια μεταξύ των λιγνι-
τοπαραγωγών χωρών (2η θέση στην 
Ε.Ε. και 6η παγκόσμια).

Λιγνίτης Λιγνιτικό πεδίο



Το 2012, η συμμετοχή του λιγνίτη 
στο ενεργειακό μίγμα καυσίμου για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργει-
ας στο διασυνδεδεμένο σύστημα της 
χώρας, ήταν 54,1%, ενώ η αντίστοιχη 
συμμετοχή στο σύνολο της Επικρά-
τειας (συμπεριλαμβανομένων και 
των νησιών) ήταν 47,6%.

  ΜΑΡΜΑΡΑ
Η συνεχιζόμενη μεγάλη οικονο-

μική κρίση στο εσωτερικό δεν εμπό-
δισε το ελληνικό μάρμαρο να συνε-
χίσει την ανάπτυξή του κύρια λόγω 
της σημαντικής αύξησης των εξα-
γωγών που πραγματοποιεί. Η ανά-
πτυξη αυτή δεν είναι ισοβαρής σ΄ 
όλη την μαρμαρική δραστηριότητα, 
διότι, όπως αναφέρθηκε κατά κύριο 
λόγο βασίζεται στις εξαγωγές. Αυτό 
έχει ως συνέπεια, αρκετά λατομεία, 
τα προϊόντα των οποίων δεν μπο-
ρούν να αντιμετωπίσουν τον διεθνή 
ανταγωνισμό, να κλείνουν ή να περι-
ορίζουν σημαντικά τις δραστηριότη-
τές τους.

Παρά το ότι το ελληνικό μάρμα-
ρο συνεχίζει να παραμένει ένας από 
τους βασικότερους πρεσβευτές των 
ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό, 
ο μη εκσυγχρονισμός του θεσμικού 
πλαισίου (από το 2005 έως σήμε-
ρα οι πολιτικές ηγεσίες εξαγγέλουν 
νέα λατομικά νομοσχέδια τα οποία 
ουδέποτε φτάνουν σε ψήφιση), η 
μη εφαρμογή των βασικών αξόνων 
της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης 
των Ορυκτών Πρώτων Υλών για 
την εκμετάλλευση του μαρμάρου, 
η έλλειψη κινήτρων για ανάπτυξη 
νέων τεχνολογιών ή για αξιοποίηση 
παραπροϊόντων ή για αξιοποίηση 
των μη εμπορεύσιμων ογκομαρμά-
ρων, η έλλειψη συντονισμένης πολι-
τικής και προσπαθειών για άνοιγμα 
νέων αγορών ή για επέκταση σε ήδη 

υπάρχουσες με τη βοήθεια και των 
μηχανισμών της Πολιτείας, το αυξη-
μένο κόστος διακίνησης και φόρτω-
σης των μαρμαρικών προϊόντων στα 
ελληνικά λιμάνια, τα προβλήματα 
αδειοδότησης που εμφανίζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο και η αντί-
στροφη μεταβίβαση προβλημάτων 
αρμοδιότητάς τους στην κεντρική 
υπηρεσία, είναι ορισμένα από τα 
πολλά αντιμετωπιζόμενα στο κλάδο 
του μαρμάρου που αποτελούν τρο-
χοπέδη για την απρόσκοπτη ανά-
πτυξή του, προς όφελος της εθνικής 
οικονομίας.

Ο ΣΜΕ έχει ως μέλη τις εταιρεί-
ες Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ η οποία δρα-
στηριοποιείται εντός της μαρμαρο-
φόρου ζώνης Πεντελικού όρους, στα 
νησιά του Αιγαίου, στη Β. Ελλάδα 
(Βώλακας Δράμας) και στο εξωτε-
ρικό και ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ 
ΓΡΑΝΤΕΣ που δραστηριοποιείται 
στις μαρμαροφόρες περιοχές της 
Δράμας και της Καβάλας όπως και 
στο εξωτερικό.

Η εταιρεία Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 
ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
εξορύσσει το διεθνούς φήμης μάρ-
μαρο Διονύσου στο λατομείο της 
όπου βρίσκεται στο Διόνυσο Αττικής 
όπου εκεί από το 1990 εφαρμόζει 
και υπόγεια εξόρυξη μαρμάρου. Τα 
τελευταία χρόνια έχει ενισχύει τις 
εξαγωγές της προς την Κίνα.

Η εταιρεία ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡ-
ΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ το 2011 είχε το 
90% των πωληθέντων προϊόντων 
της από εξαγωγές με κυριότερους 
προορισμούς την Κίνα, Σιγκαπούρη, 
Χόνγκ Κονγκ, Βραζιλία και Αραβικές 
χώρες. Η εταιρεία το τελευταίο διά-
στημα έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος 
στην έρευνα νέων κοιτασμάτων, στην 
εκμετάλλευση παραπροϊόντων και 

στείρων, στην εκμετάλλευση απο-
βλήτων κατεργασίας στην ανάπτυ-
ξη νέων αγορών σε υπο ανάπτυξη 
χώρες, και στην εξέλιξη του ανθρώ-
πινου δυναμικού. Οι καλύτερες ποι-
ότητες μαρμάρων της εταιρείας εξο-
ρύσσονται από την περιοχή Γρανίτης 
του Περιφερειακού διαμερίσματος 
Δράμας, απ΄ όπου παράγονται μάρ-
μαρα ιδιαίτερης λευκότητας.

  ΜΙΚΤΑ ΘΕΙΟΥΧΑ
Στο προϊόν αυτό δραστηριοποι-

είται η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥ-
ΣΟΣ. Η παραγωγή μικτών θειούχων 
πραγματοποιείται από το εργοτάξιό 
της των Μαύρων Πετρών και ανήλθε 
το 2012 σε 233.000 υγρούς τόνους 
μεταλλεύματος έναντι 220.000 το 
2011. Από την παραπάνω παρα-
γωγή πραγματοποιήθηκαν πωλή-
σεις 45.000 τόνων συμπυκνώματος 
ψευδαργύρου (έναντι 42.000 για το 
2011) και 19.000 τόνων συμπυκνώ-
ματος μολύβδου (έναντι 16.000 για 
το 2011). Ο κύκλος εργασιών της 
εταιρείας για το 2012 έφτασε τα 38 
εκ. ευρώ και κινήθηκε στα ίδια επίπε-
δα με το 2011.

Οι εργασίες κλεισίματος του 
μεταλλείου του Μαντέμ Λάκκου 
συνεχίζονται και η εταιρεία ευελπι-
στεί ότι σε σύντομο χρονικό διάστη-
μα θα διευτηθεί πλήρως το ζήτημα 
της όξινης απορροής στο Στρατώνι.

Η εταιρεία προχωρεί στη σταδια-
κή εφαρμογή του σχεδίου ανάπτυξης 
για την πολυμεταλλική παραγωγή 
από τα κοιτάσματα της ευρύτερης 
περιοχής Ολυμπιάδος, Σκουριών, 
Μαύρων Πετρών. Με διαδοχικές 
προσλήψεις έχει αυξήσει το δυνα-
μικό της φτάνοντας τα 1200 άτομα 
ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει την 
κατασκευή βασικών έργων υποδομής 
στα πλαίσια του σχεδίου ανάπτυξης. 

Μάρμαρο Χαλκοπυρίτης Σιδηροπυρίτης Γαληνίτης
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Στην πλήρη εφαρμογή του σχε-
δίου και μετά την ολοκλήρωση τω 
απαιτούμενων επενδύσεων (εκτιμά-
ται ότι θα ανέλθουν στο 1 δισ. ευρώ) 
οι εργαζόμενοι θα φτάσουν τις 1500 
άμεσες θέσεις εργασίας.

Μαζί με το λειτουργικό κόστος 
της διαχείρισης των νερών του 
παλιού μεταλλείου του Μαντέμ Λακ-
κου και του προγράμματος περιβαλ-
λοντικής παρακολούθησης, οι περι-
βαλλοντικές επενδύσεις που υλοποι-
ήθηκαν μέχρι σήμερα υπερβαίνουν 
τα 4 εκ. ευρώ.

  ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗΣ
Η συνολική ετήσια παραγωγή 

εξορυγμένου ορυκτού στο κλάδο του 
μπεντονίτη υπερέβη τους 1.300.000 
τον. εμφανίζοντας μικρή αύξηση ένα-
ντι του 2011.

Η εξόρυξη πραγματοποιείται κατά 
κύριο λόγο στα ορυχεία της νήσου 
Μήλου (S&B Βιομηχανικά Ορυκτά) 
και σε μικρότερες ποσότητες στη 
νήσο Κίμωλο (ΜΠΕΝΤΟΜΑΙΝ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΜΩΛΟΥ Α.Ε.). Η ελλη-
νική παραγωγή μπεντονίτη κατατάσ-
σεται πρώτη σε μέγεθος πανευρω-
παϊκά και δεύτερη παγκόσμια.

Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., 
ο σημαντικότερος παραγωγός ελλη-
νικού Μπεντονίτη,  δραστηριοποιεί-
ται εξορυκτικά και σε άλλες χώρες 
(ΗΠΑ, Γερμανία, Βουλγαρία, Ουγγα-
ρία, Μαρόκο και Γεωργία), και απο-
τελεί επίσης σήμερα την μεγαλύτερη 
παραγωγό μπεντονίτη στην Ευρώπη, 
καθώς και την μεγαλύτερη εξαγωγι-
κή εταιρία μπεντονίτη στον κόσμο. 

Κατά το έτος 2012, η εξόρυ-
ξη μπεν τον ίτη από τα ορυχε ία 
της Μήλου ξεπέρασε τους 1,2 
εκατ. τόνους. Ο μεγαλύτερος όγκος 
της παραγωγής εξάγεται κυρίως 
στην Ευρωπαϊκή αγορά, στην Βόρεια 

Αμερική (ΗΠΑ, Καναδάς) καθώς και 
στη Ρωσία. 

Έχοντας ισχυρή παρουσία στις 
διεθνείς αγορές, ο μπεντονίτης βρί-
σκει χρήσεις σε ένα ευρύ φάσμα 
βιομηχανικών εφαρμογών και διερ-
γασιών στην αγορά των χυτηρίων και 
της μεταλλουργίας σιδήρου, όπως 
επίσης και στον κατασκευαστικό 
κλάδο, προσφέροντας προϊόντα και 
βιομηχανικές λύσεις σε μεγάλα έργα 
υποδομών καθώς και γεωτρήσεων 
πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Κατά τη διάρκεια του 2012, η 
ζήτηση μπεντονίτη στην αγορά της 
σιδηρομεταλλουργίας, για τη σφαι-
ροποίηση σιδηρομεταλλευμάτων, 
παρουσίασε αύξηση. Στην αγορά των 
χυτηρίων η οποία είναι συνδεδεμένη 
με την αυτοκινητοβιομηχανία, κατέ-
γραψε σχετική μείωση κυρίως λόγω 
του μειωμένου ρυθμού παραγωγής 
οχημάτων στην Ευρώπη. 

Οι πωλήσεις σε έργα πολιτικού 
μηχανικού παρουσίασαν μείωση, 
λόγω περιορισμένου αριθμού νέων 
έργων υποδομής στην Ευρώπη.

Αντίθετα, η αγορά γεωτρήσεων 
πετρελαίου και φυσικού αερίου κατέ-
γραψε ανοδική πορεία, έχοντας θετι-
κή επίδραση στη ζήτηση μπεντονίτη.

Έντονη και συνεχής προσπάθεια 
γίνεται για περαιτέρω ενδυνάμωση 
και διαφοροποίηση του χαρτοφυλα-
κίου των προϊόντων και εφαρμογών 
μπεντονίτη, πάντα σύμφωνα με τις 
ανάγκες των αγορών, καθώς και για 
ανάπτυξη νέων καινοτόμων βιομηχα-
νικών λύσεων.

  ΝΙΚΕΛΙΟ
Κατά το 2012 η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ 

παρήγαγε 18.632 τόνους Νικελίου 
έναντι 18.527 τόνων το 2011, σημει-
ώνοντας αύξηση παραγωγής κατά 
0,56% και σημαντική μείωση του 

κόστους. Η παραγωγή του 2012 απο-
τελεί μία από τις καλύτερες αποδό-
σεις στην ιστορία της Εταιρείας.

Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 19.071 
τόνους με εξάντληση των αποθεμά-
των ετοίμου προϊόντος και αποτε-
λούν ρεκόρ πωλήσεων.

Η δραστηριότητα αυτή επετεύ-
χθη σε συνθήκες μειωμένης ζήτησης 
σιδηρονικελίου από τη βιομηχανία 
ανοξείδωτου χάλυβα. Παρ’ όλα αυτά 
η ειδική ζήτηση για το προϊόν της 
ΛΑΡΚΟ αυξήθηκε το δεύτερο εξάμη-
νο του 2012 και παραμένει σε επίπε-
δο που υπερβαίνει το 30% της ονο-
μαστικής παραγωγικής της δυναμι-
κότητας. Η ιδιαίτερη προτίμηση των 
πελατών προς τη ΛΑΡΚΟ έναντι των 
ανταγωνιστών της επιτρέπει τη δια-
τήρηση ευνοϊκότερων εμπορικών και 
τιμολογιακών όρων και της εξασφα-
λίζει δεσπόζουσα θέση στον κλάδο.

Ο ι  αυξη μέ νες  ανάγκες  τ η ς 
Μεταλλουργικής μονάδας σε πρώτη 
ύλη καλύφθηκαν αποκλειστικά με 
μετάλλευμα που προήλθε από τα 
μεταλλεία Ευβοίας, Αγίου Ιωάννη και 
Καστοριάς, η συνολική παραγωγή 
νικελιούχου μεταλλεύματος ανήλθε 
σε 2.306.000 τόνους. 

Παράλληλα η ΛΑΡΚΟ παρήγαγε 
268.412 τόνους λιγνίτη στο Λιγνιτω-
ρυχείο της στα Σέρβια Κοζάνης, το 
μεγαλύτερο μέρος του οποίου δια-
τέθηκε στη ΔΕΗ για παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας.

Κατά το 2012 η ΛΑΡΚΟ συνέχι-
σε στη μεταλλουργική διαδικασία τη 
χρήση μίγματος ορυκτών καυσίμων 
που εισήγαγε το 2011. Αποτέλεσμα 
της αλλαγής αυτής ήταν η σημαντι-
κότατη μείωση της ειδικής κατανά-
λωσης καυσίμων ανά τόνο επεξεργα-
ζόμενου μεταλλεύματος και παράλ-
ληλα η μείωση σε χαμηλότερο επίπε-
δο του δείκτη εκπομπής CO2. 

Νικελιούχα 
ΣιδηρομεταλλεύματαΜπεντονίτηςΣφαλερίτης
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  ΟΛΙΒΙΝΗΣ 
Ο Ολιβίνης είναι άνυδρη πυριτική 

ένωση Fexx και Mgxx με πολλές βιομη-
χανικές εφαρμογές όπως στους κλά-
δους των πυριμάχων, των λειαντικών 
/αποξεστήρων, της χαλυβουργίας, 
της διαχείρισης όξινων αποβλήτων 
κ.ά. Αποτελεί ένα από τα πλέον φιλι-
κά υλικά προς το περιβάλλον.

Στο συγκεκριμένο αντικείμενο 
δραστηριοποιείται η εταιρεία ΘΕΡ-
ΜΟΛΙΘ Α.Ε. που κατά πλειοψηφία 
ανήκει στην ΑΕΙΟΦΟ Α.Ε. του Ομίλου 
ΣΙΔΕΝΟΡ.

Η δραστηριότητα της εταιρεί-
ας αναπτύσσεται στην περιοχή της 
Σκούμτσας Γρεβενών όπου πραγμα-
τοποιείται εξόρυξη του ορυκτού και 
επεξεργασία. Το 2012 η παραγωγή 
πρωτογενούς υλικού έφτασε τους 
29.000 τον.

  ΠΕΡΛΙΤΗΣ
Κατά το 2012 η ελληνική παρα-

γωγή ορυκτού περλίτη είχε σχετική 
πτώση έναντι του 2011 ανερχόμε-
νη σε 680.000 τον. Η παραγωγή 
κατεργασμένου αδιόγκωτου περλί-
τη (μοναδική παραγωγός εταιρεία η 
S&B Βιομηχανικά Ορυκτά) ανήλθε 
σε 345.000 τον. μειωμένη επίσης 
έναντι του 2011.

Ο περλίτης βρίσκει ευρεία χρήση 
σε οικοδομικές εφαρμογές, όπως 
στα μορφοποιημένα δομικά υλικά 
(θερμοηχομονωτικά πλακίδια ορο-
φής και μονωτικά πληρωτικά υλικά) 
και παρέχει βιομηχανικές λύσεις σε 
οικοδομικά υλικά, όπως επιχρίσμα-
τα και κονιάματα τοιχοποιϊας καθώς 
και μέσα διήθησης. Ο περλίτης χρη-
σιμοποιείται επίσης στις κρυογενικές 
μονώσεις, στη γεωργία, στα χυτήρια 
και ως πληρωτικό υλικό στην παρα-
γωγή φωσφορικών λιπασμάτων.

Στην Ευρώπη, η παρατεταμένη 

ύφεση στην οικοδομική δραστηριό-
τητα συνέχισε να επηρεάζει αρνητι-
κά τη ζήτηση περλίτη για χρήση σε 
οικοδομικά υλικά και κατασκευές. 
Οι σημαντικότερες μειώσεις όγκου 
πωλήσεων καταγράφηκαν στην 
αγορά της Νότιας Ευρώπης, όπου η 
ύφεση στον κλάδο των κατασκευών 
συνεχίστηκε λόγω κυρίως έλλει-
ψης δημόσιων επενδύσεων σε έργα 
υποδομής όσο και στη συνεχιζόμενη 
πτωτική τάση στην ιδιωτική οικο-
δομική δραστηριότητα. Αντίθετα, 
στην αγορά της Βόρειας Αμερικής οι 
πωλήσεις αδιόγκωτου περλίτη παρέ-
μειναν σε σταθερά ικανοποιητικά 
επίπεδα σε σχέση με το προηγούμε-
νο έτος.

Βασικός στόχος της S&B Βιο-
μηχανικά Ορυκτά στο αντικείμενο 
του περλίτη παραμένει η συνεχής 
εστίαση στην ανάπτυξη καινοτόμων 
προϊόντων και προσαρμοσμένων 
βιομηχανικών λύσεων σε διάφορες 
νέες εφαρμογές όσο και η ενίσχυση 
της διεθνούς παρουσίας, με γνώμονα 
τη γεωγραφική διαφοροποίηση των 
αγορών που εξυπηρετεί.

  ΠΟΖΟΛΑΝΗ
Η παραγωγή του 2012 έφτασε 

τους 285.000 τον., μικρότερη κατά 
5% έναντι του 2011. Η αποκλειστι-
κή χρήση του υλικού αυτού ως πρό-
σμικτο στο τσιμέντο αναγκάζει την 
παραγωγή του σε συνεχή πτώση, 
λόγω της τεράστιας εσωτερικής 
οικονομικής κρίσης που έχει οδη-
γήσει τη ζήτηση των οικοδομικών 
υλικών στο ναδίρ. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι η παραγωγή ποζολάνης του 
2012 και η απορρόφησή της από την 
τσιμεντοβιομηχανία είναι μειωμένη 
κατά 530% έναντι της αντίστοιχης 
παραγωγής του 2007.

Τα ενεργά ορυχεία ποζολάνης 

βρίσκονται στη Μήλο, τη Κίμωλο, στο 
Γυαλί και στην ευρύτερη περιοχή των 
Δήμων Μεναϊδος και Αριδαίας της 
Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

Στον κλάδο αυτό δραστηριοποι-
ούνται οι εταιρείες ΛΑΒΑ Μ.Λ. Α.Ε., 
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., 
ΜΠΕΝΤΟΜΑΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΜΩ-
ΛΟΥ, ΚΥΒΟΣ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΖΟ-
ΛΑΝΕΣ Α.Ε. και ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

 
  ΧΟΥΝΤΙΤΗΣ
Το υλικό που διατίθεται στην 

αγορά είναι μίγμα χουντίτη – υδρο-
μαγνησίτου σε ποσοστό 60% και 
40% αντίστοιχα, με κύριες χρήσεις 
ως πληρωτικό (filler) στα πολυμε-
ρή, ως επιβραδυντικό πυρός (flame 
retarded), ως εκτατικό (extender) 
του TiO2 στις βιομηχανίες χρωμά-
των και ως υλικό επικάλυψης στη 
χαρτοποιϊα.

Στην παραγωγή ορυκτού χου-
ντίτη δραστηριοποιείται η μοναδική 
εταιρεία και μέλος του ΣΜΕ, ΛΕΥΚΑ 
ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. που ανήκει στον Όμιλο 
SIBELCO EUROPE Minerals Plus.

Η εταιρεία ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ για το 
έτος 2012 και παρά τη συνεχιζόμενη 
δυσμενή οικονομική κατάσταση στην 
Ελλάδα παρουσίασε μια σημαντική 
άνοδο στις πωλήσεις επεξεργασμέ-
νων τελικών προϊόντων σε σχέση με 
το προηγούμενο έτος, αύξηση που 
υπερβαίνει το 66%, συμπαρασύρο-
ντας σε αντίστοιχη μεγάλη αύξηση 
(51%) έναντι του 2011, τον κύκλο 
εργασιών. Η αυξητική τάση των 
πωλήσεων προβλέπεται ότι θα δια-
τηρήσει και το 2013 τόσο στα τελι-
κής επεξεργασία προϊόντα όσο και 
στο αργό υλικό.

Η εξόρυξη πρώτης ύλης ανήλ-
θε σε 24.000 τον. κατά τι αυξημένη 
έναντι του 2011. Η μεγάλη αύξη-
ση παραγωγής – πώλησης τελικών 

Ολιβίνης Ποζολάνη ΧουντίτηςΠερλίτης
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προϊόντων που παρουσιάστηκε το 
2012, καλύφθηκε και από το υπάρχον 
stock.

  ΧΡΥΣΟΣ 
Ο ΣΜΕ υπογραμμίζει ότι τα κοιτά-

σματα χρυσού συνιστούν ουσιαστική 
πλουτοπαραγωγική πηγή στη διεθνή 
οικονομία και προσδίδουν εκτός από 
οικονομική ευρωστία και γεωπολιτι-
κή σημασία στις χώρες παραγωγής.

1.  Μεταλλεία Κασσάνδρας  
στη Β.Α. Χαλκιδική  
της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

Άρχισε η υλοποίηση της μελέτης 
για την αξιοποίηση του πορφυριτικού 
κοιτάσματος των Σκουριών με πρώτο 
έργο το ξεκίνημα όρυξης υπόγειας 
ράμπας το συνολικό μήκος της οποί-
ας προβλέπεται να φτάσει τα 27km, 
προκειμένου να προσπελάσει σε διά-
φορα επίπεδα το κοίτασμα.

Το κοίτασμα χαλκού/χρυσού των 
Σκουριών αποτελείται από 138 εκ. 
τόνους μεταλλεύματος με 0,8 γρ./
τον. χρυσό και 0,5 % χαλκό. Η παρα-
γωγή υπολογίζεται ν’ αρχίσει το 2015 
μετά την ολοκλήρωση των κατα-
σκευαστικών έργων του εργοστασί-
ου εμπλουτισμού.

Η συνολική διάρκεια του μεταλ-
λείου υπολογίζεται, σύμφωνα με τα 
μέχρι σήμερα διαπιστωμένα αποθέ-
ματα σε 27 χρόνια.

Χρυσός θα εξορύσσεται και από 
το μεταλλείο της Ολυμπιάδας. Το 
κοίτασμα μεικτών θειούχων υπολο-
γίζεται με τα σημερινά δεδομένα ότι 
περιέχει 13,6 εκ. τον. μεταλλεύμα-
τος με 8,7 γρ/τον. χρυσό, 132 γρ/τον. 
άργυρο, 5,1% μόλυβδο και 6,7% ψευ-
δάργυρο. Η παραγωγή θα ξεκινήσει 
το 2015 μετά το πέρας των εργασιών 
εκσυγχρονισμού του μεταλλείου.

΄Ηδη έχει ξεκινήσει η διάνοιξη 

σήραγγας που θα συνδέει το μεταλ-
λευτικό κέντρο του Μαντέμ Λάκκου 
με το υπόγειο μεταλλείο της Ολυμπι-
άδος. Η σήραγγα αυτή προβλέπεται 
να έχει μήκος 9 km και να φτάσει 
σε υψόμετρο – 660m ώστε να είναι 
δυνατή η προσπέλαση της συνέχειας 
του κοιτάσματος, σε πολύ μεγαλύτε-
ρο βάθος έναντι των παλαιών έργων 
εκμετάλλευσης.

2.  Επενδυτικό σχέδιο  
της «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 
ΑΜΒΕ» στο Πέραμα Θράκης
Η εταιρεία «Χρυσωρυχεία Θρά-

κης ΑΜΒΕ» είναι φορέας της επένδυ-
σης του Έργου Χρυσού Περάματος 
στη Θράκη με κεφάλαιο επένδυσης 
150 εκατ. ευρώ, ενώ σε βάθος δεκα-
ετίας θα επενδυθούν στην περιοχή 
ακόμη 190 εκατ. €. Προβλέπονται 
200 άμεσες θέσεις εργασίας και 800 
έμμεσες .

Τα έσοδα από το Έργο Χρυσού 
Περάματος υπολογίζονται σε 660 
εκατ. €. Επιπρόσθετα, σημειώνε-
ται ότι οι φόροι (40%) από την λει-
τουργία του έργου υπολογίζονται 
σε 260 εκ. € και αποτελούν εύλογα 
σημαντική συμβολή του επενδυτι-
κού σχεδίου στην εθνική οικονομία 
(οι υπολογισμοί έγιναν με τιμή χρυ-
σού 1400 δολάρια ανά ουγκιά). Είναι 
πολύ σημαντικό επίσης να σημειωθεί 
ότι περίπου το 70% της επένδυσης 
κεφαλαίου και 100% του κόστους 
λειτουργίας προβλέπεται να παρα-
μείνουν στην Ελλάδα, και ειδικότε-
ρα στην περιοχή της Θράκης, με την 
μορφή μισθών, υπηρεσιών, προμη-
θειών, έργων μηχανικού, μεταφορές, 
ενέργεια, κλπ.

Η εταιρεία κατέθεσε στο ΥΠΕΚΑ 
προμελέτη περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων η οποία εγκρίθηκε τον 
Φεβρουάριο του 2012. Τον Μάρτιο 
του 2012 η εταιρεία κατέθεσε πλήρη 
ΜΠΕ ξεκινώντας διαβούλευση και με 
την τοπική κοινωνία. Τον Ιούνιο του 
2012 το έργο εντάχθηκε στη διαδι-
κασία για την επιτάχυνση υλοποίησης 
στρατηγικών επενδύσεων fast track 
του Υπουργείου Ανάπτυξης. Επίσης 
τέλος του 2012 η ΜΠΕ εγκρίθηκε 
από το κεντρικό Αρχαιολογικό Συμ-

βούλιο οπότε αναμένονται οι τελικές 
αποφάσεις για την έκδοση ΑΕΠΟ.

3.   Επενδυτικό σχέδιο της  
«ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.»  
στις Σάπες Ροδόπης
Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 

είναι κάτοχος του δημοσίου μεταλ-
λευτικού χώρου των Σαπών Ροδό-
πης συνολικής έκτασης 20,1 τετ. 
χιλιομέτρων

Το Δεκέμβριο του 2011 η εταιρεία 
Glory Resources Limited απέκτησε το 
100% της Μεταλλευτικής Θράκη. Η 
Glory Resources Limited είναι εισηγ-
μένη στο Χρηματιστήριο του Perth. 

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί 
πάνω από 35,000 μέτρα γεωτρήσε-
ων για τον εντοπισμό και τεχνικο-
οικονομική αξιολόγηση των κοιτα-
σμάτων της Οχιάς και του Αγ. Δημη-
τρίου. Με βάση τα γνωστά βεβαιω-
μένα μεταλλευτικά αποθέματα, το 
έργο θα παράξει συνολικά 510,000 
ουγγιές χρυσού, 250,000 ουγγιές 
αργύρου και 3,000 τόνους χαλκού. 
Οι επενδύσεις στην έρευνα κατά την 
παραγωγική διαδικασία για ανεύρε-
ση νέων κοιτασμάτων στην περιοχή 
θα αυξήσει την συνολική παραγωγή 
και θα επιμηκύνει την περίοδο λει-
τουργίας του μεταλλευτικού χώρου

Τον Οκτώβριο του 2011 η εται-
ρεία συνέταξε την προμελέτη περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων (ΠΠΕ) την 
οποία και υπέβαλε προς έγκριση στο 
ΥΠΕΚΑ. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας γνωμοδοτήσεων συναρ-
μόδιων Υπουργείων και υπηρεσιών 
της Περιφέρειας εκδόθηκε θετική 
γνωμοδότηση του Γ.Δ. Περιβάλλο-
ντος ΥΠΕΚΑ επί της ΠΠΕ του έργου.

Το Φεβρουάριο του 2012 η εται-
ρεία κατέθεσε ΜΠΕ για ερευνητι-
κές γεωτρήσεις που στοχεύουν σε 
πληροφορίες ώστε να είναι δυνατή 
η λεπτομερής μελλοντική σχεδίαση 
των έργων εκμετάλλευσης. Επίσης 
στο τέλος του 2012 κατατέθηκε προς 
έγκριση πλήρης μελέτη περιβαλλο-
ντικών επιπτώσεων για το έργο.

Χρυσός
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ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
Μεταλλευμάτων, Βιομηχανικών Ορυκτών, Προϊόντων Μηχανικής Κατεργασίας – Εμπλου-
τισμού, Μεταλλουργικών Προϊόντων και Μαρμάρων (σε χιλ. τόνους) 

 ΠΡΟΪΟΝ 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1. Αλουμίνα ένυδρη 789 807,5 796 785 809,7 784
2. Αλουμίνιο 168 162,3 129 137 165,15 165
3. Ανθρακικό ασβέστιο 500 600 600 450 400 380*
4. Ασβεστολιθικά αδρανή μελών ΣΜΕ 33.000 32.700 27.000 21.000 15.100 13.368
5. Άστριοι (Τελικά προïόντα) 38 35,7 27,12 23,05 10,2 -
6. Ατταπουλγίτης 7 25 28 30 34 19
7. Βωξίτης 2.128 2.174 1.935 1.902 2.324 1.816
8. Γύψος 940 900 580 470 587 746
9. Δίπυρος μαγνησία 42 46,7 51,8 63,9 39 22,79
10. Καολίνης 40 - - - - -
11. Καυστική μαγνησία 72 70,5 57,5 67 58 54,5
12. Κίσσηρις 838 828 381 413 469 386
13. Λευκόλιθος 340 396,5 326,3 400 392 281
14. Λιγνίτης 66.100 65.000 64.000 53.600 58.400 62.368
15. Μάρμαρα προϊόντα από εξόρυξη 1.690 1.670 1.150 1.280 1.408 1.500*
16. Μάρμαρα όγκοι 440 430 360 400 470 500*
17. Μικτά θειούχα 214 272 231 236 220 233
18. Μικτά θειούχα συμπυκνώματα 144 82 60 58 58 50
19. Μπεντονίτης (ορυκτός) 1.342 1.580 844 1.250 1.250 1.300
20. Μπεντονίτης κατεργασμένος 1.113 1.262,8 850 1.020 900 730
21. Νικέλιο (περιεχ. σε κράμα) 18,67 16,6 8,3 13,96 18,53 18,63
22. Νικελιούχα σιδ/τα 2.367 2.262 1.398 1.942 2.236 2.306
23. Ολιβίνης 40 40 33,3 25 32 29
24. Περλίτης (ορυκτός) 1.100 1.000 800 760 720 680
25. Περλίτης κατεργασμένος 650 600 450 480 420 345
26. Ποζολάνη 1.520 1.059 830 540 300 285
27. Πυρίμαχες μάζες 31 35,6 31,6 36,3 45 44,13
28. Πυριτικό 52 52,5 38 6 1,7 -
29. Χαλαζίας – χαλαζιακά προϊόντα 15 16,2 14,3 12,130 8,2 -
30. Χουντίτης - Υδρομαγνησίτης 15 19,6 10 16,35 23,8 24,2

*τάξη μεγέθους

• Παραγωγές ορυκτών (σε χιλ τόνους)
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

EΞΑΓΩΓΕΣ

Μεταλλευμάτων, Ορυκτών, Προϊόντων Μηχανικής Κατεργασίας, Εμπλουτισμού,
Μεταλλουργικών Προϊόντων και Μαρμάρων (σε χιλιάδες €) 

• Πωλήσεις ορυκτών (σε χιλ. ευρώ) ΠΡΟΪΟΝ 2007 2008 2009 2010 2011
1. Αλουμίνα 106.754 106.199 91.408 113.039 120.000
2. Αλουμίνιο 376.061 328.464 193.017 256.536 339.000
3. Ανθρακικό ασβέστιο 43.142 46.440 43.000 38.000 28.000*
4. Άστριοι (Τελικά Προϊόντα) 1.500 1.455 1.339 872 428
5. Ατταπουλγίτης 1.000 1.500 1.688 2.000 2.650
6. Βωξίτης 79.978 84.059 59.517 66.191 71.166
7. Γύψος 4.770 4.800 3.480 2.791 3.639
8. Δίπυρος μαγνησία 12.966 13.805 7.265 10.608 12.504
9. Καολίνης 335 - - - -
10. Καυστική μαγνησία 11.104 13.084 11.583 13.002 13.216
11. Κίσσηρις 7.626 6.898 4.250 5.234 3.862
12. Λευκόλιθος 1.301 1.485 892 1.043 1.464
13. Λιγνίτης (ξηρός & λιγνιτόπλιθοι) 978 1.000 - - -
14. Μάρμαρα όγκοι 59.300 58.200 61.700 65.050 72.700
15. Μικτά θειούχα συμπυκνώματα 58.000 45.800 38.000 38.000 38.000
16. Μπεντονίτης (ορυκτός) 800 900 660 600 470
17. Μπεντονίτης κατεργασμένος 67.000 76.900 51.907 70.100 69.400
18. Νικέλιο (περιεχ. σε κράμα) 502.375 255.000 230.127 229.545 299.545
19. Ολιβίνης 1.225 1.230 1.080 910 1.100
20. Περλίτης (ορυκτός) 2.700 3.000 2.688 2.232 2.587
21. Περλίτης κατεργασμένος 35.200 39.400 33.250 33.500 36.150
22. Ποζολάνη 5.353 5.189 3.340 2.700 2.100
23. Πυρίμαχες μάζες 7.975 9.561 7.989 9.259 12.504
24. Πυριτικό 472 752 511 77 2
25. Χαλαζίας – χαλαζιακά προϊόντα 1.440 1.382 1.271 822 476
26. Χουντίτης - Υδρομαγνησίτης 3.058 1.761 1.626 1.665 1731

ΣΥΝΟΛΟ 1.392.413 1.108.264 851.300 963.776 1.132.694

 ΠΡΟΪΟΝ 2007 2008 2009 2010 2011
1. Αλουμίνα 106.497 105.675 57.309 87.286 108.000
2. Αλουμίνιο 171.302 151.284 89.114 139.579 222.000
3. Ανθρακικό ασβέστιο 29.742 22.400 25.800 23.000* 19.800*
4. Άστριοι 270 254 254 103 55
5. Ατταπουλγίτης 800 1.300 1.463 1.720 1.950
6. Βωξίτης 42.595 45.400 23.649 28.257 28.496
7. Γύψος 416 400* 300* 361 1.215
8. Δίπυρος μαγνησία 11.696 12.465 5.762 9.295 11.889
9. Καολίνης - - - - -
10. Καυστική μαγνησία 10.165 11.837 11.014 12.108 11.662
11. Κίσσηρις 5.079 4.758 2.307 3.767 2.660
12. Λευκόλιθος 887 1002 482 632 1.009
13. Λιγνίτης (ξηρός & λιγνιτόπλιθοι) - - - - -
14. Μάρμαρα όγκοι 30.498 30.222 31.263 43.700 52.890
15. Μικτά θειούχα συμπυκνώματα 58.000 45.800 38.000 38.000 38.000
16. Μπεντονίτης (ορυκτός) 700 800 500 500 300
17. Μπεντονίτης κατεργασμένος 66.000 75.100 50.818 69.750 69.194
18. Νικέλιο (περιεχ. σε κράμα) 502.373 255.000 230.127 229.545 300.000
19. Ολιβίνης - - 540 550 385
20. Περλίτης (ορυκτός) 2.700 3.000 2.400 2.232 2.837
21. Περλίτης κατεργασμένος 29.200 34.200 30.140 31.150 34.408
22. Ποζολάνη - - - - -
23. Πυρίμαχες μάζες 7.362 8.865 7657 8.740 11.889
24. Χαλαζίας – χαλαζιακά προϊόντα 165 155 155 54 30
25. Χουντίτης- Υδρομαγνησίτης 2.481 1.278 1620 1.541 1.578
 ΣΥΝΟΛΟ 1.078.928 811.195 610.674 731.870 920.247

Εγχώριες 20%

Εξαγωγές 80%

Μεταλλευμάτων Βιομηχανικών Ορυκτών, Προϊόντων Μηχανικής Κατεργασίας –  
Εμπλουτισμού, Μεταλλουργικών Προϊόντων και Μαρμάρων (σε χιλιάδες €) 
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 * Στοιχείο κατ’ εκτίμηση. Δεν περιέχονται οι πωλήσεις ασβεστολιθικών αδρανών

 * Στοιχείο κατ’ εκτίμηση

• Eξαγωγές Μεταλλουργικών προϊόντων 
 & ορυκτών (σε χιλ. ευρώ)
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ΑΓΕΤ
19,3 χιλ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19002, Παιανία 
T. 210-2898111, F. 210-2817778
info@lafarge.gr
www.lafarge.com
Ασβεστόλιθος, Bιομηχανικά Ορυκτά

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Αρτέμιδος 8  Μαρούσι, 15125, Αθήνα
T. 210-3693000, F. 210-3693115
contactas@alhellas.gr
www.alhellas.gr
Αλουμίνιο, Αλουμίνα

ΒΙΟΜΑΓΝ ΑΕ
Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, 11526  
T. 210-6968700, F. 210-6968791 
g.mine08@gmail.com 
Λευκόλιθος 

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
Α. Μεταξά 15, Κηφισιά, 14564, Αθήνα  
T. 210-6296000, F. 210-6296080
postmaster@sandb.com
www.sandb.gr
Μπεντονίτης, Περλίτης, Βωξίτης

ΓΕΩΕΛΛΑΣ
Πεντέλης 8Α, 175 64, Αθήνα   
T. 210-9490100, F. 210-9490283
kyazitzoglou@geohellas.com
www.geohellas.com
Ατταπουλγίτης, Σαπονίτης

Δ.Ε.Η. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, 10442, Αθήνα  
T. 210-5109622, F. 210-5125999
mbu@hellasnet.gr
www.dei.gr
Λιγνίτης

ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. 
Λ. Κηφισίας 16 Μαρούσι, 15125, Αθήνα  
T. 210-3693320, F. 210-3693315
manthos.Konstantinidis@alhellas.gr 
www.alhellas.gr
Βωξίτης 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.
Ερμού 25, Νέα Κηφισιά, 14564, Αθήνα  
T. 210-8184350, F. 210-8184351
vlambos@aktor.gr
www.aktor.gr
Δομικά Υλικά

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. 
Μιχαλακοπούλου 45, 11528, Αθήνα  
T. 210-7240446,  F. 210-7249711
info@grecianmagnesite.com
www.grecianmagnesite.com 
Λευκόλιθος, Δίπυρος & Καυστική Μαγνησία, 
Πυρίμαχα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε 
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 23α & Νεοφ. Βάμβα 2, 
10674, Αθήνα
T. 214-6870000, F. 214-6870095 
pstratoudakis@hellas-gold.com 
www.aktor.gr
Μικτά Θειούχα, Έρευνα Χρυσού

ΕΛΜΙΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Οιτύλου 11,  11523, Αθήνα
T. 210-6985340, F. 6981509
elmin.admin@elmin.gr 
www.elmin.gr
Βωξίτης

ΘΕΡΜΟΛΙΘ Α.Ε.
Καλύβες Πολυγύρου, 63100
T. 23710-54137, F. 23710-54185
info@thermolith.vionet.gr
www.thermolith.gr
Βιομηχανικά Ορυκτά

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. 
Χαλκίδος 22Α, 11143,  Αθήνα
T. 210-2591111, F. 210-2591574
info@titan.gr
www.titan-cement.com
Ποζολάνη, Γύψος, Καολίνης, Δομικά Υλικά

ΚΥΒΟΣ Α.Ε.
Μητροπόλεως 75, Θεσσαλονίκη, 54622  
T. 2310-224133, F. 2310-232504
g-george@ath.forthnet.gr
Ποζολάνη

ΛΑΒΑ Μ.Λ.Α.Ε.
19,3 χιλ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19002, Παιανία 
T. 210-2898111, F. 210-2817778
maragosG@lafarge.gr
www.lava.gr
Κίσσηρη, Ποζολάνη, Γύψος

ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.
Λ. Κηφισίας 81-83,  15124, Αθήνα  
T. 210-6170100, F. 210-6170200
larco@larco.gr
www.larco.gr
Νικέλιο, Λιγνίτης

LAFARGE BETON
19,3 χιλ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19002, Παιανία
T. 210-2885500, F. 210-2885561
chanisD@lafarge.gr
www.lafarge,gr
Δομικά Υλικά

ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.
Μητροπόλεως 75, 54622, Θεσσαλονίκη
T. 2310-224133, F. 2310-232504
whiteminerals@ankerpoort.com
www.ankerpoort.com
Χουντίτης, Υδρομαγνησίτης

ΜΑΡΜΑΡA ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΠΕΝΤΕΛΗΣ A.E.B.E. 
Κηφισίας 364 & Δελφών 1, 15233, Αθήνα
T. 210-6211400, F. 210-6211408
info@dionyssomarble.gr
www.dionyssomarble.gr
Μάρμαρα

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 
Ομήρου 34, 10671, Αθήνα
T. 210-3641908, F. 210-3612510
info@thraceminerals.com
www.thraceminerals.com
Χρυσός

ΜΠΕΝΤΟΜΑΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΜΩΛΟΥ
Αγίου Σπυρίδωνος 23, 18535, Πειραιάς
T. 210-4134152, F. 210-4112177
bke@shipmine.gr
www.bentomine.gr
Μπεντονίτης, Ποζολάνη

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ 
28 χιλ. Αθηνών Λαμίας, 19014, Αφίδνες 
T. 22950-23334, F. 22950-23335
apostolopoulos@pavlidismg.gr
www.pavlidismg.gr
Μάρμαρα

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
Χαλκίδος 22Α, 11143, Αθήνα
T. 210-2591111, F. 210-2591479
main@titan.gr
www.titan-cement.com 
Δομικά Υλικά

ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ 
Κεραμιδέζα Μάνδρα Αττική, 19600
T. 210-5556221, F. 210-5556224
main@halyps.gr
www.halyps.gr 
Δομικά Υλικά

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Βασ. Σοφίας 23α, 10674, Αθήνα
T. 214-6870012, F. 214-6870099
tgm@tgm.gr
www.tgm.gr
Έρευνα Χρυσού

Επιχειρήσεις - μέλη του ΣΜΕ
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