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υστυχώς για τον τόπο και την ελληνική κοινωνία το 2012 ήταν ακόμη μια
πολύ δύσκολη χρονιά που ήλθε να προστεθεί στις ήδη πολύ κακές προηγούμενες. 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 κατασκευαστικών δραστηριοτήτων που επηρεάζουν άμεσα, κύρια τη ζήτηση πρώτων
υλών, τις τιμές τους και κατ΄ 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 εσωτερική 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 ουσιαστική δουλειά του.
Όπως είχαμε δηλώσει στην ημερίδα αυτή η ελληνική εξορυκτική - μεταλλουργική βιομηχανία έχει τη δυνατότητα να προσφέρει άμεσα στην πολυπόθητη ανάπτυξη
του τόπου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με καλύτερη νομοθεσία, βελτίωση της αδειοδότησης έργων, ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό για την αξιοποίηση των Ο.Π.Υ. στήριξη

έρευνας, κίνητρα για τεχνολογικούς νεωτερισμούς, ανάπτυξη διαλόγου της Πολιτείας 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 νοοτροπίας 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 ευχολογικές επικλήσεις περί ορυκτού πλούτου της χώρας) της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των Ο.Π.Υ. (Ε.Π.).
Δυστυχώς σχεδόν ένα χρόνο μετά την ανακοίνωσή της δεν έγινε τίποτε ουσιώδες 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 πρόσθετων 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 υπηρεσίες, συμμετείχε ενεργά στις διαδικασίες διαμόρφωσης της ΥΑ για την κατηγοριοποίηση των έργων του κλάδου, στην ΥΑ περί ενσωμάτωσης της άδειας έγκρισης επέμβασης στην ΑΕΠΟ και στην ΚΥΑ περί υπολογισμού ανταλλάγματος χρήσης δασικής γης,
στα πλαίσια των απαιτούμενων εξειδικεύσεων του νέου νόμου 4014/2011 περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Επίσης είχε συνεχή διαβούλευση στα θέματα μισθωμάτων 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, ενημέρωσε 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΄ύλην 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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ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

\\ Λ
 επτομέρεια από πίνακα του Κώστα Μαλάμου

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.

Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) είναι το επαγγελματικό σωματείο των ελληνικών εξορυκτικών επιχειρήσεων από το 1924, με έδρα την Αθήνα.
Βασικός σκοπός του είναι η ισχυροποίηση και η προώθηση του ελληνικού εξορυκτικού κλάδου, ως πυρήνα περιφερειακής και εθνικής ανάπτυξης και διεθνούς
επιχειρηματικής δραστηριότητας και η καλλιέργεια σχέσεων με τους εργαζόμενους
και τις τοπικές κοινωνίες των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις - μέλη του.
Για την υλοποίηση των στόχων του επεξεργάζεται και προωθεί θέσεις και απόψεις επί θεμάτων που άπτονται της εξορυκτικής δραστηριότητας, προτείνει λύσεις
ή μεθοδεύει την επίλυση προβλημάτων του κλάδου, μεταφέροντας τις απόψεις του
στα ευρωπαϊκά όργανα, στην πολιτεία και την δημόσια διοίκηση, στις τοπικές κοινωνίες και γενικότερα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Για το σκοπό αυτό έχει συνεχή διάλογο και συνεργασίες με τους εκπροσώπους
της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και των ευρωπαϊκών οργάνων, με κοινωνικούς
φορείς που σχετίζονται με τον κλάδο καθώς και με τους φορείς εκπροσώπησης των
εργαζόμενων σ΄ αυτόν.
Ο ΣΜΕ στην παραπάνω στόχευση έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο πληροφόρησης
και κοινών δράσεων μεταξύ των επιχειρήσεων - μελών του, και παράλληλα αναπτύσσει συνεργασίες με άλλους φορείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ενώ υποστηρίζεται από ένα επιτελείο μόνιμων στελεχών (Υπηρεσίες ΣΜΕ)
και ομάδων εργασίας που αποτελούνται από εξειδικευμένα στελέχη των επιχειρήσεων - μελών του.

4

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑ Σ ΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2012

ΘΕΣΕΙΣ & ΒΑΣΙΚΑ
ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΣΜΕ
Μία από τις μεγαλύτερες
κακοδαιμονίες αυτού
του τόπου ανέκαθεν
ήταν και είναι νόμοι,
αποφάσεις και εξαγγελμένες πολιτικές να μένουν
πολλές φορές στα χαρτιά

• ΕΦΑΡΜΟΓH της εξαγ γε λμένης
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 ενέργειες υλοποίησής της και να ταυτιστούν
μ’ αυτές όλοι οι τομείς του ΥΠΕΚΑ.
• ΔΗΜΙΟΥΡΓIΑ Ειδικού Χωροταξικού
για την αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου της Χώρας που θα διασφαλίζει τη
δυνατότητα πρόσβασης στα κοιτάσματα των Ορυκτών Πρώτων Υλών (Ο.Π.Υ.)
και θα επιλύει τα θέματα ανταγωνισμού των χρήσεων γής.
• EΝΤΑΞΗ της εξορυκτικής βιομηχανίας κατά τον ορθότερο και πληρέστερο 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 Χωροταξικών σχεδίων κατά την εκπόνηση των
ΣΧΟΟΑΠ.

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

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ του κλάδου του μαρμάρου για την εφαρμογή νεωτερισμών
σ΄ όλο το φάσμα παραγωγής - κατεργασίας - διάθεσης προϊόντων και υποστήριξης των εξαγωγών του.

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

• ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ της
δομής και του ρόλου των Διευθύνσεων του ΥΠΕΚΑ που έχουν σχέση με
την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου
της Χώρας καθώς και των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων. Ζητούμε ενίσχυση του αναπτυξιακού και ελεγκτικού
τους ρόλου.

• ΑΛΛΑΓH αντιμετώπισης του τρόπου
αδειοδότησης εξορυκτικών έργων.
Να αποφασίζεται πρώτα εάν το έργο
είναι συμφέρον για την εθνική οικονομία και ανάπτυξη και στη συνέχεια
να αποφασίζονται οι όροι (περιβαλλοντικοί 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 επιχειρείται 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 εφαρμογή νεωτερισμών στην εξόρυξη,
στην κατεργασία, στην καλύτερη
αξιοποίηση παραπροϊόντων και στην
προστασία και αποκατάσταση περιβάλλοντος από τις μεταλλευτικές και
λατομικές επιχειρήσεις.

• ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ του νέου λατομικού νόμου για την έρευνα, παραγωγή
και εκμετάλλευση λατομικών προϊόντων και άμεση προώθησή του προς
ψήφιση.
• ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ του υψηλού
κόστους ενέργειας που επωμίζονται
οι μεταλλουργίες του κλάδου ο οποίες, με βάση τη σημερινή ενεργειακή
τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζεται αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα
επιβίωσης.
• ΑΝΑΠΤΥΞΗ των κοιτασμάτων χρυσού ώστε να αποτελέσουν σημαντικό
πόλο προσέλκυσης νέων επενδύσεων 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 ορυκτού πλούτου της Χώρας στη Περιφερειακή Ανάπτυξη και την Εθνική
Οικονομία.
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ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
Μετά από ένα χρόνο δουλειάς στην αντίστοιχη επιτροπή που συνέστησε ο Υφυπουργός 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 εξειδικεύσεις για την εφαρμογή της.
Η «Εθνική Πολιτική Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών» (Ε.Π.) ανακοινώθηκε 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 Εξορυκτική 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 Συμβουλίου 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.
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Ο

Υφυπουργός κ. Ι. Μανιάτης,
στην εναρκτήρια ομιλία του
έπλεξε το εγκώμιο των υπηρεσιακών στελεχών που ασχολήθηκαν
με την κατάστρωση της (Ε.Π.) όπως
επίσης τόνισε την ιδιαίτερα εποικοδομητική σχέση συνεργασίας που είχε με
τον ΣΜΕ, πέρα από επιμέρους διαφωνίες, 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 αποσπάσματα 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 ετησίως 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 ζητούμενο είναι η Ανάπτυξη, οι ορυκτές πρώτες ύλες μπορούν να αποτελέσουν μια
νέα πηγή πλούτου, εσόδων και θέσεων
εργασίας της χώρας.
Η Χώρα μας μπορεί να θεωρηθεί
από τις πλουσιότερες κοιτασματολογικές περιφέρειες της Ευρώπης.
Σήμερα απασχολούνται στον κλάδο
περίπου 20.000 άμεσα εργαζόμενοι και
80.000 έμμεσα. Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος είναι έντονα εξωστρεφής,
με περίπου το 75% των πωλήσεών
του να κατευθύνεται σε εξαγωγές. Στον
τομέα της εξόρυξης η Ελλάδα βρίσκεται σε μία από τις πρώτες 10 θέσεις σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο από πλευράς
αριθμού επιχειρήσεων και ανταγωνιστικότητας, 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 συνδυαστούν με την διαρκώς αυξανόμενη
και αυτοτροφοδοτούμενη ανάγκη για
ενημέρωση, συνειδητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών, απαιτούν μια
νέα, καινοτόμο, ανθρωποκεντρική θεώρηση, τη θεώρηση της βιώσιμης τεχνολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης.
Είναι αναγκαίο Περιβάλλον και Ανάπτυξη να συνυπάρξουν αρμονικά. Και οι
δύο «πυλώνες» της αειφόρου ανάπτυξης μαζί, εξυπηρετούν τις ανάγκες του
τρίτου πυλώνα, της Κοινωνίας. Η χωρίς
όρους επιθετική ανάπτυξη, υπερβαίνει
τη φέρουσα ικανότητα της φύσης, εξαντλεί τους φυσικούς πόρους και υποβαθμίζει 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 συνεργάζονται αρμονικά.
Είμαστε εδώ, για να πείσουμε με
πράξεις ότι στο όραμα της βιώσιμης
ανάπτυξης για την Ελλάδα, εντάσσεται 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, προσανατολισμένο στην ποιότητα, την αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, την οικονομία
της γνώσης και τη μετάβαση σε μια
βιώσιμη κοινωνικά και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία της αγοράς.
Ο τομέας του ορυκτού πλούτου
αποτελεί βασικό πυλώνα, για να πρωταγωνιστήσουμε σε ένα νέο οικονομικό
και επενδυτικό πλαίσιο ευκαιριών, δημιουργίας 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 τοποθέτησή του τόνισε ότι εδώ και
πολλά χρόνια παρουσιάζονται σημαντικά 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 βούλησης, έλλειψη κατάλληλου χωροταξικού σχεδιασμού, έγερση σοβαρών
εμποδίων στο όνομα της περιβαλλοντικής 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 ορυκτός πλούτος μπορεί να συμβάλλει
ουσιαστικά στην εθνική οικονομία
σήμερα η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική με το υπάρχον αδειοδοτικό
πλαίσιο, την έλλειψη συντονισμού
υπηρεσιών – πολιτείας και πολίτη, τις
συγκεχυμένες απόψεις περί ανάπτυξης με βιώσιμο τρόπο και με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος,
την μη παραγωγική αξιοποίηση των
ορυκτών πόρων προς όφελος των
τοπικών κοινωνιών και του τόπου.
Χαιρέτησε την προσπάθεια δημιουργίας Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των Ο.Π.Υ. και τόνισε τη σημασία
της ανάπτυξης της ελληνικής εξορυκτικής 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 τελευταία χρόνια, έχουν φέρει στο προσκήνιο, τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, την ιδιαίτερη σημασία των
ορυκτών πρώτων υλών, καθώς και την
αναγκαιότητα διαμόρφωσης συγκροτημένης στρατηγικής για την εξασφάλιση
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των αναγκαίων ορυκτών πρώτων υλών
σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο.
Το θέμα των πρώτων υλών αποτελεί πρόκληση για ολόκληρη τη ανθρωπότητα, από την οποία δεν μπορούμε να
ξεφύγουμε.
Η Ευρώπη αντιλήφθηκε, από το
2007, την ανάγκη για μία συγκροτημένη στρατηγική για τους ορυκτούς
φυσικούς πόρους. Αντιλήφθηκε, δηλαδή, ότι η έλλειψη μιας τέτοιας στρατηγικής αποτελούσε σοβαρό εμπόδιο και
ανασταλτικό παράγοντα για τη βιώσιμη
ανάπτυξη του ίδιου του εξορυκτικού
κλάδου, αλλά -ακόμη πιο σημαντικόκαι για την στήριξη της ανάπτυξης και
της βιωσιμότητας σε βάθος χρόνου της
ευρωπαϊκής βιομηχανίας γενικότερα.
Συνειδητοποίησε ότι το 70% περίπου της ευρωπαϊκής βιομηχανίας βασίζεται 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 πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας για
την Ανταγωνιστικότητα, την Ενέργεια
και το Περιβάλλον, της γνωστής ως
Πρωτοβουλίας Veurheugen, συγκροτήθηκε ειδική Ομάδα, το Ad Hoc Group 10,
για να μελετήσει το θέμα της Πρόσβασης σε Φυσικούς Πόρους και Δευτερογενείς Πρώτες Ύλες.
Αυτή η Ομάδα, της οποίας είχα την
τιμή να είμαι μέλος, υπέβαλε τις προτάσεις 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 Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Πρόσβαση στις
Μη-Ενεργειακές Πρώτες Ύλες, που υιοθετήθηκε το 2008.
Μια Πολιτική που τόνιζε, μεταξύ
άλλων, την επιτακτική ανάγκη για εκλογίκευση και απλούστευση του περίπλοκου, δυσλειτουργικού και αντί-αναπτυξιακού 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 ευτυχής που σήμερα χαιρετίζω την δική

μας την Ελληνική «Εθνική Πολιτική για
την αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων
Υλών».
Σ’ ένα περιβάλλον όπου και η Ευρώπη θα πασχίζει να διασφαλίσει τις αναγκαίες 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 επενδύσεις, εγχώριες και ξένες, εκατοντάδων
εκατομμυρίων ευρώ και να δημιουργήσουν εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας. Αναπόσπαστο κομμάτι της Εθνικής
Πολιτικής είναι και οι οικονομικοί όροι
που μπορεί και επιβάλει το κράτος, είτε
αυτοί αφορούν στο κόστος της ηλεκτρικής 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 οποιαδήποτε Εθνική Πολιτική, πιστεύω πως
και οι εταιρείες - μέλη του ΣΜΕ συνειδητοποιούν ότι μιλάμε πλέον για μία
αξιοποίηση βασισμένη στις αρχές της
βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο την ταυτόχρονη βελτιστοποίηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής
συνιστώσας της εξορυκτικής δραστηριότητας στη χώρα μας.
Για να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη
στον εξορυκτικό κλάδο, χρειαζόμαστε
την βελτίωση όχι μόνο της αδειοδότησης αλλά και του ελεγκτικού μηχανισμού, που θα παρακολουθεί μία επένδυση αφού έχει αδειοδοτηθεί, ώστε να
γνωρίζει τόσο η επιχείρηση όσο και η
κοινωνία (και κυρίως η τοπική κοινωνία) ότι τα χαρτιά και τα λόγια γίνονται
πράξη. Τελικά πρέπει να επανεξεταστεί
και ο μηχανισμός απόδοσης δικαιοσύνης για τα παραπάνω δύο θέματα (αδειοδοτήσεις και ελεγκτικές διαδικασίες),
με στόχο την ασφάλεια δικαίου, απαραίτητη προϋπόθεση για τον επενδυτή,
καθώς και την επιτάχυνση της εκδίκασης για άρση της αβεβαιότητας».

Η

Πρέσβειρα της Αυστραλίας
κα Jenny Bloomfield αναφέρθηκε στην εμπειρία και τα
οφέλη για τη χώρα της από την εκμετάλλευση του ορυκτού της πλούτου.
Μεταξύ άλλων ανέφερε:
«Κανένας άλλος τομέας επιχειρηματικής δραστηριότητας δε συνδέεται
τόσο στενά με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Αυστραλίας - από
την ανακάλυψη χρυσού τον 19ο αιώνα,
των σιδηρομεταλλευμάτων και μεταλλευμάτων νικελίου στη δεκαετία του
‘60, αργότερα την ανάπτυξη της βιομηχανίας άνθρακα, έως τη σημερινή άνευ
προηγουμένου αύξηση της ζήτησης για
Ορυκτές Πρώτες Ύλες για την τροφοδότηση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων των περισσότερων χωρών ανά
την υφήλιο.
Η σημερινή αύξηση της ζήτησης για
ορυκτές πρώτες ύλες έχει οδηγήσει σε
υψηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, χαμηλά επίπεδα ανεργίας και αύξηση 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 παραγωγικότητας, επιτρέπουν στην Αυστραλία
να παραμείνει στην πρώτη γραμμή του
μεταλλευτικού τομέα παγκοσμίως.
Η Αυστραλία προσφέρει ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον με χαμηλό κρατικό παρεμβατισμό, πρόσβαση
σε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό,

και προηγμένες τεχνολογίες εξόρυξης
- παράγοντες που καθιστούν την εξορυκτική δραστηριότητα στην Αυστραλία από τις πιο χαμηλού κόστους στον
κόσμο.
Η αυστραλιανή μεταλλευτική βιομηχανία πρωτοστατεί στην παγκόσμια
προσπάθεια για εφαρμογή πρακτικών
αειφόρου ανάπτυξης. Η δέσμευση των
εξορυκτικών εταιρειών για βιώσιμη
ανάπτυξη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της «κοινωνικής άδειας λειτουργίας» τους.
Οι πρακτικές που εφαρμόζονται
από αυστραλιανές εταιρείες αναγνωρίζονται παγκοσμίως ως οι πλέον ενδεδειγμένες. 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 εξορυκτικής δραστηριότητας.

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

//

Η

κα Μαρία Σπηλιοπούλου εκπρόσωπος της DG
Enterprises της Commission
ανέπτυξε τη δυναμική και τη σημασία
του εξορυκτικού – μεταλλουργικού
τομέα στην Ε.Ε., την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πρώτες ύλες και την
αντιμετώπιση των προκλήσεων του
μέλλοντος για μία βιώσιμη ανάπτυξη
της ευρωπαϊκής οικονομίας που προαπαιτεί βιώσιμο εφοδιασμό της ευρωπαϊκής αγοράς με πρώτες ύλες.
Επίσης αναφέρθηκε στα ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και νεωτερισμών “Horizon 2020” που αφορούσε
τις πρώτες ύλες όπως και στην νέα
προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Innοvation Partnership με
σκοπό, μέσα από τη συνεργασία των
κρατών - μελών να εφαρμοστούν
νεωτερισμοί για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πρώτων υλών, ξεκινώντας από
την γεωλογική έρευνα και τελειώνοντας στην ανακύκλωση και την υποκατάσταση σπάνιων υλικών.

Ο

Διευθυντής ΥΠΕΚΑ από την
Γεν. Δ/νση Φυσικού Πλούτου κ. Δημήτρης Κολέρης,
παρουσίασε την «Εθνική Πολιτική
Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων
Υλών» (Ε.Π.) αναπτύσσον τας τους
βασικούς της άξονες, τις απαιτούμενες επιμέρους πολιτικές και ενέργειες καθώς και τις απαραίτητες για την
υλοποίησή τους εξειδικεύσεις. (βλέπε
σελ. 10-12)
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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.

Βασικοί άξονες, Απαιτούμενες Επιμέρους Πολιτικές - Ενέργειες και Εξειδίκευση Ενεργειών
ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

1. Η εθνική πολιτική για
τον Ορυκτό Πλούτο
ως βασικό συστατικό
της εθνικής και περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής της
Χώρας.

- Ενσωμάτωση με οριζόντιο τρόπο των κατευθύνσεων • Εξασφάλιση της δυνατότητας αξιοποίησης των κοιτασμάτων
ΟΠΥ μέσω καταλλήλων παρεμβάσεων στο θεσμικό πλαίσιο.
της εθνικής πολιτικής αξιοποίησης των ορυκτών πρώτων υλών (ΟΠΥ) σε όλες τις επί μέρους πολιτικές και • Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις με στόχο την προώθηση
έρευνας ΟΠΥ.
σχεδιασμούς ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη αξιο• Ενίσχυση των υφισταμένων κρατικών ερευνητικών φορέων,
ποίηση των κοιτασμάτων και το δημόσιο όφελος.
σε θέματα ΟΠΥ.
- Σύσταση Forum για την εφαρμογή της Εθνικής Πολιτι• Επαναξιολόγηση και διερεύνηση της παραγωγικής αξιοποίκής Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ).
ησης των δημόσιων μεταλλείων και γενικότερα των δημόσιων μεταλλευτικών χώρων της χώρας, με ολοκλήρωση της
κοιτασματολογικής έρευνας όπου χρειάζεται και στη συνέχεια δημοπράτηση με στόχο την βέλτιστη αξιοποίησή τους
προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

2. Χωροταξικός σχεδιασμός που θα διασφαλίζει την δυνατότητα
πρόσβασης στα κοιτάσματα ΟΠΥ και την
επίλυση των θεμάτων
ανταγωνισμού των
χρήσεων γης.

- Ενσωμάτωση της μετα λ λευτικής πολιτικής σ την
χωροταξική πολιτική της χώρας, ώστε να επιτευχθεί
ισόρροπη σχέση μεταξύ:
• β ιώσιμης διασφάλισης των απαραίτητων ορυκτών
πρώτων υλών
• οικονομικής ανάπτυξης
• κοινωνικού περιβάλλοντος
• φυσικού περιβάλλοντος
• ανταγωνιστικών χρήσεων γης.
- Κατάλληλος χωροταξικός σχεδιασμός ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα αξιοποίησης των κοιτασμάτων 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 μεταφοράς των προϊόντων της (π.χ. θαλάσσιοι διέξοδοι
μεταφοράς), θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη
κατά τον χωροταξικό σχεδιασμό.
- Πρόβλεψη κατ΄ εξαίρεση διαδικασιών αλλαγής χρήσεων 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 χωροταξικού σχεδιασμού.
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• 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 λαμβάνονται υπόψη και τα τυχόν κοιτάσματα που έχουν εντοπισθεί
αλλά δεν βρίσκονται ακόμη σε φάση εκμετάλλευσης ώστε
να προληφθεί, στο μέτρο του δυνατού, η ενδεχόμενη «αδρανοποίησή 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 κοιτασματολογικά δεδομένα, θεσμοθετημένες περιοχές εξόρυξης, λατομικές ζώνες, ενδεχόμενες Π.Ο.Α.Π.Δ. (Περιοχές
Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων)
μεταλλευτικών ή λατομικών δραστηριοτήτων, άλλες υφιστάμενες εκμεταλλεύσεις και περιοχές μελλοντικού εξορυκτικού ενδιαφέροντος.
• Αναθεώρηση Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες της εθνικής πολιτικής
ΟΠΥ.
• Επικαιροποίηση των διαχειριστικών μελετών για τις προστατευόμενες περιοχές υπό το φώς των νέων εξελίξεων της
σχετικής νομοθεσίας αλλά και των κατευθυντήριων οδηγιών 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 κατηγοριοποιηθεί ως ιδιαίτερης σημασίας για την εθνική οικονομία να γίνεται ειδική πρόβλεψη/αναφορά στα χωροταξικά/
πολεοδομικά σχέδια, ώστε κατά το σχεδιασμό να διασφαλίζεται η συμβατότητα των άλλων χρήσεων γης με την εξορυκτική δραστηριότητα.
• Πρόβλεψη στον χωροταξικό σχεδιασμό για την χρήση του
χώρου εξόρυξης μετά το τέλος της εκμετάλλευσης.

Βασικοί άξονες, Απαιτούμενες Επιμέρους Πολιτικές - Ενέργειες και Εξειδίκευση Ενεργειών
ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

3. Κωδικοποίηση και
εκσυγχρονισμός της
λατομικής/μεταλλευτικής νομοθεσίας
(αδειοδοτικό σύστημα, θέματα έρευνας
και εκμετάλλευσης,
ασφάλειας και ελέγχου, περιβάλλοντος
κλπ).

Βασικά χαρακτηριστικά του κανονιστικού πλαισίου αδειοδότησης πρέπει να
είναι:
- Η απλότητα, η διαφάνεια, η σαφήνεια, οι σταθεροί όροι, η κατανόηση
του επενδυτικού περιβάλ λον τος, 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 εκμετάλλευσης ορυκτού πλούτου.
- Η αυστηρή εφαρμογή του πρόσφατα
θεσμοθετημένου Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών
(Κ.Μ.Λ.Ε.).

3α. Ν
 ομικό πλαίσιο
περιβαλλοντικής
αδειοδότησης.

- Η περιβαλλοντική αδειοδότηση πρέ- Μετά την έκδοση του Ν. 4014/11, εξειδίκευση του κανονιστικού πλαισίου περιπει να εντάσσεται και να συνάδει με βαλλοντικής αδειοδότησης των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, με:
την μεταλλευτική πολιτική.
- Καθορισμό περιεχόμενου μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) και
θεσμοθέτηση σύγχρονων προδιαγραφών για την εκπόνηση ΜΠΕ, στις οποίες
Θα πρέπει να εξασφαλίζονται:
θα ενσωματωθούν όλες οι σχετικές απαιτήσεις (π.χ. σχέδια διαχείρισης απο- Η παραγωγή των εκμεταλλεύσιμων
βλήτων, βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, οικολογική αξιολόγηση για δραστηριόκαι αναγκαίων ΟΠΥ εντός των πλαισίτητες εξόρυξης σε περιοχές NATURA 2000, κλπ).
ων της βιώσιμης ανάπτυξης (οικονο- - Καθορισμό περιεχομένου φακέλων για τροποποίηση και ανανέωση ΑΕΠΟ δραμική ανάπτυξη, κοινωνική διάσταση,
στηριοτήτων εξόρυξης και θεσμοθέτηση σχετικών προδιαγραφών.
περιβαλλοντικές επιταγές).
- Αποσαφήνιση των όρων υπό τους οποίους μπορεί να διεξάγεται έρευνα και
- Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της
εκμετάλλευση ορυκτών πόρων εντός προστατευόμενων περιοχών.
περιβαλλοντικής αδειοδότησης εντός - Περαιτέρω εξειδίκευση των διαδικασιών για ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ άλλων
καθορισμένων και εύλογων χρονικών
αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται.
πλαισίων.
- Ουσιαστικό έλεγχο εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων τόσο κατά την διάρ- Η υιοθέτηση πολιτικής «ανοικ τών
κεια λειτουργίας όσο και μετά το πέρας της εξορυκτικής δραστηριότητος.
θυρών» προς την τοπική κοινωνία και - Σαφή καθορισμό υποχρεώσεων του εκμεταλλευτή για την μετά το κλείσιμο της δρατους κοινωνικούς εταίρους.
στηριότητας περίοδο και αποτελεσματική παρακολούθηση εκπλήρωσής τους.
- Η ουσιαστικότερη και πιο ενεργός συμ- - Λειτουργία χρηματοοικονομικών εγγυήσεων για διασφάλιση υλοποίησης των
μετοχή της Διοίκησης στην διαδικασία
περιβαλλοντικών όρων.
διαβούλευσης της περιβαλλοντικής Επίσης:
αδειοδότησης.
- Διαφοροποίηση των απαιτήσεων για τη περιβαλλοντική αδειοδότηση δραστηριοτήτων 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 • Εξορθολογισμός συστήματος παραγωγής (αποτροπή παρανόμων εκμεταλλεύτης τροφοδοσίας της αγοράς και των
σεων). Στην κατεύθυνση αυτή θα συμβάλλουν τα πορίσματα του ευρωπαϊκού
κατασκευαστικών έργων με αδρανή
έργου SARMa (Sustainable Aggregates Resources Management) που υλοποιεί
υλικά, με αποδεκτό κόστος.
το ΙΓΜΕΜ.
- Θεσμοθέτηση νέου λατομικού νόμου.
• 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 περιοχών Natura.
• Άρση των νομικών κωλυμάτων -κυρίως διατάξεις του Ν. 998/79- για την ίδρυση μέσα στους λατομικούς χώρους αδρανών υλικών συναφών μεταποιητικών
μονάδων (Μονάδες ετοίμου σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος).
• Εκσυγχρονισμός συστήματος αδειοδότησης - άρση προβλημάτων, περιορισμός
γραφειοκρατίας.

• Αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου όπου απαιτείται.
• Απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης λαμβάνοντας υπόψη την εκφρασμένη 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 υπηρεσιών (Επιθεωρήσεων Μεταλλείων, Επιθεωρητών Περιβάλλοντος , Δ/νσης Γνωμοδοτήσεων και Ελέγχου ΙΓΜΕΜ κ.λ.π.) για την υγιεινή και ασφάλεια, ορθολογική εκμετάλλευση, προστασία και αποκατάσταση περιβάλλοντος, οι οποίες
πρέπει να στελεχωθούν κατάλληλα και να εξοπλιστούν με την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή.
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Η Εθνική Πολιτική Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών πρέπει να βασίζεται:
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.

12
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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 περιβ α λ λον τι κ ή ς αδειοδότ η σ η ς 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 περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τον οποίο
υλοποιούνται σημαντικά απαιτούμενες
επιμέρους ενέργειες για την υλοποίηση 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 διοικητικού βάρους, η εξάλειψη «διπλών
αδειοδοτήσεων», η ηλεκτρονική διαχείριση – δημιουργία ηλεκτρονικού
περιβαλλοντικού μητρώου και περιβαλλοντικής ταυτότητας έργων, η
ενσωμάτωση άλλων αδειών στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων, η θεσμοθέτηση προδιαγραφών
για τις ΜΠΕ, ενώ παράλληλα ενισχύονται οι έλεγχοι με στόχο την πραγματική διασφάλιση της προστασίας του
περιβάλλοντος.
Σ’ ότι αφορά τον άξονα της Ε.Π.
για το διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες 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 ανάληψη ενημερωτικής εκστρατείας για
τον ρόλο του ορυκτού πλούτου και τη
σημασία του στην καθημερινή ζωή, η
ενίσχυση των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από τις εταιρείες, η
πολιτική «ανοικτών θυρών» προς τις
τοπικές κοινωνίες, η ανάληψη πιλοτικών 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 ανθρωπογενούς 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 εξορυκτικού έργου από αυτές
και την εδραίωση
κλίματος εμπιστοσύνης

Ο

Πρόεδρος του ΣΜΕ μεταξύ
άλλων τόνισε:
«Η πολιτική αυτή εξαγγέλλεται στην πιο κρίσιμη περίοδο για το
παρόν και το μέλλον της πατρίδος μας.
Μιας Ελλάδος που βαθμιαία έχει σχεδόν πλήρως αποβιομηχανοποιηθεί
και στερείται ισχυρού πρωτογενούς
παραγωγικού τομέα είτε αυτός λέγεται
γεωργία είτε κτηνοτροφία είτε αξιοποίηση 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 ανάπτυξης. Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών
Επιχειρήσεων δραστηριοποιείται χωρίς
τυμπανοκρουσίες, αλλά ιδιαίτερα αποδοτικά από το 1924 μέ χρι σήμερα
αδιαλείπτως.

Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες
της ΕΕ που διαθέτει σημαντικό ορυκτό πλούτο, τόσο σε ποιότητα, όσο και
σε ποσότητα και ποικιλία ορυκτών και
μεταλλευμάτων, με μεγάλο βιομηχανικό 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 οικονομία της χώρας.
Η Εθνική Μετα λ λευτική πολιτική πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τη
σημαντικότητα των ορυκτών και μεταλλευμάτων, που σήμερα εκμεταλλεύονται, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στα
υλικά που επηρεάζουν άμεσα την ελληνική οικονομία και την περιφερειακή
ανάπτυξη.
Μακροπρόθεσμος στόχος της εθνικής πολιτικής πρέπει να είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και
ανάπτυξης ενός εγχωρίου εξορυκτικού
κλάδου, ώστε να είναι υγιής και δυναμικός, να καλύπτει τις εγχώριες ανάγκες
σε πρώτες ύλες, να είναι παγκόσμια
ανταγωνιστικός με αύξηση των εξαγωγών, να στηρίζει την εθνική και Περιφερειακή ανάπτυξη, να εκμεταλλεύεται
ορθολογικά τους διαθέσιμους φυσικούς
πόρους, να περιορίζει τό περιβαλλοντικό
αποτύπωμα και να απολαμβάνει την κοινωνική 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 Α΄ Υλών
ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος έχει
και δυναμική και ισχυρό μέλλον.
Μπορεί να αποτελέσει μοχλό που
θα βοηθήσει το ξεπέρασμα της φοβερής κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας.
Για να γίνει αυτό απαιτείται μια καθαρή
εθνική πολιτική για την αξιοποίηση του
ορυκτού πλούτου, η οποία θα εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος
αλλά συγχρόνως την προσβασιμότητα
στις πρώτες ύλες. Έτσι θα δοθεί στην
ελληνική εξορυκτική βιομηχανία αναπτυξιακή τροχιά, όμως με τρόπο βιώσιμο 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 ουσιαστική αλλαγή νοοτροπιών και πρακτικών
όλων των εμπλεκομένων (φορείς εκμετάλλευσης, Πολιτεία, Δημόσια Διοίκηση
και Τοπικές Κοινωνίες.)
Εμείς ως ΣΜΕ συμμετείχαμε ολόψυχα στην προσπάθεια για την δημιουργία
Εθνικής Μεταλλευτικής Πολιτικής.
Η σημερινή παρουσίασή της για μας
σημαίνει δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας 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».

«Η σημερινή παρουσίαση της Εθνικής
Πολιτικής Αξιοποίησης
του Ορυκτού Πλούτου σ΄ όλο το φάσμα
του πολιτικού κόσμου
και των εμπλεκόμενων φορέων για μας
σημαίνει δέσμευση της
πολιτικής ηγεσίας του
τόπου για τον ορυκτό
πλούτο της χώρας.
Εμάς βέβαια μας
ενδιαφέρει η εφαρμογή της πολιτικής αυτής
και σας δηλώνουμε ότι
θα θα αγωνιστούμε με
όλες τις δυνάμεις μας
να γίνουν πράξη όλα
αυτά που εξαγγέλθηκαν σήμερα»
Από την ομιλία του Προέδρου του
ΣΜΕ κ. Ε. ΦΑΙΔΡΟΥ
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Ο

Γ.Δ. του ΙΓΜΕΜ κ. Κ. Παπαβασιλείου αναφέρθηκε στην
ανάγκη δημιουργίας εθνικών μεταλλευτικών πολιτικών από τα
κράτη μέλη της Ε.Ε. που διαθέτουν
σοβαρό ορυκτό πλούτο, πολιτικών που
θα εναρμονίζονται με την ευρωπαϊκή πολιτική για τις πρώτες ύλες. Ο κ.
Παπαβασιλείου τόνισε επίσης την αναγκαιότητα για την δημιουργία συγκεκριμένης οδηγίας (Directive) από την
Ε.Ε. για τις Ο.Π.Υ. όπου θα αντιμετωπίζεται ολοκληρωμένα το θέμα.
«Είναι πλέον απαραίτητο να προσδιορισθούν οι στρατηγικές επιλογές για
το μέλλον, να οριοθετηθεί και να χαραχθεί ο «οδικός χάρτης» βέλτιστης αξιοποίησης και βιώσιμης εκμετάλλευσης
συγκεκριμένων ΟΠΥ, με χαρακτηριστικά
εθνικού ή/και περιφερειακού συγκριτικού πλεονεκτήματος και υπεροχής για
την Ελλάδα και να διασφαλιστεί η διατήρηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μακροπρόθεσμα» πρόσθεσε.

Ο

ε κ π ρ ό σω π ο ς τ η ς Σ χολ ή ς
Μηχανικών Μεταλ λείων –
Μεταλλουργών Μηχανικών
ΕΜΠ καθηγητής κ. Δ. Καλιαμπάκος
μεταξύ άλλων τόνισε:
«Η βιομηχανία του ορυκτού πλούτου

είναι μια πολύπλοκη, σύνθετη παραγωγική 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 ωρίμανση μιας δυνατότητας εκμετάλλευσης και ανάπτυξης στον ορυκτό πλούτο. Χρειάζονται πολλά χρόνια έρευνας,
χρειάζεται σημαντικό κόστος έρευνας, 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 καθοριστικό 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 λεωφόρος. Μοιάζει περισσότερο με ένα
ανηφορικό και δύσβατο δρόμο, ο οποίος όμως μπορεί να συμβάλλει σε ένα
καλύτερο μέλλον για την χώρα μας.
Για μία αποτε λεσματική πορεία
της βιομηχανίας του ορυκτού πλούτου 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 συμβεί, είναι μια γενική αναδιάταξη των
στόχων του πολιτικού προσωπικού της
χώρας, η οποία θα αλλάζει την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για το αύριο
της χώρας και θα τοποθετεί το θέμα της

ανάπτυξης του ορυκτού πλούτου πολύ
πιο ψηλά.
Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η στήριξη και η επίλυση προβλημάτων όχι
μόνο των φαντεζί τομέων της βιομηχανίας του ορυκτού πλούτου, όπως είναι
το πετρέλαιο ή ο χρυσός –προφανώς
πρέπει να γίνουν βήματα και προς την
κατεύθυνση αυτή. Χρειάζεται, οπωσδήποτε, η αντιμετώπιση των χρόνιων
προβλημάτων των άλλων κλάδων, των
βιομηχανικών ορυκτών, των λιγνιτικών
εκμεταλλεύσεων, των αδρανών υλικών, 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 εμπλουτιστεί και με νέους τομείς.
Και το τρίτο στοιχείο, έχει να κάνει
με το έμψυχο δυναμικό. Είναι η ευκαιρία να τραβήξουμε σε αυτό τον κλάδο,
το καλύτερο έμψυχο υλικό. Όταν λέμε
τους καλύτερους, εννοούμε πρώτα απ’
όλα άρτια καταρτισμένους επιστήμονες. 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 Τμήματος 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 αποθεμάτων, έλλειψη επενδυτικών σχεδί-

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

Ο

εκπρόσωπος του Τμήματος
Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π. καθηγητής κ. Μ. Σταματάκης μεταξύ άλλων
ανέφερε:
«Παρά το ότι η εξορυκτική βιομηχανία προσέφερε και προσφέρει τόσο
πολλά στον τόπο αντιμετωπίζει έντονη ανάσχεση στη διαστηριότητά της
με κύριες αιτίες την γραφειοκρατία, τις
έντονες και πολλές φορές γενικευμένες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, την συνθετότητα και ασάφεια στην
περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Βασικοί άξονες για το ξεπέρασμα
των προβλημάτων αυτών πρέπει να
είναι η εξαρχής θέσπιση νέου κανονιστικού πλαισίου για την εκμετάλλευση των
Ο.Π.Υ. με βάση σύγχρονες αντιλήψεις
αποτελεσματικότητας και ταχύτητας,
ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών με
ρεαλιστική γλώσσα (οφέλη – επιπτώσεις στο περιβάλλον κλπ.), προσαρμογή
του εκπαιδευτικού συστήματος κύρια
στη μέση εκπαίδευση ώστε να συμπεριληφθούν θέματα σχετικά με τον ορυκτό
πλούτο της χώρας και γενικότερα με την
ανάπτυξη και τέλος ενδυνάμωση των
Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Σχολών που ασχολούνται με την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων».

Ο

εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ.
καθηγητής κ. Μ. Βαβελίδης αναφέρθηκε στην διαχρονικότητα
της εκμετάλλευσης των Ο.Π.Υ. στην

Ελλάδα, περιέγραψε το σημερινό κοιτασματολογικό 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 ανέπτυξε το «δέον γενέσθαι» της εξορυκτικής 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 εξορυκτικές δραστηριότητες γίνονται σύμφωνα
με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία
έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία, 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 Τμήματος Γεωλογίας του
Πανεπιστημίου Πατρών
καθηγητής κ. Β. Τσεκούρας ανέφερε ως βασικές προϋποθέσεις για την
υλοποίηση της Ε.Π. την επιβίωση των
γεωλογικών σ χολών και φορέων
όπως το ΙΓΜΕ, την ένταξη στη Μέση
Εκπαίδευση μαθημάτων γεωλογίας, την ενίσχυση της έρευνας για τις
Ο.Π.Υ., την αντιμετώπιση των φημών
για τον ορυκτό πλούτο της χώρας, την
αναβάθμιση της εικόνας των γεωεπιστημών 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
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 ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η

σημασία των παραγόμενων
ορυκτών υλών στον Ελληνικό
χώρο διαφοροποιείται ανάλογα με τη χρήση, τον τόπο παραγωγής και κατανάλωσης καθώς και τον
βαθμό επεξεργασίας. Αυτή η διαφοροποίηση προσδιορίζεται στις παρακάτω
κατηγορίες:
• Ορυκ τές 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 επεξεργασία 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 τρίτες χώρες μετά από εγχώρια επεξεργασία σε κοντινές ή απομακρυσμένες
περιοχές από τη θέση εξόρυξης.
Η παραπάνω κατηγοριοποίηση της
σημασίας των παραγόμενων ορυκτών
16
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πρώτων υλών της χώρας προσδιορίζει
τέσσερις βασικές ομάδες σημαντικότητας ΟΠΥ για την ελληνική οικονομία,
πέρα των υλικών που έχουν χαρακτηρισθεί 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 ορυκτά που δύνανται να θεωρηθούν ως
«σημαντικά» για την εθνική οικονομία, δεδομένου ότι αποτελούν βασικό
παράγοντα στήριξης της εγχώριας
βιομηχανίας ή προσδίδουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι τρίτων χωρών σε επίπεδο αυτάρκειας
και εξαγωγών (βωξίτης, λευκόλιθος,
σιδηρονικελιούχα μεταλ λεύματα,
περλίτης, μπεντονίτης, μικτά θειούχα,
χρυσός).
- Μάρμαρα που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις εξαγωγές και στην
κά λυψη αναγκών της ε λ ληνικής
αγοράς.
- Λοιπές ΟΠΥ που εξυπηρε τούν
πε ρισσότε ρο τον τοπικό - πε ριφερειακό χώρο αλλά και τις ανάγκες σε πρώτες ύλες της εθνικής
τσιμεντοβιομηχανίας.
Επομένως η εθνική μεταλλευτική πολιτική επί των ορυκτών πρώτων
υλών οφείλει να λάβει υπ’ όψη της,
εκτός από τα βασικά σημεία της ευρωπαϊκής 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 επηρεάζουν άμεσα την ελληνική οικονομία και
την περιφερειακή ανάπτυξη. Με αυτόν
τον τρόπο η εθνική πολιτική για τους
ορυκτούς πόρους θα πρέπει να οδηγήσει σε κατάλληλο σχεδιασμό για την

εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου
της χώρας, κατά τα πρότυπα και άλλων
ευρωπαϊκών και μη χωρών με σημαντικό ορυκτό πλούτο.
Μακροπρόθεσμος στόχος της εθνικής 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 δυναμικός, να καλύπτει τις εγχώριες ανάγκες
σε πρώτες ύλες, να είναι παγκόσμια
ανταγωνιστικός με δυνατότητες επίτευξης σημαντικών εξαγωγών, να υποστηρίζει την εθνική και περιφερειακή ανάπτυξη, να εκμεταλλεύεται ορθολογικά
τους διαθέσιμους φυσικούς πόρους, να
περιορίζει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα και να διαθέτει την κοινωνική
αποδοχή του έργου του.
Όπως τεκμηριώνεται από τα παραπάνω, ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος
χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά δυναμική παρουσία σε διαχρονική βάση, στηριζόμενος στο ικανοποιητικό μέγεθος των
βέβαιων και πιθανών εκμεταλλεύσιμων
αποθεμάτων ορυκτών και μεταλλευμάτων της χώρας, στις υποδομές και τα
σημαντικά υπάρχοντα εξορυκτικά έργα,
στις αξιόλογες για ευρωπαϊκά δεδομένα εμπειρίες και στην τεχνογνωσία
εξορυκτικών διαδικασιών και μεθόδων
εκμετάλλευσης αλλά και στο υπάρχον
εξειδικευμένο προσωπικό και τον χρησιμοποιούμενο εξελιγμένο εξοπλισμό στα
ήδη λειτουργούντα έργα.
Η αξιοποίηση του ορυκ τού μας
πλούτου, αποτελεί εθνική επιλογή, στα
πλαίσια πάντοτε των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής στο θέμα των Ο.Π.Υ.,
όπως αυτή οριοθετήθηκε σε γενικές
γραμμές παραπάνω.
Λεπτομέρειες στο www.sme.gr

Βιώσιμη Ανάπτυξη
& Εθνική Πολιτική
Αξιοποίησης
των Ο.Π.Υ.

Η

απαίτηση για μια ισορροπημένη
προσέγγιση και σύνθεση οικονομικών, περιβαλλοντικών και
κοινωνικών παραμέτρων για την διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της
κοινωνίας προβάλλει πλέον ως απόλυτη αναγκαιότητα.
Η δραστηριότητα της εξορυκτικής βιομηχανίας είναι από τη φύση της
άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια
της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς αφ΄
ενός εκμεταλλεύεται μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους και αφ΄ ετέρου
πρέπει να εξασφαλίζει την προμήθεια
αναγκαίων για την κοινωνία υλικών,
σε βάθος χρόνου, με κατάλληλη διασφάλιση 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 βιώσιμης ανάπτυξης που έχει υιοθετηθεί
από την ΕΕ. Η πολιτική αυτή πρέπει να
επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότερη 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 βιομηχανία και στην διαδικασία της ανακύκλωσης. Βασικό στοιχείο για την αποδοτική εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής
αποτελεί η αποδοχή της εξορυκτικής
δραστηριότητας από τις τοπικές κοινωνίες ως παράγοντα ισόρροπης ανάπτυξής τους.

Αναλυτικότερα, οι κύριοι άξονες μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τις ΟΠΥ
στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης είναι:
• Βελτίωση και διάχυση της γεωλογικής γνώσης.
• Εξασφά λιση της πρόσβασης σ τα
κοιτάσματα με κατάλληλη πολιτική
χωροταξικού σχεδιασμού
• Σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που θα
προβλέπει σαφείς διαδικασίες αδειοδότησης οι οποίες θα υλοποιούνται
σε εύλογο χρόνο, και παράλληλα θα
περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την
προστασία του περιβάλλοντος.
• Λειτουργία αποτελεσματικών μηχανισμών παρακολούθησης της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων σε

όλη τη διάρκεια ζωής της εκμετάλλευσης καθώς και κατά την περίοδο
«μετά το κλείσιμο».
• Ορθολογική διαχείριση των υπαρχόντων αποθεμάτων αλλά και έρευνα και ανάπτυξη της τεχνολογίας με
στόχο αποδοτικότερους τρόπους εξόρυξης και επεξεργασίας.
• Έρευνα για ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων ΟΠΥ.
• Χρήση εναλλακτικών υλικών προς
υποκατάσταση υφισταμένων, ανάπτυξη νέων χρήσεων στα ήδη γνωστά
προϊόντα, ανακύκλωση.

• Εξασφάλιση συνθηκών ασφάλειας
και υγείας στους χώρους εξορυκτικών εργασιών.
• Ορθολογική διαχείριση/αξιοποίηση
των αποβλήτων (αποφυγή παραγωγής, ασφαλής αποθήκευση ή διάθεση
ή επωφελής χρήση κλπ).
• Προστασία περιβάλλοντος, αποκατάσταση και φροντίδα μετά την ολοκλήρωση των εξορυκτικών εργασιών
(«σχέδιο κλεισίματος»).
• Παρακολούθηση κι έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας.
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Ε ΤΑΙΡ ΕΙΕ Σ - ΜΕ Λ Η Σ ΜΕ &

«ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ»
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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.

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν
Το 2012 ήταν η χρονιά της πλήρους
εφαρμογής του συστήματος αφυδάτωσης, μέσω φι λτροπρεσσών, των
αδρανών καταλοίπων του βωξίτη, κάτι
το οποίο αποτελεί και βέλτιστη διαθέσιμη τεχνική που επιτρέπει την εύκολη
διαχείριση των καταλοίπων στη ξηρά.
Αυτό είχε ως συνέπεια την εύκολη διαχείριση των καταλοίπων βωξίτη και την
κατά 100% απόθεσή τους στη στερεά,
σε ειδικά διαμορφωμένο και αδειοδοτημένο χώρο.
18
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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 πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 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 εγκαταστάσεις της Μήλου.
Η πρακτική αφορά τη φυσική ξήρανση του ορυκτού μπεντονίτη που μειώνει
σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας.
Η φυσική ξήρανση, έναντι της βιομηχανικής, εξοικονομεί κατ’ έτος ενέργεια
της τάξης του 35%, μειώνοντας όχι μόνο
την κατανάλωση καυσίμου αλλά και τις
ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 24.000 ΜΤ. Η ανεξάρτητη επιτροπή κριτών του βραβείου IMA-Europe
Recognition Award, αποτελούμενη από
εκπροσώπους ευρωπαϊκών θεσμικών
οργάνων, κλαδικών και περιβαλλοντικών οργανισμών, και του ευρωπαϊκού
τύπου, τόνισε την αποφασιστική σημασία που είχε για την τελική απόφαση, η
απλότητα της μεθόδου σε συνδυασμό
με τα σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματά της, όχι μόνο για την εταιρεία,
αλλά και για το νησί γενικότερα.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α
Ετήσια πρωτοβουλία εθελοντισμού: Το 2012, ο Όμιλος S&B, άνοιξε
μια κοινή “ομπρέλα” εθελοντικών δράσεων για όλες τις εγκαταστάσεις του
παγκόσμια, θεσμοθετώντας μια ετήσια
πρωτοβουλία εθελοντισμού. Στόχος
της πρωτοβουλίας αυτής, είναι να ενώσει 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 πραγματοποιούνται ούτως ή άλλως σε πολλές
από τις εγκαταστάσεις του ομίλου διεθνώς. Κατά το 2012, εργαζόμενοι της
S&B από 25 διαφορετικές εγκαταστάσεις σε 10 χώρες από την Ευρώπη, την
Αμερική και την Ασία ένωσαν τις δυνάμεις τους γύρω από τα θέματα «φτώχεια» και «υγεία» συνεισφέροντας από
κοινού σε τοπικό επίπεδο (αιμοδοσίες
και προσφορές σε είδος, όπως συσκευασμένα τρόφιμα, ρουχισμό κ.ά.) με αποδέκτες κοινωφελείς οργανισμούς. Με
σύνθημα το “live brighter”, η Πρωτοβουλία Εθελοντισμού της S&B, ήδη από την
έναρξή, της είχε ιδιαίτερη επιτυχία.
Miloterranean Geo Experience:
H S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. παρουσίασε το Νοέμβριο του 2012 τη νέα
πρωτοβουλία του Μεταλλευτικού Μουσείου Μήλου (ΜΜΜ), το Miloterranean
Geo Experience. Πρόκειται για την εξέλιξη των γνωστών “Γεωλογικών Περιπάτων” 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 αποκαλύπτουν στον περιηγητή τη μοναδική γεωλογία, το πλούσιο μεταλλευτικό παρελθόν και παρόν και το ιδιαίτερο φυσικό

περιβάλλον, αναδεικνύοντας μια ως
τώρα “κρυφή” Μήλο και Κίμωλο. Δείτε
περισσότερα στο δίγλωσσο website
www.miloterranean.gr.

ΓΕΩΕΛΛΑΣ

Συνεχίστηκαν τα προγράμματα αποκατάστασης περιβάλλοντος των λατομείων, οι επισκέψεις ανωτάτων σχολών
στο Εργοστάσιο και στα λατομεία, όπως
επίσης και η ενδυνάμωση των σχέσεων
με τη τοπική κοινωνία μέσω της ενίσχυσης τοπικών συλλόγων.
Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στα προγράμματα εκπαίδευσης των εργαζομένων, κυρίως σε θέματα που σχετίζονται
με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι
κατά τη διάρκεια του έτους δεν υπήρξε ατύχημα, με αποτέλεσμα οι σχετικοί
δείκτες (αριθμός απολεσθεισών ωρών
εργασίας, δείκτες συχνότητας, δείκτης
σοβαρότητας) να είναι μηδενικοί. Το
σύνολο των εργαζομένων της παραγωγικής διαδικασίας εξετάζονται σε μόνιμη
βάση από ιατρό εργασίας.
Το εργοσ τάσιο της ΓΕΩΕ Λ Λ Α Σ
Α.Μ.Μ.Α.Ε. λειτουργεί με τρόπο απολύτως φιλικό προς το περιβάλλον. Ως
καύσιμο, για τις ανάγκες ξήρανσης της
Α’ ύλης, χρησιμοποιείται το (LPG), το
ολιγότερο επιβαρυντικό προς το περιβάλλον καύσιμο που υπάρχει διαθέσιμο.Η παραγωγική διαδικασία δεν προκαλεί την έκλυση και απόρριψη οποιουδήποτε είδους χημικού αποβλήτου,
ενώ τα τυχόν υπόλοιπα απορρίμματα
που προέρχονται από την διαδικασία
συσκευασίας των προϊόντων (πλαστικά
και χαρτιά), ανακυκλώνονται σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο.

ΔΕΗ

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν
Η ΔΕΗ Α.Ε. στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς της για βελτίωση της
αποτελεσματικότητας της περιβαλλοντικής αποκατάστασης των εδαφών που
θίγονται από τη δραστηριότητά της, είχε
αναθέσει (2010) στο Ινστιτούτο Δασικών 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 Μακεδονίας, αξιοποιώντας τα πρώτα αποτελέσματα 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 ορυχείων. Η καινοτομία της εν λόγω δενδροφύτευσης έγκειται στον περιορισμό του
ποσοστού της ακακίας, στη μίξη φυτών
προς όφελος άλλων κωνοφόρων και
πλατύφυλλων ειδών, στη δοκιμαστική
εγκατάσταση 900 δενδρυλλίων μακεδονικής δρυός και στην εφαρμογή αραιού φυτευτικού συνδέσμου που επιτρέπει τη μικτή δασική και κτηνοτροφική
χρήση της αποκατεστημένης περιοχής.
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Η ΔΕΗ πάντα στο πνεύμα καλής
συνεργασίας, που επιθυμεί να έχει με
τις τοπικές κοινωνίες, ανταποκρίνεται
άμεσα σε κάθε αίτημά τους, υλοποιώντας εκτεταμένα έργα υποστήριξης
στους Δήμους των περιοχών, στους
οποίους δραστηριοποιείται. Τα έργα
αυτά για το 2012 ήταν έργα αγροτικής οδοποιίας, εξυγίανσης χωματερών, κατασκευής αρδευτικών δικτύων,
διαμόρφωσης ζωνών πυρασφάλειας,
καθαρισμού υδατορεμάτων, δενδροφυτεύσεων, διευθετήσεων κοίτης υδατορεμάτων 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 σύστημα GPS για την παρακολούθηση των
αυτοκινήτων μεταφοράς εκρηκτικών.
Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν
Παρατηρείται συνε χής αύξηση
από χρόνο σε χρόνο της συλλογής μη
μεταλλευτικών αποβλήτων ανά τόνο
μικτού προϊόντος. Συνεχίζει να λειτουργεί 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 μεταφορικές ταινίες των συγκροτημάτων θραύσης – ταξινόμησης, ενώ εγκαταστάθηκαν συστήματα διαβροχής και σακόφιλτρα για την αντιμετώπιση της σκόνης.
Για την ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης του τοπίου εφαρμόζεται με συνέπεια το πρόγραμμα μορφολογικής και
βλαστητικής αποκατάστασης με ανακύκλωση των στείρων των εκσκαφών
και δεντροφύτευση των εξοφλημένων
τμημάτων. Επίσης πραγματοποιείται
διαχείριση των στερεών και άλλων μη
εξορυκτικών αποβλήτων.
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Η εταιρεία συνεισφέρει ενεργά στην
ανάπτυξη και ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται.
Προσφέρει χορηγίες για την διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων,
δωρεές ηλεκτρονικών υπολογιστών σε
οικονομικά ασθενείς φορείς, οικονομική
υποστήριξη αθλητικών δραστηριοτήτων, 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 φυσικών πόρων ως μη ανεξάντλητο και κατά
συνέπεια μη ανανεώσιμο. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα την διαρκή προσπάθεια
οργανωμένης και ορθολογικής διαχείρισης τόσο του κοιτάσματος, όσο και του
ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑ Σ ΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2012
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νερού καθώς και της διατήρησης του
τοπίου.
Αποκατάσταση τοπίου: Η εταιρεία
συνεχίζει να εκτελεί σημαντικό έργο
αποκατάστασης τοπίου με βάση συγκεκριμένες μελέτες αποκαθιστών τας
έκταση 2.285 στρεμμάτων. Έως αυτή τη
στιγμή στους αποκατεστημένους τομείς
έχουν φυτευτεί 107.347 φυτά. Διαθέτει
δικό της φυτώριο με τέσσερα θερμοκήπια δυναμικότητας 10.000 φυτών, ενώ
το δίκτυο στάγδην άρδευσης που έχει
εγκατασταθεί καλύπτει συνολικό μήκος
μεγαλύτερο των 150 χιλιομέτρων.
Οι συνολικές δαπάνες αποκατάστασης περιβάλλοντος για τα τελευταία 10
έτη ανέρχονται σε 2.406.788,03€.
Καταπολέμηση σκόνης: Με σκοπό
την ελαχιστοποίηση των αέριων αποβλήτων από τους κ λιβάνους , είναι
εγκατεστημένα τρία ηλεκτροστατικά
φίλτρα (αξίας 2,5 εκ. €) και τρία μεγάλα
σακκόφιλτρα (αξίας 2,0 εκ. €), ενώ λειτουργούν τριάντα δύο μικρότερες μονάδες αποκονίωσης.
Ενεργειακή Διαχείριση: Η «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ» έχει υλοποιήσει
2 επενδύσεις για την αξιοποίηση της
απορριπτόμενης με τα καυσαέρια των
κλιβάνων θερμότητας. Στην μία περίπτωση έχουν εγκατασταθεί 2 εναλλάκτες θερμότητας για την προθέρμανση
του μαζούτ πριν την χρήση του στους
καυστήρες των κλιβάνων. Στη δεύτερη
περίπτωση τα καυσαέρια των κλιβάνων
οδηγούνται σε περιστροφικά ξηραντήρια και η θερμότητά τους χρησιμοποιείται για την ξήρανση του ωμού λευκολίθου που τροφοδοτείται στους κλιβάνους. Έτσι βελτιώνονται τα συνολικά
θερμικά ισοζύγια και δεν απορρίπτεται
θερμική ενέργεια στο περιβάλλον.
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Το 2012, όπως και κάθε χρόνο,
συνεχίστηκε η ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας μέσω δωρεών είτε σε χρηματική μορφή, είτε με την διάθεση δωρεάν
αδρανών υλικών προς την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην Νομαρχία Χαλκιδικής) και τους Δήμους της
Χαλκιδικής για την περάτωση τεχνικών
έργων της περιοχής.
Διατίθενται σημαντικοί πόροι στην
τοπική κοινωνία καθώς και την ευρύτερη κοινωνία (έργα, υποστήριξη συλλό20
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γων, συμμετοχή σε αναπτυξιακές προσπάθειες, υποτροφίες, βραβεία).
Η εταιρεία όλα τα χρόνια έχει ενεργή συμμετοχή τόσο με μηχανικά μέσα
όσο και με προσωπικό στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών που πλήττουν 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 σπουδαιότητά του για την τοπική κοινωνία και την
εθνική οικονομία.
Εγκαταστάσεις της επιχείρησης διατίθενται για την παρουσίαση θεατρικών
παραστάσεων ή συναυλιών που διοργανώνουν τα Τοπικά Συμβούλια Νέων.
Σ ε σ υ ν ε ρ γα σ ί α μ ε τ η ν π ρ ώ η ν
Νομαρχία Χαλκιδικής και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η εταιρεία προέβη σε δενδροφύτευση καμένων
περιοχών της Σιθωνίας Χαλκιδικής. Συνολικά φυτεύτηκαν 19.325 φυτά.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν
Καθαρισμός της λίμνης τελμάτων στην Ολυμπιάδα: Ξεκίνησε
η υλοποίηση του έργου αυτού με στόχο
την απομάκρυνση των μη αδρανών
παλαιών μεταλλευτικών αποβλήτων
από τη λίμνη τελμάτων του μεταλλείου της Ολυμπιάδας, τον καθαρισμό και
την αποκατάσταση του χώρου. Η προσπάθεια αυτή που αποτελεί ένα από τα
μεγαλύτερα έργα αποκατάστασης στην
Ελλάδα έρχεται να αναμορφώσει πλήρως μια ιδιαίτερα προβληματική περιοχή η οποία είχε αφεθεί ως έχει επί τέσσερεις δεκαετίες.
Για να υλοποιηθεί πλήρως το σχέδιο
αυτό πρόκειται να περάσουν από ειδική επεξεργασία εμπλουτισμού 2,5 εκατ.
τον. μεταλλευτικών καταλοίπων από
την αντίστοιχη μονάδα που θα εγκατασταθεί 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 χρησιμοποιηθεί σε κατασκευαστικά έργα. Ο καθαρισμός της λίμνης τελμάτων της Ολυμπιάδας θα διαρκέσει μέχρι το 2015,

παράγοντας 300.000 τον. εμπορεύσιμου μεταλλευτικού συμπυκνώματος.
Μετά το πέρας της αποκατάστασης
και της επισκευής των παλαιών κτηρίων
του μεταλλείου, όλος ο χώρος θα αποδοθεί στο Δήμο Αριστοτέλη.
Στο χώρο της λίμνης τε λμάτων
βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πείραμα του
εργαστηρίου εδαφολογίας της Σχολής
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. ΄Εχουν εγκατασταθεί
φυτώρια με πικροδάφνες για να αποτελέσουν τη βάση πειραμάτων που θα
αφορούν απόβλητα.

ΕΛΜΙΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α ΣΦΑ Λ ΕΙ Α - ΕΚ Π ΑΙΔΕ Υ ΣΗ
Για τρίτη συνεχή χρονιά με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας στην
εργασία διακόπηκαν όλες οι παραγωγικές δραστηριότητες στα εργοτάξια της
εταιρίας και όλοι οι εργαζόμενοι συμμετείχαν σε δράσεις σχετικές με θέματα
υγιεινής και ασφάλειας.
Κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν πολλαπλά σεμινάρια για
κάθε είδος εργασίας που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας. Σε
συνεργασία με την Ιατρό εργασίας και
Τεχνικό Ασφαλείας, πραγματοποιήθηκαν
σεμινάρια Παροχής Α’ Βοηθειών, Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας και Άσκηση 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 λειτούργησε 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 συνεχίστηκε 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 ανακυκλώνει το χρησιμοποιούμενο νερό από πλύσεις βοηθητικών χώρων, ώστε να είναι
δυνατή η επαναχρησιμοποίησή του.

ΘΕΡΜΟΛΙΘ ΑΕ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Η εταιρεία στα πλαίσια των καλών
της σχέσεων με τους κοντινούς δήμους
(Αιανής και Δεσκάτης) συμβάλει σε
συντηρήσεις δρόμων και άλλα επιβοηθητικά τοπικά έργα όπως επίσης εξυπηρετεί με διάφορες εργασίες κτηνοτρόφους της περιοχής.

ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ. Α.Ε.

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν
Η εταιρεία προέβη σε περιβα λλοντικές αδειοδοτήσεις σημαντικών
έργων των οποίων εκδόθηκαν και οι
αντίστοιχες ΑΕΠΟ. Συγκεκριμένα εκδόθηκε η 10ετούς διάρκειας ΑΕΠΟ για
τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του
μεταλλουργικού εργοστασίου της εταιρείας, στα πλαίσια του Σχεδίου Συμμόρφωσης που έχει καταστρώσει η εταιρεία
για σταδιακή και κατά προτεραιότητα
συμμόρφωση με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία των εγκαταστάσεων
και των έργων της. Επίσης εκδόθηκε η
10ετούς διάρκειας ΑΕΠΟ για την εκμετάλλευση πέντε κοιτασμάτων σιδηνονικελίου και των συνοδών τους έργων
με κύριο χαρακτηριστικό τη σταδιακή
εξόφληση καθενός κοιτάσματος και τη
χρησιμοποίηση της τελικής του εκσκαφής ως χώρου απόθεσης για τα στείρα
της εκμετάλλευσης του επόμενου.

Η εταιρεία ολοκλήρωσε την εκπόνηση 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 σχεδιασμός του έργου. ΄Ηδη είναι σε εξέλιξη η διακήρυξη διαγωνισμού για την
κατασκευή «κυττάρου άμεσης λειτουργίας» του χώρου απόθεσης.
Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία προεπιλογής αναδόχων για εγκατάσταση
μονάδας απομάκρυνσης αιωρούμενων σωματιδίων από το θαλασσινό
νερό που χρησιμοποιείται για τη ψύξη
και την κοκκοποίηση της σκωρίας των
ηλεκτροκαμίνων.
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Η ΛΑΡΚΟ θέτει σαν βασική της αξία
το σεβασμό προς τις τοπικές κοινωνίες,
επιδιώκει να συνυπάρχει μαζί τους με
σχέσεις καλής γειτονίας και εμπιστοσύνης 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 αλληλεγγύης. Επιπλέον, διατήρησε έναν
ανοιχτό και εποικοδομητικό διάλογο με
τις τοπικές κοινωνίες και τους εκλεγμένους 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, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια
στον χώρο εργασίας , έχει εδώ και τέσσερα χρόνια προχωρήσει στην εφαρμογή του προγράμματος “SWITCH”
όπου «μικρές αλλαγές κάνουν μεγάλες διαφορές» (Small changes Big
Differences”) όπως είναι και το σλόγκαν
του πρωτοποριακού αυτού προγράμματος που εφαρμόζεται με ενεργή συμμετοχή και εκπαίδευση όλων των εργαζομένων της. .Ήδη από φέτος η εφαρμογή
του προγράμματος έχει επεκταθεί και
στους εξωτερικούς συνεργάτες (μεταφορείς και εργολάβους της εταιρείας).
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Η εταιρεία συνέδραμε με οικονομική ενίσχυση στην κοινότητα Νεράϊδας

Κοζάνης, ειδικότερα ενισχύοντας οικονομικά τον πολιτιστικό της σύλλογο. Επίσης 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 περιοχής Διονυσοβουνίου στο Διόνυσο Αττικής. Υλοποιείται τριετές πρόγραμμα το
οποίο θα ολοκληρωθεί αντιμετωπίζοντας συνολική έκταση 1.060 στρεμμάτων. Η περιοχή αυτή έχει καταστραφεί
ολοσχερώς κατά την πυρκαγιά που
εκδηλώθηκε τον Αύγουστο του 2009.
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Στη διάρκεια του έτους επισκέφθηκαν τον χώρο του λατομείου πολλά
ελληνικά και ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα 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 συλλόγους, μονές, σχολεία και τον τοπικό
αθλητικό σύλλογο.

ΜΠΕΝΤΟΜΑΙΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΜΩΛΟΥ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Η εταιρεία συνεισφέρει σε πάγιες
ανάγκες και σε εξοπλισμό του Δημοσίου σχολείου και του Γυμνασίου Κιμώλου. Επίσης προσφέρει μηχανήματα
και έργο για τη διάνοιξη και συντήρηση
δρόμων, για αναπλάσεις, δενδροφυτεύσεις χώρων, για συντήρηση των ζωνών
πυρασφάλειας και τέλος για κάλυψη αναγκών των τοπικών κοινωνιών
(παροχή υδροφόρων οχημάτων, φορτηγών 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 προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Έτσι συνεχίστηκε και φέτος η
συνεισφορά στην αποκατάσταση πυρόΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑ Σ ΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2012
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πληκτων περιοχών στην Ελλάδα. Συνολικά ο ΤΙΤΑΝ από το 2008 έχει προσφέρει για αυτόν τον σκοπό 350.000 δενδρύλλια, ενώ η προσπάθεια συνεχίζεται
μέχρι την επίτευξη του αρχικού στόχου
του, 1.000.000 δένδρων.
Η εταιρεία υποστήριξε επίσης την
πρωτοβουλία «Let΄s do it Greece 2012»
της ΕΕΔΣΑ και του Περιβαλλοντικού
Συλλόγου Αττικής «Ώρα για Δράση», για
τον καθαρισμό ακτών, βουνών, ποταμιών, θαλασσών αλλά και διάφορων
κοινοχρήστων χώρων στις γειτονιές. Η
εταιρεία συμμετείχε στην πρωτοβουλία αυτή και ως χρυσός χορηγός και ως
φορέας εθελοντής. Ο ΤΙΤΑΝ ανέλαβε το
συντονισμό δράσεων καθαρισμού τριών
ακτών της Αχαΐας (Δρεπάνου, Αραχωβίτικων και Ψαθοπύργου) με τη συμμετοχή τοπικών φορέων και εθελοντών.
Ακόμα, όπως κάθε χρόνο έτσι και
φέτος, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων
«Ανθεστήρια» η Εταιρία διένειμε περίπου 5.500 καλλωπιστικά φυτά σε σχολεία περιοχών που γειτνιάζουν με τα
εργοστάσιά της, σε Δήμους και συλλόγους εθελοντών, σε μια προσπάθεια να
ομορφύνει το περιβάλλον και να ενθαρρυνθεί ο εθελοντισμός.
ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑ ΛΕΙΑ
Με στόχο την ευαισθητοποίηση,
τον προβληματισμό και την ανταλλαγή
καλών πρακτικών στα θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ)
υλοποιήθηκε στις 10 και 11 Δεκεμβρίου
στο εργοστάσιο του Τιτάνα στη Θεσσαλονίκη διημερίδα με τη συμμετοχή 140
ιδιοκτητών εργολαβικών συνεργείων,
τεχνικών ασφαλείας, μηχανικών από το
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, εκπροσώπων με λετητικών γραφείων και
δημοσίων φορέων και μελών της εκπαιδευτικής 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 θέματα πρόληψης των ατυχημάτων στους
εργασιακούς χώρους και για την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων ανάμεσα
σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς
και επαγγελματίες. Ανάλογες εκδηλώσεις έχουν υλοποιηθεί στην ευρύτερη
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περιοχή του Θριασίου Πεδίου, σε συνεργασία με άλλες εταιρίες, στην Πάτρα
και στα Ιωάννινα. Εισηγήσεις πραγματοποιήθηκαν από εκπροσώπους φορέων όπως το Υπουργείο Εργασίας και η
Διεύθυνση ΚΕΠΕΚ Μακεδονίας-Θράκης,
από εξειδικευμένα στελέχη επιχειρήσεων όπως ο ΤΙΤΑΝ, τα ΕΛ.ΠΕ., η Αττικό
Μετρό Α.Ε. και «Σαμαράς & Συνεργάτες» και από καθηγητές του Αριστοτέλειου 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 κοινωνικά ομάδες: Απολογιστικά δόθηκαν: στην ΜΚΟ «ΑΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ» ένας
τόνος περίπου με είδη ρουχισμού, στο
Ελληνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες – Διαπολιτισμικό Kέντρο Πυξίδα
15 κιβώτια (320 κιλά) με γραφική ύλη
και βιβλία όπως και επιτραπέζια παιχνίδια, 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 εργαζόμενες 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 εκδηλώσεις 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 στελεχών της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ, των εργοστασίων και των Κεντρικών Γραφείων
του Τιτάνα, ενημέρωσαν τα παιδιά,
τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς τους για θέματα ασφάλειας στους
χώρους του σπιτιού, του σχολείου, στο
παιχνίδι κ.τ.λ.
Αντίστοιχη ενημέρωση έγινε, στα

παιδιά και στους εθελοντές – εργαζόμενους στο Χαμόγελο του Παιδιού στην
Κόρινθο. Σε όλους τους συμμετέχοντες,
στο τέλος της εκδήλωσης διανεμήθηκε
το βιβλίο «Ασφάλεια στο σπίτι».
Λαογραφικό Μουσείο Ασπροπύργου: Το Λαογραφικό Μουσείο
Ασπροπύργου ιδρύθηκε το 2012, από το
Δήμο Ασπροπύργου και τη Λαογραφική Εταιρεία της πόλης. Το παραδοσιακό
κτίριο, στο οποίο στεγάζεται το Μουσείο,
αναγέρθηκε με την ευγενική χορηγία της
Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, και τη συμμετοχή του Δήμου, σε ιδιωτικώς παραχωρηθέν οικόπεδο. Το Μουσείο εγκαινιάστηκε
την παραμονή του Πανηγυριού της Πολιούχου του Ασπρόπυργου Αγίας Παρασκευής, στις 25 Ιουλίου 2012.
Σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας
του είναι η συλλογή, διάσωση και προβολή της τοπικής ιστορίας του Ασπρόπυργου. Τα εκθέματα που τοποθετήθηκαν 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 κοινωνικές 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 βιώσιμης ανάπτυξης, κατεύθυνε τις δραστηριότητές 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. Συγκεκριμένα οι διοικήσεις του εργοστασίου
του Ομίλου στο Βόλο και του εργοστασίου αναψυκτικών ΕΨΑ σχεδίασαν ένα
πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο το
επεξεργασμένο νερό από το εργοστάσιο 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
m 3 ανά έ τος που διαφορε τικά θα
αντλούνταν από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Αυτό αποτελεί κλασσικό

παράδειγμα περιβαλλοντικής βιομηχανικής συνεργασίας χάρις στην οποία το
εργοστάσιο τσιμέντου μειώνει τη χρήση
υπογείων υδάτων και το εργοστάσιο
αναψυκτικών δεν απορρίπτει αντίστοιχη ποσότητα νερών στη θάλασσα.
Η προσπάθεια αυτή κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία Waste Stewardship
– Water Conservation. Επίσης το εργοστάσιο 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 υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων
ανάπτυξης βέλτιστων μεθοδολογιών
που στηρίζουν την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας σε διάφορους λατομικούς χώρους. Τα επιστημονικά πορίσματα της προσπάθειας αυτής
που ξεκίνησε το 2010 έχουν ενσωματωθεί στο υφιστάμενο σχέδιο αποκατάστασης 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 εκδήλωση «Πράσινη Πόλη» που οργανώθηκε στο Μάϊο στο Ζάππειο, με ειδικά
διαμορφωμένο περίπτερο στο οποίο
παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο
ευρύ κοινό οι εφαρμογές ελαφρόπετρας: α) ως συστατικό υποστρωμάτων
πράσινων στεγών, β) ως εδαφοβελτιωτικό 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 Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος η ΛΑΒΑ
Μ.Λ.Α.Ε. πρόσφερε δενδρύλ λια τα
οποία είχαν καλλιεργηθεί στο φυτώριο
της εταιρείας που διατηρεί στο ορυχείο
ποζολάνης. Τα δενδρύλλια μοιράστηκαν
σε φορείς του νησιού προκειμένου να
πραγματοποιηθεί εκτεταμένη δενδροφύτευση και φυτοκάλυψη διάφορων
χώρων. Στην απαιτούμενη διαμόρφωση των χώρων προς δενδροφύτευση
μετείχε και η εταιρεία.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α
Ο Όμιλος διατηρεί σε τοπικό επίπεδο 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 συνεργασίας τους με τον ΄Ομιλο και των δραστηριοτήτων του σε σχέση με το περιβά λ λον και τις τοπικές κοινωνίες.

Η ΛΑΒΑ Μ.Λ.Α.Ε. ήταν χορηγός στο
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναστυλώσεων Μνημείων Αρχαιότητας, Βυζαντινής
& Μεταβυζαντινής Περιόδου, Διατηρητέων Κτηρίων που οργανώθηκε στο
Μουσείο Μπενάκη. Το Συνέδριο αποτέλεσε μια σπάνια ευκαιρία να γνωρίσουν
μηχανικοί τα προϊόντα της ΛΑΒΑ καθώς
το παρακολούθησαν περίπου 300 σύνεδροι από το χώρο της έρευνας και της
τεχνολογίας που σχετίζονται με τις
επεμβάσεις στα μνημεία.
Επίσης ο Όμιλος διοργάνωσε προγράμματα οδικής συμπεριφοράς και οδικής
ασφάλειας για παιδιά σχολείων τοπικών
κοινωνιών και εργαζομένων. Τα παιδιά
ενημερώθηκαν σε θέματα σωστής οδικής συμπεριφοράς, ασφαλούς οδήγησης και ευαισθητοποίησης έναντι των
κινδύνων.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ITALCEMENTI- ΛΑΤΟΜΕΙΑ
ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν
Α ποκατάσ ταση: Η ανάπλαση
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα
στρατηγικά προγράμματα της εταιρείας. Στόχος είναι η αποκατάσταση των
χώρων εκμετάλλευσης ώστε στο τέλος
της δραστηριότητας αυτοί να παραδοθούν στη δασική υπηρεσία σύμφωνα με
όσα έχουν οριστεί στην Τεχνική Μελέτη. Η εξέλιξη της ανάπτυξης των φυτών
παρακολουθείται, ενώ η τοποθέτηση
ποτιστικού συστήματος (και ο έλεγχος καλής λειτουργίας) καλύπτουν τις
όποιες ανάγκες παροχής νερού.

Διαχείριση Στερεών μη εξορυκτικών αποβλήτων: Τα στερεά μη
εξορυκτικά απόβλητα συμπεριλαμβανομένων και των χρησιμοποιημένων
λαδιών, αποτελούν ίσως έναν από τους
βασικότερους παράγοντες υποβάθμισης του φυσικού χώρου στον οποίο
εξασκούνται οι δραστηριότητες εκμετάλλευσης (και υποστήριξης αυτών).
ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑ Σ ΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2012
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Στα πλαίσια αυτά ξεκίνησε επαναπροσδιορισμός 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 ΔΟΣ

Τ ΣΙΜΕΝΤΟΥ

Κατασκευή 5 σιλό αποθήκευσης Α’
υλών: Στο εργοστάσιο κατασκευάστηκαν 5 σιλό για αποθήκευση πρώτων
υλών ώστε να σταματήσει η αποθήκευσή τους σε ανοιχτούς χώρους, συνεισφέροντας σημαντικά στην προστασία
του περιβάλλοντος της γύρω περιοχής.
Επίσης στην παραγωγή τσιμέντου
χρησιμοποιούνται εναλλακτικές πρώτες
ύλες όπως ιπτάμενη τέφρα, ρυπασμένα χώματα και χρησιμοποιημένοι καταλύτες και εναλλακτικά καύσιμα όπως
ξηρή λυματολάσπη από την Ψυτάλλεια
και ενεργός άνθρακας
Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α
Στο γενικότερο πλαίσιο της ευαισθησίας προς τη τοπική κοινωνία, το
κοινωνικό αγαθό της γενικότερης αντιμετώπισης της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης (ΕΚΕ) σε απόλυτη συνάρτηση με την κουλτούρα του ομίλου
Italcementi, η Χάλυψ Δομικά Υλικά Α.Ε.
πήρε την πρωτοβουλία και δημιούργησε μια εθελοντική ομάδα δράσεων
που αποτελείται από υπαλλήλους της
εταιρείας. Το όνομα της εθελοντικής
ομάδας δράσεων Χάλυψ είναι iκαρος το
οποίο προέρχεται από innοvation (και24
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νοτομία), initiative (πρωτοβουλία), iκαρος 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 δράσεων από την ίδια την ομάδα. Ο τομέας δράσεων της ομάδας iκαρος είναι:
περιβαλλοντικές δράσεις, πολιτιστικές
δράσεις, κοινωνικές δράσεις. Μέσα στο
2012, η ομάδα ίκαρος πραγματοποίησε πολλές και διάφορες δράσεις όπως
καθαρισμούς παραλιών της γύρω περιοχής, διοργάνωση φιλανθρωπικών και
περιβαλλοντικών δράσεων.
Δενδροφύτευση στην παραλία Ασπροπύργου: Στο πλαίσιο της
παγκόσμιας ημέρας εθε λον τισμού,
πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση σε
περιοχή της παραλίας του Ασπροπύργου. 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 κατανάλωση ενέργειας ανά τόνο εμπορεύσιμου
προϊόντος κατά 28%.
Στο τομέα των αποκαταστάσεων
δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην ανακύκλωση εξορυκτικών αποβλήτων και
τη χρησιμοποίησή τους για πλήρωση
εκσκαφών. Φυτεύτηκαν 25.000 δενδρύλ λια και θάμνοι με παρά λ ληλη
τοποθέτηση αδρευτικού συστήματος
στα λατομεία στη θέση Καρατζά, Πολυβολείο 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 ελαχιστοποίηση 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 προσπάθειας ήταν η μείωση κατά 7% των
απαιτούμενων ωρών εργασίας ανά
τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος.
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Πολλαπλασιάστηκαν οι πόροι που
διατέθηκαν το 2012 από την εταιρεία
στις τοπικές κοινωνίες, πέραν της συνεχούς επιμέλειας για κάλυψη καθημερινών αναγκών, ιδιαίτερα των απομακρυσμένων περιοχών στις οποίες η εταιρεία
δραστηριοποιείται.
Η εταιρεία συνεισέφερε μέσω χορηγιών ή δωρεών σε πολλούς κοινωφελείς φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Με τους δείκτες αυτούς απεικονίζεται ανάγλυφα και μετρήσιμα η πορεία του συνόλου των εταιρειών μελών του ΣΜΕ
στα πλαίσια εφαρμογής του Κώδικα Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης που εφαρμόζουν.

1. Α Π Α Σ ΧOΛ Η Σ Η
1α. Μέσος όρος άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (άτομα)
1β. Μέσος όρος έμμεσα απασχολούμενου προσωπικού, σε ισοδύναμο οκταώρου (άτομα) (περιλαμβάνει εργολάβους και ΔΧ)
1γ. Συνολικός αριθμός ωρών εργασίας (αφορά το 1α & 1β)
1δ. Ώρες εργασίας ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος
2. ΑΝAΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤHΤΩΝ
2α. Συνολικός αριθμός ωρών εκπαίδευσης
2β. Ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο ( 2α / 1α +1β)
3 . Α ΣΦA 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
3β. Συνολικός αριθμός ωρών εκπαίδευσης σε «Ασφάλεια - Υγιεινή»
3γ. ‘Ωρες εκπαίδευσης σε «Ασφάλεια - Υγιεινή» ανά εργαζόμενο (3β / 1α +1β)
3δ. Συνολικός αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων
3ε. Αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων ανά εργαζόμενο (3δ / 1α +1β)
3στ.Δείκτης συχνότητας (συντ.106) του συνολικά απασχολούμενου προσωπικού για το οποίο υπάρχει ευθύνη επίβλεψης
3ζ. Δείκτης σοβαρότητας (συντ.106 ) του συνολικά απασχολούμενου προσωπικού για το οποίο υπάρχει ευθύνη επίβλεψης
3h. Ποσοστό εργαζομένων που παρακολουθούνται περιοδικά με ιατρικές εξετάσεις (από το σύνολο των άμεσα απασχολούμενων)
4 . Σ Υ Ν ΟΛ Ι ΚO Σ Κ Y Κ ΛΟΣ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ω Ν & Π Α ΡΑ Γ Ω Γ H
4α. Συνολικός κύκλος εργασιών (€)
4β. Παραγωγή εμπορεύσιμου προϊόντος (τον.)
5 . Δ Α Π Α Ν Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΚΟ Ι ΤΑ Σ Μ ΑΤΩ Ν
5α. Συνολικές δαπάνες έρευνας κοιτασμάτων (€)
5β. Δαπάνες έρευνας κοιτασμάτων ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος (5α / 4β)
6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
6α. Αριθμός ανοικτών εκδηλώσεων
6β. Αριθμός επισκέψεων σχολείων /Πανεπιστημίων
6γ. Αριθμός εκπαιδευομένων σπουδαστών
6δ. Πόροι (€) που διατίθενται στην τοπική κοινωνία (έργα, υποστήριξη συλλόγων, συμμετοχή σε αναπτυξιακές προσπάθειες, υποτροφίες, βραβεία κ.α.)
6ε. Πόροι (€) που διατίθενται στην ευρύτερη κοινωνία (έργα, χορηγίες, υποτροφίες, βραβεία κ.ά.)
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)
7β. Κατανάλωση ενέργειας ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος (7α /4β)
8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΡΟ
8α. Συνολική καθαρή κατανάλωση νερού. (m3) (νερό από δίκτυο, από γεωτρήσεις, από υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, από επιφανειακό ταμειευτήρα).
8β. Συνολική κατανάλωση νερού από ανακύκλωση (m3).
8γ. Συνολική κατανάλωση νερού στην παραγωγική διαδικασία (m3).
8δ. Συνολική καθαρή κατανάλωση νερού ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος (8α / 4β)
8ε. Κατανάλωση νερού στην αποκατάσταση περιβάλλοντος (m3)
9. Α Π Α Ι Τ Η Σ ΕΙ Σ Σ Ε Γ Η – Α Π Ο Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Η Π Ε Ρ Ι Β Α Λ ΛΟ Ν ΤΟΣ
9α. Συνολική επιφάνεια γης που χρησιμοποιείται για εκμετάλλευση, στο τέλος του ημερολογιακού έτους (στρέμματα).
9β. Συνολική επιφάνεια γης που αποκαθίσταται (αποκατάσταση μη ολοκληρωμένη) (στρέμματα)
9γ. Συνολική επιφάνεια γης που έχει αποκατασταθεί ή που έχει επαναφερθεί σε επωφελή χρήση, από την εφαρμογή του νόμου 998
(στρέμματα)
9δ. Αριθμός φυτευθέντων δενδρυλλίων και θάμνων το τρέχον έτος
9ε. Δαπάνες αποκατάστασης ορυχείων και προστασίας περιβάλλοντος (€) το τρέχον έτος
9στ. Δαπάνες αποκατάστασης και προστασίας περιβάλλοντος ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος (9ε /4β)
10 . Π Α ΡΑ ΓΩ Γ Η – ΔΙ Α Χ ΕΙ Ρ Ι Σ Η Α ΠΟΒΛ Η ΤΩ Ν
10α. Απόβλητα εξορυκτικής διαδικασίας και κατεργασιών το τρέχον έτος (τόνοι) (συμπεριλαμβάνονται και τα στείρα)
10β. Απόβλητα εξορυκτικής διαδικασίας και κατεργασιών το τρέχον έτος ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος (10α/4β)
10γ. Εξορυκτικά απόβλητα που διοχετεύθηκαν το τρέχον έτος για πλήρωση εκσκαφών (τόνοι)
10δ. Παραγωγή παραπροϊόντων το τρέχον έτος από εξορυκτικά απόβλητα ή από απόβλητα κατεργασιών (τόνοι)
10ε. Μη εξορυκτικά απόβλητα που δόθηκαν σε ανακύκλωση (κιλά)
11 . Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Ι Κ Ι Ν Δ Υ Ν Ω Ν Ο Υ Σ Ι Ω Ν
11α. Π
 οσότητα ταξινομημένων επικινδύνων ουσιών που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής (τα λιπαντικά δεν περιλαμβάνονται), σύμφωνα με την οδηγία 67/548/EEC (τον)
12 . Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν
12α. Πιστοποίηση κατά ISO 9001/2
12β. Πιστοποίηση κατά ISO 14001
12γ. Πιστοποίηση OHSAS 18001

2011

2012

9.729
5.446
30.493.166
0,38

9.208
11.427
28.003.041
0,34

129.906
8,56

117.742
5,74

24.585
66.481
4,38
3
0,0002
4,39
100,78
80%

22.746
59.044
2,88
2
0,00009
3,07
69,81
85%

2.123.109.913
80.183.038

2.081.714.173
81.127.609

6.611.262
0,082

9.688.506
0,119

56
153
223

53
130
246

10.919.023

11.197.926

497.430

668.798

30.965.763.365 31.335.364.966
386,18
386,24
16.936.337

17.235.543

9.494.971
18.119.550
0,23
311.054

9.665.820
17.087.140
0,21
341.111

164.001
3.688

175.469
5.547

63.550

63.550

169.024
8.732.448
0,11

212.348
10.130.178
0,12

600.478.247
7,4
440.882.349
508.917
14.641.160

513.026.810
6,3
417.851.220
854.723
11.333.307

38.432,58

40.625,57

65%
36%
27%

68%
36%
27%
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ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Στατιστικά στοιχεία ασφάλειας

∆είκτης Συχνότητος (∆.Συ) (Αριθµός ατυχηµάτων ανά εκ. Ω.Απ)
7,39

5,57

6,95
6,18

6,00

5,96
5,42

4,90

5,66

4,29

Στατιστικά τύπου Β
προσωπικού εργολάβων
εταιρειών µελών

2012
Στατιστικά τύπου Α
προσωπικού µε ευθύνη
εταιρειών

Στατιστικά τύπου Β
προσωπικού εργολάβων
εταιρειών µελών

2011
Στατιστικά τύπου Α
προσωπικού µε ευθύνη
εταιρειών

Στατιστικά τύπου Β
προσωπικού εργολάβων
εταιρειών µελών

Στατιστικά τύπου Α
προσωπικού µε ευθύνη
εταιρειών

2010

Στατιστικά τύπου Β
προσωπικού εργολάβων
εταιρειών µελών

2009
Στατιστικά τύπου Α
προσωπικού µε ευθύνη
εταιρειών

Στατιστικά τύπου Β
προσωπικού εργολάβων
εταιρειών µελών

2008
Στατιστικά τύπου Α
προσωπικού µε ευθύνη
εταιρειών

Τα τελευταία έτη και για όλες τις εταιρείες μέλη του ΣΜΕ
(εκτός Αλουμινίου Ελλάδος) τα στατιστικά στοιχεία των ατυχημάτων που αφορούν την παραγωγή και τις υποστηρικτικές
προς αυτήν δραστηριότητες και για το σύνολο των απασχολουμένων έχουν ως εξής:
Για το 2
 008: α) Δείκτης Συχνότητος 5,15 β) Δείκτης Σοβαρότητος 145,191 και γ) Δείκτης Θανατηφόρων 1/3.392
άτομα.
Για το 2009: α) Δείκτης Συχνότητος 6,39 β) Δείκτης Σοβαρότητος 158,34 και γ) Δείκτης Θανατηφόρων 1/2.533
άτομα.
Για το 2010: α) Δείκτης Συχνότητας 5,067 β) Δείκτης Σοβαρότητας 133,106 και γ) Δείκτης Θανατηφόρων μηδέν.
Για το 2011: α) Δείκτης Συχνότητας 6,15 β) Δείκτης Σοβαρότητας 127,17 και γ) Δείκτης Θανατηφόρων 1/3.955.
Για το 2012: α) Δείκτης Συχνότητας 5,48 β) Δείκτης Σοβαρότητας 137,59 και γ) Δείκτης Θανατηφόρων 1/6.009.

(Οι δείκτες υπολογίζονται όπως προβλέπει ο ΚΜΛΕ)

Συμμετοχή ΣΜΕ σε ημερίδα H&S της ΔΕΗ
Η ημερίδα αυτή πραγματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στα λιγνιτωρυχεία Πτολεμαϊδας και Μεγαλόπολης με
θέμα «Πρόληψη των κινδύνων στα ορυχεία 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 καταστρατήγησής τους, νέος ΚΜΛΕ πού ενισχύει και πού υστερεί στην πρόληψη».
Στα θέματα πρόληψης ο κ. Χ. Καβαλόπουλος 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 ατυχηματικότητα στους χώρους εργασίας
όπως: ο συσχετισμός μέτρων προστασίας περιβάλλοντος και H&S, η ανάπτυξη 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 εργα26
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ζομένων ως δικαίωμα και ως υποχρέωση και η αφιέρωση κατάλληλου χρόνου
για αυτήν (σε θέματα χρόνου εκπαίδευσης εργαζομένων η Ελλάδα 5η από το
τέλος στην ΕΕ των 27), το δημογραφικό,
οι αλλαγές στη σύνθεση του εργαζόμενου προσωπικού (π.χ. περισσότερες
γυναίκες), οι αλλαγές στα καθεστώτα
πρόληψης - απασχόλησης, τα ψυχοσωματικά και μυοσκελετικά προβλήματα
εργαζομένων, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών και οι νέες απαιτήσεις δουλειάς

Το επιτυχημένο MANAGEMENT
δημιουργεί τις κατάλληλες
συνθήκες ώστε οι εργαζόμενοι
στην επιχείρηση
ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ
ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ
ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ
Να εργαστούν
Με: ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΕΠΙΔΟΣΗ

που επιβάλλουν, ο κοινωνικός διάλογος
και τέλος οι νέες μορφές επικοινωνίας.
Σ’ ότι αφορά τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία του νέου ΚΜΛΕ στην πρόληψη ανέφερε τα εξής:
Γίνεται γραφειοκρατική προσέγγιση της ευθύνης H&S εργοδοτών και
εργαζομένων και μόνο στα πλαίσια της
καθημερινότητας, δεν αντιμετωπίζεται
ολοκληρωμένα η ευθύνη του εργολάβου στο ατύχημα, προσεγγίζονται
αρκετά καλά τα θέματα διοικητικής
μέριμνας και καταλληλότητας - απασχόλησης - εκπαίδευσης προσωπικού,
αντιμετωπίζεται στατικά η οργάνωση,
η ιεραρχία και η επίβλεψη του έργου,
γίνεται σωστή ανάλυση στα καθήκοντα
του τεχνικού ασφάλειας και του τμήματος εκπαίδευσης, υπάρχει έλλειψη στη
αντιμετώπιση θεμάτων επαγγελματικής
ευθύνης τρίτων (μελετητών, προμηθευτών κλπ), αντιμετωπίζονται σωστά
τα θέματα ρύπων και κραδασμών στο
περιβάλλον εργασίας, γίνεται ελλιπέστατη προσέγγιση στις απαιτήσεις
αδειών χειριστών μηχανημάτων όπως
και στις επαγγελματικές άδειες άλλων
ειδικοτήτων και στις άδειες της επίβλεψης έργου και τέλος υπάρχει παντελής
έλλειψη αναφοράς σε πιστοποιήσεις.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΣΜΕ

Ο

Σ ύ νδ ε σ μ ο ς Μ ε τ α λ λ ε υ τ ι κών Επιχειρήσεων τη χρονιά
που πέρασε έδωσε ιδιαίτερο
βάρος στην ολοκλήρωση της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των Ο.Π.Υ.
(Ε.Π.), στη διαμόρφωση και εκτύπωση
των τελικών κειμένων και του συνοδευτικού φυλλαδίου για τη φυσιογνωμία και τις προοπτικές της ελληνικής 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, κυβερνοχώρος, ενημέρωση ευρωπαϊκών
οργάνων και φορέων κλπ).
Επίσης ο Σύνδεσμος προσπάθησε ιδιαίτερα στην εφαρμογή του νέου
νόμου 4014/2011 περί περιβαλλοντικής
αδειοδότησης ζητώντας να εκδοθούν
το ταχύτερο δυνατόν όλες οι απαιτούμενες εξειδικευτικές αποφάσεις για την
πλήρη λειτουργία του νόμου.
Δυστυχώς εκδόθηκαν ελάχιστες απ’
αυτές εκ των οποίων η Υ.Α. κατηγοριοποίησης των έργων απηχεί των απόψεών μας, η Υ.Α. περί ενσωμάτωσης
των αδειών έγκρισης επέμβασης στις
Α.Ε.Π.Ο. δεν έλυσε τα προβλήματα των
εμπλοκών που αντιμετωπίζουν τα εξορυκτικά έργα με τις δασικές υπηρεσίες,
η ΚΥΑ περί υπολογισμού ανταλλάγματος χρήσης γης παρά το ότι απλοποίησε διαδικασίες το τελικό αντάλλαγμα
χρήσης αποδεικνύεται δυσβάστακτο και
δυσανάλογο των επεμβάσεων και η Υ.Α.
για τις προδιαγραφές του περιεχομένου
των ΑΕΠΟ κρίνεται ιδιαίτερα σύνθετη, θέτοντας προβληματισμούς για την
υλοποίησή της.
Πέραν αυτών ο Σύνδεσμος με επιτυχία αντιμετώπισε τις εμπλοκές, πολλές
από αυτές χρόνιες, με τις Δασικές Υπηρεσίες στην αδειοδότηση των εξορυκτικών έργων, μέσα από συνεχή συνεργασία 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 αναθεώρησης των Περιφερειακών Χωροταξικών
Σχεδίων. Η πρώτη φάση αφορούσε τη
μελέτη αξιολόγησης των ισχυόντων

περιφερειακών πλαισίων, την καταγραφή δραστηριοτήτων και την περιγραφή
αναπτυξιακών δυνατοτήτων. Έγινε προσπάθεια να δοθούν ακριβή στοιχεία στα
μελετητικά γραφεία για τις δραστηριότητες των εταιρειών μελών και τις προοπτικές τους.
Επίσης ο Σύνδεσμος έδωσε ιδιαίτερο βάρος (και αυτό συνεχίζεται)
στην αντιμετώπιση του σοβαρού θέματος της αύξησης των μισθωμάτων και
της πιθανής επιβολής τελών επί των
μεταλλευτικών δημόσιων ή ιδιωτικών
παραχωρήσεων.
Σε επικοινωνιακό επίπεδο ο ΣΜΕ
επεξεργάστηκε κοινό πλαίσιο συμπεριφοράς και σχέσεων με τις τοπικές κοινωνίες, μετείχε στο 2ο Διεθνές Συνέδριο
για τον Ελληνικό Ορυκτό Πλούτο που
έγινε στην Αθήνα, ενημέρωσε σε θέματα που αφορούν τον κλάδο τη νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ που προέκυψε
μετά τις εθνικές εκλογές του Ιουνίου
2012 και στη συνέχεια πραγματοποίησε πολλές συναντήσεις με το νέο καθ΄
ύλην αρμόδιο Υφυπουργό ΠΕΚΑ κ. Α.
Παπαγεωργίου και τους Γ.Γ. Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, ενημέρωσε την
νέα Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων του
κλάδου και μετείχε στο δεύτερο διεθνές συνέδριο για τον ορυκτό πλούτο
της Σερβίας και στο European Minerals
Forum όπου προέβαλε την Εθνική Πολιτική Αξιοποίησης των Ο.Π.Υ.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετείχε στη
διαμόρφωση των δεικτών που θα απεικονίζουν την εφαρμογή από τα κράτη
μέλη των καλών πρακτικών για την
εφαρμογή της R.M.I. όπως και στη διαβούλευση για τα μεγάλα θέματα Taxes
on Resources και ανανέωση της οδηγίας Environmental Impact Assessment.
Τέ λος μετεί χε έν τονα σ τις διαδικασίες 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 Έλ ληνες experts στα επιμέρους Working
Packages.
ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑ Σ ΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2012
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ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του
Συνδέσμου στις 30/5/2012. Εγκρίθηκαν ομόφωνα η Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. για το 2011, ο οικονομικός 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 λειτουργία 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 αποτελέσει 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 κειμένων 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 υλοποίησή 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
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συνέντευξη του Προέδρου του
ΣΜΕ κ. Ε. Φαίδρου για την Εθνική
Μεταλλευτική Πολιτική και
τα προβλήματα εφαρμογής της.
Η συνέντευξη δόθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα United Reporters
αποσπάσματα της οποίας αναδημοσιεύθηκαν σε πολλές ηλεκτρονικές εφημερίδες 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 προβλήματα και αγκυλώσεις
και θα κάνουν φιλικότερο
το περιβάλλον για νέες
επενδύσεις στον τομέα.»
«Ειδικότερα για το 2013 προσδοκούμε και ζητούμε να υλοποιηθούν οι επενδύσεις στα πολυμεταλλικά μεταλλεία της
Β. Ελλάδος (Κιλκίς, Χαλκιδική, Ροδόπη,
Θράκη) με άρση των διοικητικών προβλημάτων 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 τόνωση της εγχώριας βιομηχανία τσιμέντου
και της παραγωγής αδρανών και δομικών
υλικών και να αντιμετωπιστεί με αποφάσεις που θα βασίζονται όχι σε πολιτικές
σκοπιμότητες αλλά σε τεχνοοικονομικά και αναπτυξιακά κριτήρια το κόστος
της ενέργειας στις μεταλλουργίες της
χώρας.»
«Τέλος ζητούμε να μην επιβληθούν
άκριτα και κατά οριζόντιο τρόπο πρόσθετα τέλη που θα λειτουργήσουν ως αντι-

ΠΡΟΒΟΛH ΤΗΣ ΕΘΝΙΚHΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ
ΑΞΙΟΠΟIΗΣΗΣ ΤΩΝ Ο.Π.Υ. ΑΠO ΤΟΝ ΣΜΕ
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 28-12012, στις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ.
Στην ημερίδα αυτή η οποία είχε σημαντική συμμετοχή στελεχών εταιρειών
μελών, αναπτύχθηκαν οι τρεις ενότητες
του πλαισίου, όπως τις επεξεργάστηκαν οι αντίστοιχες υποομάδες εργασίας 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 προσδιορίζεται η έννοια της τοπικής κοινωνίας, οι
παράγοντες επηρεασμού της, πως αποτυπώνεται η επικρατούσα κατάσταση,
πως προσεγγίζονται και αναλύονται
τάσεις μέσα σ’ αυτήν, τι ρόλο διαδραματίζουν τα ΜΜΕ και πως προσδιορίζονται 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 περισσότερα κόμματα εθνικής εμβέλειας, η ένταξη
της πολιτικής αυτής στα προγράμματα
των κομμάτων ενόψει εκλογών, η έλλειψη κατάλληλου χωροταξικού σχεδιασμού 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 περιβαλλοντικής αδειοδότησης, οι πολλαπλές εμπλοκές με τις Δασικές Υπηρεσίες και οι χρονοβόρες διαδικασίες για
καθορισμό αν ταλ λάγματος χρήσης
δασικής έκτασης, οι μεγάλες ελλείψεις
σε εκπαίδευση - έρευνα- καινοτομία
σχετικά με τον ορυκτό πλούτο, οι ελλείψεις 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 ανέπτυξε το θέμα «εφαρμογή του δεύτερου
πυλώνα της RMI, βέλτιστες ευρωπαϊκές καλές πρακτικές, ελληνική εθνική
πολιτική για την αξιοποίηση των πρώτων 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 εφαρμογή της RMI και την βιώσιμη πρόσβαση στους ορυκτούς πόρους και ένα
σχετικό με την βιοποικιλότητα, την νέα
στρατηγική της Ε.Ε, και τους επιμέρους
στόχους της.
Ο Γεν. Δ/ν τής ΣΜΕ μετεί χε σ το
πρώτο τραπέζι όπου παρουσίασε την
Ελληνική Πολιτική Αξιοποίησης των
Ορυκτών Πρώτων Υλών.
ΕΚΘΕΣΗ Δ ΡΑ Σ Τ ΗΡΙΟΤ Η ΤΩΝ 2 011
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ΣΜΕ & ΠΟΛΙΤΙΚH ΗΓΕΣIΑ
- ΔΗΜOΣΙΑ ΔΙΟIΚΗΣΗ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚEΣ ΕΞΕΛIΞΕΙΣ
Ο ΣΜΕ συνεργάστηκε στενά με την
πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ δύο κυβερνητικών σχημάτων, αυτό που υπήρχε
πριν τις εθνικές εκλογές του Ιουνίου
και αυτό μετά, θέτοντας όλα τα θέματα 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 προώθηση διαφόρων κανονιστικών εκκρεμοτήτων (π.χ. λατομικό νομοσχέδιο), την
επίλυση προβλημάτων με τις δασικές
υπηρεσίες και την σωστή ένταξη του
κλάδου στην αναθεώρηση των Περιφερειακών Χωροταξικών Σχεδίων.
Οι εξελίξεις που κρίνονται ιδιαίτερα
δυσμενείς για τον κλάδο είναι ο διπλασιασμός των ανώτατων ορίων μισθωμάτων επί δημόσιων μεταλλευτικών παραχωρήσεων, η μη προβολή και μη προώθηση της Εθνικής Μεταλλευτικής Πολιτικής,
ωσάν να μην υπήρξε ποτέ, η μη προώθηση (ακόμα) προς ψήφιση του νέου λατομικού νομοσχεδίου και η μεγάλη καθυστέρηση 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 πολιτικ ή της εφαρμογής «ο ρυπαίνων
πληρώνει».
Πεδίο εφαρμογής είναι η πρόληψη
ζημιών στο νερό, στο έδαφος και στη
βιοποικιλότητα. Όταν ένα έργο ή διεργασία κρίνεται δυνητικά επικίνδυνη
τότε εντάσσεται στην οδηγία. Στηρίζεται σε δύο βασικές αρχές, την αρχή της
προφύλαξης (αξιολόγηση κινδύνου και
πιθανών συνεπειών) και την αρχή της
πρόληψης για περιορισμό των επιπτώσεων και του κόστους αποκατάστασης.
Τα νέα δεδομένα για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ε.Ε. είναι
30
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η εφαρμογή της οδηγίας περί Περιβαλλοντικής Ευθύνης (πρόληψη και αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών
όπου στην εκτίμηση των επιπτώσεων
μετέχει και το κοινό) και η ολοκληρωμένη πολιτική προϊόντων (αξιολογεί τις
επιπτώσεις των προϊόντων στο περιβάλλον 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 ελληνικό δίκαιο προβλέπει ότι όλες οι δραστηριότητες που έχουν συνέπειες στο
περιβάλλον θεωρούνται ως αντικειμενική 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 καταλογισμού ευθύνης είναι εκτός από περιβαλλοντικά υπόχρεος και οικονομικά υπόχρεος. Πληρώνει το κόστος μελετών
αποκατάστασης της ζημιάς που προκάλεσε, 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 αδίκημα είναι ομαδικό τότε προβλέπεται
επιμερισμός.
Για την αποκατάσταση ζημιών που
μπορεί να προκληθούν στο περιβάλλον
η οδηγία προβλέπει για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν σ’ αυτήν (παράρτημα ΙΙΙ) υποβολή χρηματοοικονομικής
ασφάλειας μαζί με την αδειοδότηση του
έργου. Η εφαρμογή του μέτρου αυτού
ξεκίνησε σε προαιρετική βάση και προβλέπεται μελλοντικά να γίνει υποχρεωτική. Η ελληνική ενσωμάτωση προβλέπει την εφαρμογή του μέτρου υποχρεωτικά 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 ε λ ληνική
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 συμβουλευτικό όργανο της πολιτικής ηγεσίας
του ΥΠΕΚΑ για θέματα που αφορούν
την αξιοποίηση των Ο.Π.Υ. και θα λειτουργεί στα πλαίσια της Εθνικής Πολιτικής 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 εκ χωρηθείσα
δασική έκταση και θεωρείται «δαπάνη
αναδάσωσης» ανεξάρτητα εάν ο φορέας 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 καθορίζεται αυτό όμως από το είδος της δασικής βλάστησης. Οι πρώτες εφαρμογές
υπολογισμού ανταλλάγματος χρήσης
σε νέες εκμεταλλεύσεις έδωσε υπέρογκα ποσά, δυσανάλογα με την αξία της

έκτασης επέμβασης και την αξία της
δασικής βλάστησης.
•
Υπουργική Απόφαση 152977/233-2012 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 ΄Αδειας
Επέμβασης σε δασικές εκτάσεις ως
αυτόνομης διοικητικής πράξης και της
ενσωμάτωσής της στην Α.Ε.Π.Ο. (νόμος
4014/2011, Άρθρο 12), ήταν ο περιορισμός των γραφειοκρατικών διαδικασιών, η εξοικονόμηση χρόνου μέχρι την
τελική αδειοδότηση των έργων και ο
περιορισμός της υποκειμενικής ερμηνείας διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας
από πλευράς δασικών υπηρεσιών.
Ο ΣΜΕ εξάντλησε όλα τα περιθώρια επαφών με την πολιτική ηγεσία και
τη Δημόσια Διοίκηση προκειμένου να
προωθηθεί η υπογραφή Υ.Α. που θα
έδινε λύση στην εξειδίκευση των διαδικασιών επέμβασης, σε δασικές εκτάσεις και στην ενσωμάτωση στις Α.Ε.Π.Ο.
της άδειας έγκρισης επέμβασης κατ΄
επιλογήν του ΄Αρθρου 12 του Ν. 4014,
απλουστεύοντας το υπάρχον πλαίσιο
και τις υπάρχουσες διαδικασίες.
Δυστυχώς ή έκδοση της απαιτούμενης 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 αναφέρεται στο θέμα έχει τις εξής αδυναμίες:
α) Δεν ξεκαθαρίζει το θέμα εάν και κατά
πόσο απαιτείται επιβολή ανταλλάγματος σε δασικές επιφάνειες που
υπέρκεινται υπογείων εκμεταλλεύσεων, κάτι το οποίο ο ΣΜΕ θεωρεί
τελείως αυθαίρετο
β) Δεν ξεκαθαρίζει το θέμα της επανυποβολής 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 βεβαιώσεις από την Κτηματική Υπηρεσία
του δημοσίου για μη ύπαρξη άλλων
διαθέσιμων εκτάσεων και οι πρόσθετες 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 διευκρινιστικές εγκυκλίους επιλύθηκαν τα θέματα
(α) και (β) όπως και αρκετές εμπλοκές
με τις Δασικές Υπηρεσίες (αμφισβητήσεις ΜΠΕ, πέραν των αρμοδιοτήτων
τους, εμπόδια στην έκδοση αδειών
επέμβασης στα πλαίσια των μεταβατικών 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 διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και οικοτόπων/ενδιατημάτων της, σε συμμόρφωση με την οδηγία 79/409/ΕΟΚ».
Στο άρθρο 5Α αναφέρεται ότι για
την πραγματοποίηση έργων ή δραστηριοτήτων εντός Ζωνών Προστασίας
(ΖΕΠ) ακολουθείται κατά τη διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η διαδικασία της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης 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 περίπτωση μέθοδος εκμετάλλευσης και
εξετάζεται, ανάλογα με τα γεωμετρικά

χαρακτηριστικά του κοιτάσματος και τα
τεχνικά δεδομένα, ως πρώτη δυνατότητα ή εφαρμογή υπόγειας εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων.
Στο άρθρο 4 στις μεταβατικές διατάξεις, έργα και δραστηριότητες που υφίστανται 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 εξειδικευμένα ορνιθολογικά στοιχεία.
•
Αυξήσεις ανώτατων ορίων
μισθωμάτων επί δημοσίων
μεταλλευτικών παραχωρήσεων
Στον Ν. 4042/13-2-2012 περί ποινικής προστασίας περιβάλλοντος τέθηκε 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 παραχωρήσεων. Επίσης στην παράγραφο 3 του
ίδιου άρθρου καταργείται το άρθρο
175 του Μεταλλευτικού Κώδικα, δίνοντας 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 φορολόγησης 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 οικονομικές επιδόσεις των μεταλλευτικών
επιχειρήσεων.
Ο ΣΜΕ αντέδρασε έντονα στην τότε
ηγεσία του ΥΠΕΚΑ θέτοντας προ των
ευθυνών του το Υπουργείο για τα προΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑ Σ ΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2012
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ΣΜΕ & ΠΟΛΙΤΙΚH ΗΓΕΣIΑ
- ΔΗΜOΣΙΑ ΔΙΟIΚΗΣΗ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚEΣ ΕΞΕΛIΞΕΙΣ
βλήματα βιωσιμότητας που μπορεί να
δημιουργηθούν από τη ρύθμιση αυτή
του άρθρου 63 στις μεταλλευτικές επιχειρήσεις. Εκτός των άλλων με επιστολή του προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, ο ΣΜΕ
τόνισε ότι πρέπει να ληφθούν σοβαρά
υπόψη, πριν από οποιαδήποτε πρόσθετη επιβολή τελών ή αύξηση μισθωμάτων ότι τα περισσότερα μεταλλεύματα
είναι φτηνές πρώτες ύλες που απαιτούν
μακροχρόνιες ερευνητικές προσπάθειες υψηλού κόστους, κοστοβόρα έργα
προετοιμασίας (αποκαλύψεις, προσπελάσεις κλπ), υψηλού κόστος εγκαταστάσεις επεξεργασίας – κατεργασίας,
μεγάλες επενδύσεις και τέλος σημαντικά χρηματικά ποσά για αποκαταστάσεις και φροντίδα μετά το κλείσιμο των
έργων. Επίσης τα μεταλλεύματα έχουν
να αντιμετωπίσουν έντονο διεθνή ανταγωνισμό, 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 ουσιαστικά επιτυγχάνεται είναι να αυξάνει
το κόστος των προϊόντων, να μειώνεται
η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να διακυβεύονται θέσεις εργασίας και τα σημαντικά ποσά φόρων και
εισφορών που μέχρι σήμερα εισπράττονται από την πολιτεία και τα οποία
υπερβαίνουν τα 50 εκ. ευρώ ανά έτος.
Στην νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ
ο ΣΜΕ έθεσε ως βασικής προτεραιότητας μέτρο την ενιαία αντιμετώπιση
τελών – μισθωμάτων και κριτήρια κλιμακωτής επιβολής τους που θα βασίζονται σε αντικειμενικά δεδομένα.
•
Αναθεώρηση Περιφερειακών
Χωροταξικών Σχεδίων
Ξεκίνησε η αναθεώρηση των Περιφερειακών Χωροταξικών Σχεδίων με αναθέσεις αντίστοιχων μελετών. Στις προδιαγραφές μελετών για τα χωροταξικά
αυτά, οι οποίες είχαν προσδιοριστεί πριν
την εξαγγελία της Εθνικής Μεταλλευτι32
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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 συζήτηση με τους μελετητές για την μελετητική
υλοποίηση των αξόνων της (Ε.Π.).
Ο ΣΜΕ κινητοποιήθηκε άμεσα ενημερώνοντας τους υπεύθυνους Γενικούς
Γραμματείς του ΥΠΕΚΑ σε σχέση με την
ανάγκη υλοποίησης της (Ε.Π.) στον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό. Παράλληλα ενημέρωσε και την Γενική Δ/νση
Φυσικού Πλούτου για την έλλειψη πληροφόρησης των μελετητικών γραφείων
σχετικά με την εφαρμογή της (Ε.Π.) στα
χωροταξικά σχέδια που έχουν αναλάβει.

αφορά την εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης των υπαρχόντων περιφερειακών
σχεδίων και την καταγραφή δραστηριοτήτων όπως και των προοπτικών τους.
Επίσης έστειλε σχετικά αναλυτικά στοιχεία από τη βάση δεδομένων του προγράμματος latomet. Οι επιστολές αυτές
από το ΥΠΕΚΑ διαβιβάστηκαν σ΄ όλα τα
μελετητικά γραφεία που είχαν αναλάβει
την εκπόνηση της α’ φάσης των Περιφερειακών Χωροταξικών.
Στη συνέχεια ο ΣΜΕ επικουρούμενος
από τις εταιρείες μέλη ήλθε σ’ επαφή με
όλα τα μελετητικά γραφεία παρουσιάζοντας τις θέσεις του και δίνοντας αναλυτικά στοιχεία δραστηριοτήτων για να
αποτυπωθούν στη α΄ φάση. Παράλληλα 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 Περιφερειακό Χωροταξικό Σχεδιασμό.
•

Ο ΣΜΕ ζήτησε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ να συνδράμει στη σωστή
ένταξη του κλάδου στον Περιφερειακό
Χωροταξικό σχεδιασμό, εφαρμόζοντας
την Ε.Π. εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα στα κοιτάσματα των Ο.Π.Υ., την
απρόσκοπτη λειτουργία της εξορυκτικής δραστηριότητας εκεί όπου ήδη λειτουργεί ή εκεί όπου εντοπίζεται ιδιαίτερο εξορυκτικό ενδιαφέρον. Το ίδιο αίτημα προώθησε και στη νέα πολιτική ηγεσία 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

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 απασχολούν τον κλάδο, τα κυριότερα των οποίων ήσαν:
Εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής
Αξιοποίησης των Ο.Π.Υ. (Ε.Π.) – ξεπέρασμα των εμποδίων – επίδειξη ενιαίου
πνεύματος αντιμετώπισης του ορυκτού
πλούτου από τους διάφορους τομείς
του ΥΠΕΚΑ, εναρμόνιση των Περιφερειακών Χωροταξικών Σχεδίων με την Ε.Π.
– προστασία της εξορυκτικής δραστηριότητας σε βάθος χρόνου – εξασφάλιση προσβασιμότητας στα κοιτάσματα
πρώτων υλών – πλήρη αποτύπωση
υπάρχουσας δραστηριότητας και μελλοντικών επεκτάσεων, προβολή στις
Περιφέρειες της Ε.Π. σε συνεργασία
ΣΜΕ και Υπουργείου – ενημέρωση διοικητικών υπηρεσιών Περιφερειών αλλά
και εμπλεκόμενων φορέων, προώθηση
προς ψήφιση του νέου λατομικού νομοσχεδίου μετά την τελική διαμόρφωση
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των προσχεδίων, ενίσχυση του ρόλου
των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων και
του έργου της Γ.Δ. Φυσικού Πλούτου,
αναθεώρηση της ρύθμισης δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας (άρθρο 63 νόμου
4042/2012) με το οποίο αυξάνονται
υπέρογκα τα μισθώματα των δημόσιων μεταλλευτικών παραχωρήσεων και
επιτρέπεται η πρόσθετη επιβολή τελών
επί των ιδιωτικών – αναλυτική παρουσίαση οικονομοτεχνικών στοιχείων προς
απόδειξη των περιορισμένων οικονομικών 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 Καινοτομίας (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 υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ στο προτεινόμενο σχέδιο καταργείται η Γ.Δ. Φυσικού Πλούτου, συγχωνεύονται σε μία όλες οι Δ/
νσεις και μετά από 150 χρόνια συνεχούς
αυτοδύναμης λειτουργίας των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων, αυτές συγχωνεύονται σε μία κεντρική υπηρεσία Επιθεωρήσεων 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 εξορυκτική δραστηριότητα θα καταστεί ιδιαίτερα
προβληματικό, δημιουργώντας σημαντικά εμπόδια στην εύρυθμη λειτουργία του
κλάδου, ενδεχόμενο που προβληματίζει
ιδιαίτερα τις εταιρείες του ΣΜΕ».
Λεπτομέρειες στο www.sme.gr

Best Practices Indicators
Μ ε τ ά α π ό έ ν το ν η δι α β ο ύλ ε υ σ η
σ την οποία μετεί χε και ο ΣΜΕ, η
Commission κατέληξε στους δείκτες
με τους οποίους θα αποτυπώνεται
η κατάσταση στην οποία ευρίσκεται 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 αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης, οι
δυναμικοί δείκτες που θα περιγράφουν
εάν ποιοτικά υπάρχουν θετικές ή αρνητικές αλλαγές στην πορεία υλοποίησης
των καλών πρακτικών και τέλος οι δείκτες που θα περιγράφουν την υλοποίηση των εθνικών μεταλλευτικών πολιτικών 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 επικαιρότητα. Στο γνωστό Roadmap to a
Resource Efficient Europe, ορίζεται ως
ένα από τα βασικά μέτρα για την επίτευξη της στρατηγικής αυτής δηλαδή
μεταστροφή της φορολογίας από την
εργασία σε δύο παράγοντες, την κατανάλωση πόρων και στις περιβαλλοντικές 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 ωφελήσει θα βλάψει τους στόχους περί

αποδέσμευσης της ανάπτυξης από
την αύξηση χρήσης πρώτων υλών και
περί «οικοαποδοτικότητας» των πρώτων υλών. Εκτός αυτού τέτοιου είδους
φορολόγηση θα είναι τελικώς ανεπαρκής να οδηγήσει στο πολυπόθητο
resource – efficiency.
Ο κλάδος πιστεύει ότι εάν η Ε.Ε.
θέλει να προωθήσει την στρατηγική
για μία Resource Efficient Europe χρειάζεται, πολύ περισσότερο από φόρους,
θεσμοθέτηση κινήτρων για νεωτερισμούς που θα ενισχύουν το βιώσιμο
εφοδιασμό της ευρωπαϊκής κοινωνίας
με πρώτες ύλες από ευρωπαϊκές πηγές.
•
Διαβούλευση για την αναθεώρηση των Guidelines σχετικά με
τις κρατικές ενισχύσεις (state
aid) για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ο πρωταρχικός στόχος της προσπάθειας αυτής είναι ο καλύτερος έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων για την
προστασία του περιβάλλοντος ώστε
να εξασφαλίζεται ότι οι ενισχύσεις
αυτές δεν θα βλάπτουν τον ανταγωνισμό (αντιμετώπιση στρεβλώσεων),
ότι δεν θα καταστρατηγηθεί η αρχή «ο
ρυπαίνων πληρώνει» και ότι θα οδηγήσουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο
προστασίας περιβάλλοντος απ΄ ότι θα
συνέβαινε χωρίς την κρατική ενίσχυση.
Ο Σύνδεσμος μετείχε σ’ αυτή τη
διαβούλευση όπως και στην τελική διαμόρφωση των θέσεων της Euromines.H
βασική θέση του κλάδου είναι: Μπορεί
να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα
στην προστασία του περιβάλλοντος με
κρατικές ενισχύσεις εάν υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια σ΄ αυτές, εάν ενισχυθεί
η ευελιξία στον σχεδιασμό και την λήψη
αποφάσεων από τα κράτη μέλη, εάν
συνδυαστούν καλύτερα όλες οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την ανταγωνιστικότητα, εάν οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την
ανταγωνιστικότητα δεν περιορίζονται
μόνο στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά
αλλά λαμβάνουν υπόψη το παγκόσμιο
οικονομικό περιβάλλον και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό.
ΕΚΘΕΣΗ Δ ΡΑ Σ Τ ΗΡΙΟΤ Η ΤΩΝ 2 011
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ΕΥΡΩΠΑΪΚA ΘEΜΑΤΑ
Ανανέωση της οδηγίας 2011/92/
ΕΚ περί εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Ε.Ι.Α.) από
διάφορα έργα
Εχει ξεκινήσει η διαδικασία διαβούλευσης επί της αναθεώρησης της οδηγίας που καθορίζει την περιβαλλοντική
αδειοδότηση των έργων. Στη διαβούλευση αυτή, μέσω Euromines, μετέχει
και ο ΣΜΕ.
Ο Σύνδεσμος εκφράζει τις αντιρρήσεις του στα παρακάτω θέματα:
Η προκαταρκτική εκτίμηση περιβαλ λον τικών επιπτώσεων στο νέο
σχέδιο οδηγίας καθίσταται υποχρεωτική για όλους (σήμερα στην Ελλάδα,
ως γνωστόν, για τις εξορυκτικές δραστηριότητες είναι προαιρετική), δεν
γίνεται καμία αναφορά στο νέο προτεινόμενο σχέδιο για τις ανανεώσεις
ή τις επεκτάσεις των ήδη υπαρχόντων
ΑΕΠΟ, δίνεται μεγάλη έκταση στη διερευνητική 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 εξειδικευμένες αναφορές, να αναφέρεται
αναλυτικά σε στοιχεία που προέκυψαν 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 καινοτομίας σχετικά με τις πρώτες
ύλες (COM 2012) 82 final)
Μετά την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία
για τις πρώτες ύλες (Raw Materials
Initiative) η Commission αποφάσισε να
34
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προχωρήσει ένα ακόμη βήμα, στα πλαίσια της μεσομακροπρόθεσμης στρατηγικής για τις πρώτες ύλες και την ανάπτυξη, την Innοvation Partnership.
Αυτή ορίζεται ως η συνεργασία
μεταξύ κρατών μελών, φορέων, επιχειρήσεων, NGOs, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κλπ για καινοτομίες που θα αφορούν τις πρώτες ύλες, με στόχους που
πρέπει να επιτευχθούν, το αργότερο
ως το 2020 και περιγράφονται ομαδοποιημένα στα πέντε «πακέτα εργασιών» [Working Packages (WPs)] όπως
παρακάτω:
α) Τομείς με επίκεντρο την
τεχνολογία:
WP1– Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων για τον βιώσιμο
και ασφαλή εφοδιασμό με πρώτες
ύλες· την εξόρυξη, την επεξεργασία
και την ανακύκλωση.
WP2 - Ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων για την κατάλληλη
υποκατάσταση κρίσιμων και σπάνιων υλών.
β) Τομείς που δεν επικεντρώνονται
στην τεχνολογία:
WP3 - Βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου, των γνώσεων και των υποδομών της Ευρώπης για τις πρώτες
ύλες. Το WP3 αποσκοπεί στην αξιοποίηση και την τυποποίηση γεωλογικών στοιχείων και στον εντοπισμό
και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την κατάρτιση πολιτικών
σχετικά με τα ορυκτά, τη χωροταξία
και τις σχετικές κανονιστικές ρυθμίσεις στα κράτη μέλη.
WP 4 - Αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση
της προστιθέμενης αξίας πρώτων
υλών, στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στη μείωση του κόστους
ανακύκλωσης, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της αποκομιδής,
διαλογής και ανακύκλωσης πρώτων
υλών από τον όγκο των αποβλήτων.
γ) Διεθνής συνεργασία:
WP5 – Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα 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 γνωστικής βάσης, της εμπορικής πολιτικής και του πολιτικού διαλόγου
με διεθνείς οργανισμούς, όπως η
Αφρικανική Ένωση, ο ΟΟΣΑ, η Διεθνής Τράπεζα και η G20, καθώς και
σε διμερείς σχέσεις.
H Innοvation Partnership θα κατευθύνεται από ένα High Level Steering
Group (HLSG) στο οποίο θα μετέχουν
Υπουργοί κρατών –μελών, NGO΄s,
CEO΄s 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 όργανο αυτό να συμπεριληφθεί και ο καθ΄
ύλην αρμόδιος Υφυπουργός ΠΕΚΑ.
Συστάθηκε επίσης ένα «Sherpa Group»
ως σύνδεσμος μεταξύ των στρατηγικών αποφάσεων του HLSG και του
διαχειριστικού – επιχειρησιακού επιπέδου 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 επιχειρησιακές ομάδες ανάλογα με τα συγκεκριμένα θεματικά πεδία (WPs) αποτελούμενες από experts που διόρισαν τα
κράτη μέλη για την παροχή συμβουλών στο HLSG, για τον διαχωρισμό
του στρατηγικού σχεδίου υλοποίησης
της Innοvation Partnership σε καθήκοντα 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. Παπαβασιλείου Γεν. Δ/ντής του ΙΓΜΕ στο WP5.
Σημειώνουμε ότι στο WP1 μετέχει και
το μέλος του Δ.Σ. του ΣΜΕ κ. Μ. Στεφανάκης ως εκπρόσωπος της ΙΜΑ.

ΣΜΕ & ΜΜΕ
Η παρουσία του Συνδέσμου Μεταλλευτικών 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 εφημερίδες αλλά και από όλα σχεδόν τα μεγάλα
portals και τις ηλεκτρονικές σελίδες των
μεγάλων εφημερίδων. Έτσι η Εθνική
Μεταλλευτική Πολιτική που προβλήθηκε κατά κόρον αλλά και η αποτίμηση της
πορείας του κλάδου και οι προοπτικές
για το 2013 ήταν από τα βασικά θέματα.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΣΜΕ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η

Ελλάδα είναι μία από τις χώρες
της ΕΕ που διαθέτει σημαντικό
ορυκτό πλούτο, τόσο σε ποιότητα, όσο και σε ποσότητα και ποικιλία
ορυκτών και μεταλλευμάτων, µε μεγάλο βιοµηχανικό 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 οικονομία της χώρας.
Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος,
είναι ισχυρά εξωστρεφής, αφού οι εξαγωγές πρωτογενών και επεξεργασμένων υλικών αντιπροσωπεύουν πάνω
από το 65% των πωλήσεών του, ενώ
παράλληλα εταιρείες του κλάδου κατέχουν ηγετικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή
αλλά και στην διεθνή αγορά σε προϊόντα όπως βωξίτης, αλουμίνα, αλουμίνιο, νικέλιο, καυστική μαγνησία, μπεντονίτης, περλίτης, ελαφρόπετρα και
μάρμαρα.
Την τελευταία δεκαετία, υπάρχει
στροφή στην αξιοποίηση βιομηχανικών
ορυκτών σε καινοτόμες, εξειδικευμένες χρήσεις που έχουν περιβαλλοντικό
προσανατολισμό και υψηλή προστιθέμενη αξία (πχ. μπεντονίτης, περλίτης,
ατταπουλγίτης αμφιβολίτης, ολιβινίτης,
ανθρακικό ασβέστιο, βιομηχανικοί άργιλοι ειδικών χρήσεων κλπ).

(αποσπάσματα από το συνοδευτικό κείμενο
‘ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Διεθνές Περιβάλλον, Φυσιογνωμία – Προοπτικές
της ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ
Ο.Π.Υ)
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S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.
Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά είναι διεθνής 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 επεξεργασίας και 26 κέντρα διανομής σε 21
χώρες ανά την υφήλιο και πραγματοποιεί πωλήσεις σε περισσότερες από 70
χώρες σε όλο τον κόσμο. Κύρια δραστηριότητά του αποτελούν η εξόρυξη και η
επεξεργασία μπεντονίτη, περλίτη, βωξίτη, βολλαστονίτη και η παραγωγή συλλιπασμάτων συνεχούς χύτευσης, καθώς
και μεγάλης ποικιλίας εξειδικευμένων
προϊόντων για ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών και αγορών. Οι βιομηχανικές 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 ειδικών εφαρμογών. Πάνω από το 90%
του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του
Ομίλου προέρχεται από πωλήσεις εκτός
Ελλάδος. Στον Όμιλο S&B απασχολούνται 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 βολλαστονίτη 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 δραστηριοτήτων της, υποστηρίζοντας τη μετάβαση προς τις εφαρμογές υψηλής προστιθέμενης αξίας (πλαστικά, χρώματα,
επιχρίσματα), προς τη διεύρυνση της
γεωγραφικής της παρουσίας καθώς και
προς την ενίσχυση της γκάμας των προϊόντων της με υψηλής αξίας ορυκτά. Η
NYCO παρέχει στον όμιλο S&B τη δυνατότητα διαμόρφωσης νέων ολοκληρωμένων τέτοιων αλυσίδων «από την
αγορά στο ορυχείο», οι οποίες θα επιταχύνουν την ανάπτυξη των υψηλότερης προστιθέμενης αξίας εξειδικευμένων εφαρμογών και θα διευρύνουν της
παρεχόμενες βιομηχανικές τις λύσεις.
Βασικός στόχος παραμένει η συνεχής εστίαση στην ανάπτυξη καινοτόμων
προϊόντων και προσαρμοσμένων βιομηχανικών λύσεων σε διάφορες νέες
εφαρμογές όσο και η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του Ομίλου με γνώμονα τη γεωγραφική διαφοροποίηση
των αγορών που εξυπηρετεί.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ
Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.
Πολύ ικανοποιητικά κινήθηκαν, κατά το
2012, τα οικονομικά μεγέθη των θυγατρικών – συμμετοχών που διατηρεί η
εταιρία στο εξωτερικό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι και η Ισπανική 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 επιτυχία οι σημαντικές συνέργειες, τόσο
σε εμπορικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης, με έμφαση
κυρίως στους τομείς των πυρίμαχων
μαζών αλλά και ειδικών - ενεργών ποιοτήτων καυστικής μαγνησίας υψηλής
καθαρότητας για εφαρμογές υψηλών
απαιτήσεων (π.χ. παραγωγή μαγνησιακών ενώσεων, καταλύτες, πολυμερή).
Τέλος η Ολλανδική θυγατρική Van
Mannekus & CO BV που δραστηριοποιείται 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 δομικών 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 Αίγυπτο, της ΗΠΑ, την ΠΓΔΜ, τη Βουλγαρία,
τη Σερβία, την Αλβανία, το Κόσσοβο
και την Τουρκία.
Σ’ όλες τις Βαλκανικές χώρες εξαιρουμένης της Τουρκίας οι δραστηριότητες 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 τσιμέντου στην Αλβανία, στην περιοχή Κρούγια πλησίον των Τιράνων, λειτουργούν
πλέον κανονικά.
Στην Τουρκία όπως και στην Αίγυπτο (στην περιοχή Beni Suef νότια του
Καΐρου) τα εργοστάσια τσιμέντου δούλεψαν με πλήρη δυναμικότητα.
Παράλληλα και μέσω της θυγατρικής Separation Technοlogies LLC (ST),
ο Όμιλος έχει επεκταθεί και στον τομέα
ηλεκτροστατικού διαχωρισμού ιπτάμενης 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 συμβάλλει στην παραγωγή ρύπων.

ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται διεθνώς
στον εξορυκτικό τομέα εκμεταλλευόμενη λατομείο μαρμάρου στη Vratsa
Βουλγαρίας και συμμετέ χον τας με
ποσοστό 50% στην εταιρεία Granicon,
η οποία εκμεταλλεύεται τρία λατομεία
γρανίτη (Baltic Brown) στη Φινλανδία.
Τα προϊόντα, αμφότερων των εκμεταλλεύσεων της εταιρίας συγκεντρώνουν
την προτίμηση πελατών με αποτέλεσμα
την αύξηση της ζήτησης και κατά συνέπεια της παραγωγής.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΜΕ
Το 2012 χαρακτηρίζεται ως έτος αστάθειας στις διεθνείς αγορές
πρώτων υλών με συγκρατημένη ως και μειωμένη σε πολλά προϊόντα 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 πολλές ευρωπαϊκές βιομηχανίες που τις οδήγησε σε υπολειτουργία ή
κλείσιμο, με αντίστοιχες επιπτώσεις και στη ζήτηση ΟΠΥ.
Παρά τις αμφιταλαντεύσεις της διεθνούς οικονομίας οι εξαγωγικές ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου αντιμετώπισαν με επιτυχία
ένα ακόμη δύσκολο έτος που δυστυχώς εκτιμάται ότι θα συμπαρασύρει σε μέτρια αποτελέσματα και το 2013.
Αντίθετα λόγω της συνεχούς πτώσης των οικοδομικών και κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, αποτέλεσμα της τεράστιας εσωτερικής οικονομικής κρίσης, οι εταιρείες παραγωγής αδρανών και δομικών υλικών όπως και οι τσιμεντοβιομηχανίες της χώρας, παλεύουν
καθημερινά για την επιβίωσή τους, η οποία πλέον αποτελεί πρόβλημα
για πολύ ικανούς λύτες.
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Α ΛΟΥΜΙΝΑ –
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ – ΒΩΞΙΤΗΣ
Στην Μεταλλουργεία της ΑΛΟΥΜΙΝIΟ A.E. το 2012 η παραγωγή ένυδρης αλούμινας έφτασε τους 784.000
τον. μειωμένη έναντι του 2011 λόγω
της έντονης συγκράτησης της διεθνούς
αγοράς.
Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής αυτής καλύφθηκε από ελληνικό βωξίτη (1.400.000 τον.) ως
πρώτη ύλη και δευτερευόντως από
εισαγόμενο (400.000 τον.).
Η παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου παρά την μέτρια ζήτηση
στις χώρες της Ε.Ε., την αισθητή
μείωση κατανάλωσης στην ελληνική αγορά και την διακύμανση της
τιμής του μετάλλου στη διεθνή
αγορά σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, κρατήθηκε περίπου η ίδια με το
2011 (165.000 τον.).
Στο εργοστάσιο ξεκίνησε πιλοτικά η εφαρμογή του «Creeping»
δηλαδή της αύξησης της παραγωγής αλουμινίου μέσω αύξησης της
έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος
στις λεκάνες ηλεκτρόλυσης. Αναμένεται μετά από καθολική εφαρμογή της μεθόδου αυτής η αύξηση
της ετήσιας παραγωγής αλουμινίου
κατά 7.000 τον.
Στον τομέα του βωξίτη δραστηριοποιούνται οι εταιρείες S&B Βιομηχανικά 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 κατασκευαστικού τομέα και στις ανακατατάξεις 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.

Ασβεστόλιθος

ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ
Στον τομέα αυτό δρασ τηριοποιείται 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) οδηγούνται σε σπαστηροτριβεία από τα
οποία παράγεται μαρμαρόσκονη με
κοκκομετρία 0-2 mm η οποία χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στην
κατασκευή κονιαμάτων.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται
από το 1999 στην βιομηχανία ετοίμων κονιαμάτων με την εμπορική
ονομασία marmoline και alfamix,
παράγον τας πλήθος προϊόν των
όπως αδιάβροχοι σοβάδες, σοβάδες
μίας στρώσης, παραδοσιακοί και επισκευαστικοί σοβάδες, στόκοι και στεγανωτικά υλικά.
Επίσης στις εγκαταστάσεις της
εταιρείας στο Διόνυσο λειτουργεί
και μονάδα παραγωγής πληρωτικών υλικών (filler) εκμεταλλευόμενη
τα υψηλής λευκότητας παραπροϊόντα της εξόρυξης μαρμάρου για την
παραγωγή κρυσταλλικού ανθρακικού ασβεστίου 10, 20, 40, 60, 80 και
120 μm. Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία χρωμάτων, πλαστικών, καλωδίων, ασφαλτικών και
ζωοτροφών.
Εκτός ΣΜΕ στο αντικείμενο αυτό
δραστηριοποιούνται και άλλες εταιρείες όπως ΠΕΡΡΑΚΗΣ – ΤΖΙΩΝΑΣ,
ΖΑΦΡΑΝΑΣ και η ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ η
οποία παράγει προϊόντα ανθρακικού
ασβεστίου προηγμένης τεχνολογίας όπως λεπτόκοκκα υδρόφιλα και
υδρόφοβα προϊόντα από κρυσταλλικό και μικροκρυσταλλικό ανθρακικό ασβέστιο και νανοπροϊόντα πολύ
μικρής διαμέτρου.

Βωξίτης

Ανθρακικό ασβέστιο

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

 ΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΑΔΡΑΝΗ
Α
Οι εταιρείες του Συνδέσμου:
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚ Α ΥΛΙΚ Α
ΑΕ, τα λατομεία τροφοδοσίας των
εργοστασίων της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚ ΛΗΣ,
Λ ΑΤΟ Μ ΕΙ Α Χ Α ΛΥ Ψ, L A FA RG E
BETON, ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ
και ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ. Α.Ε. παρήγαγαν
ασβεστολιθικά προϊόντα είτε ως
πρώτη ύλη για την παραγωγή τσιμέντων, είτε ως δομικά υλικά.
Η συνολική παραγωγή σε εθνικό 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 παραγωγή των εταιρειών μελών του ΣΜΕ
με συνολικό κύκλο εργασιών 15 εκ.
ευρώ περίπου.
Για το 2013 εκτιμάται ότι τουλάχιστον η χαμηλότατη αυτή παραγωγή
θα σταθεροποιηθεί.
ΑΤΤΑΠΟΥΛΓΙΤΗΣ
Τα κοιτάσματα ατταπουλγίτη και
σαπωνίτη της ΓΕΩΕΛΛΑΣ είναι υψηλής ποιότητας, τα μοναδικά στην
Ευρώπη και από τα μεγα λύτερα
παγκοσμίως. Τα προϊόντα της εταιρείας προορίζονται κυρίως για χρήσεις που εκμεταλλεύονται τις απορροφητικές και θιξοτροπικές τους
ιδιότητες. Το μεγαλύτερο τμήμα της

Ατταπουλγίτης
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παραγωγής προορίζεται για εξαγωγή, ενώ αξιόλογες είναι και οι ποσότητες που διατίθενται στην εγχώρια
αγορά.
Ήδη τα επεξεργασμένα στη σύγχρονη μονάδα προϊόντα ατταπουλγίτη καλύπτουν ανάγκες της χημικής, κατασκευαστικής βιομηχανίας
και της βιομηχανίας ζωοτροφών,
σαν συνεκτικό υλικό για χρήση σε
μοριακά φίλτρα, βοηθητικό ροής/
anti-caking agents και άλλες εφαρμογές. Επίσης επεξεργασμένα προϊόντα ατταπουλγίτη χρησιμοποιούνται ως αποχρωστικές γαίες σπορελαίων και λιπαντικών, καλύπτοντας
ανάγκες ραφιναριών και διυλιστηρίων. Άλλες χρήσεις απορροφητικών
προϊόντων ατταπουλγίτη της ΓΕΩΕΛΛΑΣ είναι ως φορείς αγροχημικών 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 λοιπών βιομηχανικών επιχειρήσεων της
χώρας, η ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε διατήρησε την ανοδική της πορεία, με
τον όγκο πωλήσεων σε τελικά προϊόντα να διαμορφώνεται σε περίπου
10.000 τον.
Κατά τη διάρκεια του έτους δόθηκε μεγάλη έμφαση και επενδύθηκαν
πόροι στην έρευνα και ανάπτυξη,
τόσο στον τομέα των κοιτασμάτων
και λατομείων με πλήρη χαρακτηρισμό και χαρτογράφησή τους, όσο και
στον τομέα της ανάπτυξης νέων, καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών.
Προχώρησε η διαδικασία απόκτησης
μιας ακόμη άδειας εκμετάλλευσης
λατομείου βιομηχανικών ορυκτών, το
οποίο αναμένεται να τεθεί σε εκμετάλλευση το έτος 2013. Παράλληλα,
νέα προϊόντα, κυρίως στις εφαρμο-

Κίσσηρις
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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 καινούριων προϊόντων και δικτύων.

ΓΥΨΟΣ
Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2012, παρά τη μεγάλη κρίση
που πλήττει την οικοδομική και κατασκευαστική δραστηριότητα, έφτασε
τους 746.000 τον., ιδιαίτερα αυξημένη έναντι του 2011. Αυτό οφείλεται
στη μεγάλη αύξηση των εξαγωγών
οι οποίες υπερέβησαν το 50% της
συνολικής παραγωγής.
Η παραγωγή που κατευθύνθηκε στο εσωτερικό της χώρας κάλυψε κύρια τις ανάγκες της εγχώριας
τσιμεντοβιομηχανίας και των μονάδων παραγωγής γυψοσανίδας και
γυψοκονιαμάτων.
Εκτιμάται ότι και το 2013 οι εξαγωγές του υλικού θα έχουν καλή
πορεία επηρεάζον τας 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
δραστηριοποιούν ται στον τομέα
αυτό είναι η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και
η ΛΑΒΑ Μ.Λ. Α.Ε. του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στο Αλτσί της Σητείας.
ΚΙΣΣΗΡΙΣ
Η ελαφρόπετρα στην Ελλάδα
παράγεται εξ ολοκλήρου στο ορυχείο της νησίδας Γυαλί. Εκεί δραστη-

Λευκόλιθος

ριοποιείται η ΛΑΒΑ Μεταλλευτική
& Λατομική, η οποία παραμένει επί
σειρά ετών η πρώτη εξαγωγική εταιρία ελαφρόπετρας παγκοσμίως.
Η ε λαφρόπετρα είναι χημικά
αδρανές πορώδες ηφαιστειογενές
ορυκτό, το οποίο χρησιμοποιείται
στις κατασκευές (παραγωγή ελαφροβαρών δομικών στοιχείων, ελαφροσκυροδέματος), σε γεωτεχνικά
έργα (εξυγίανση χαλαρών εδαφών,
κατασκευή λιμένων κ.α.), στις καλλιέργειες (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 υποστρωμάτων για φυτεμένα δώματα.
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι το υλικό συμπεριφέρεται
ιδιαίτερα καλά σ΄ αυτές τις εφαρμογές, οπότε οι νέες χρήσεις του
υλικού έχουν αρχίσει να περνούν
στην αγορά.
Η παραγωγή ε λαφρόπε τ ρας
κατά το 2012 έφτασε τους 386.000
τον. παρουσιάζοντας μείωση έναντι
του 2011 λόγω της συνεχιζόμενης
μεγάλης εσωτερικής οικονομικής
κρίσης που επηρεάζει τις βιομηχανικές, οικοδομικές και κατασκευαστικές
δραστηριότητες και λόγω της εμφανιζόμενης αστάθειας της διεθνούς
αγοράς.

 ΕΥΚΟΛΙΘΟΣ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Λ
– ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΜΑΖΕΣ
Στον τομέα του λευκολίθου και
των μαγνησιακών προϊόντων δραστηριοποιούνται οι εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ και ΒΙΟΜΑΓΝ (η
οποία προσπαθεί να επαναδραστηριοποιήσει την παραγωγή μαγνησι-

Γύψος

Λιγνίτης

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 παγκόσμιας ύφεσης, η «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ», μοναδική παραγωγός μαγνησίας της χώρας, κατάφερε να διατηρήσει 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 συμπιεσμένες τιμές, ιδιαίτερα στα πυρίμαχα
που αντιπροσωπεύουν πάνω από
το 80% της παγκόσμιας κατανάλωσης μαγνησίας. Σημαντικές μειώσεις εμφανίστηκαν και στις αγορές
προϊόντων όπως των αγροτροφών
και λιπασμάτων που χρησιμοποιούν
μαγνησιακά προϊόν τα στις πρώτες τους ύλες. Σταθερή ζήτηση και
τιμές εμφανίστηκε στους τομείς των
χημικών, περιβαλλοντικών εφαρμογών, 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 εξαγωγική επιχείρηση καυστικής μαγνησίας
στην Ε.Ε. δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση
στην ποιότητα, στη γενικότερη εφαρμογή της «ολικής εξυπηρέτησης»
προς τους πελάτες της, στη βελτίωση
των υφιστάμενων και στην ανάπτυξη 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-

Λιγνιτικό πεδίο

σε να αναπτύσσει προϊόντα υψηλής
προστιθέμενης αξίας με θετικά αποτελέσματα απορρόφησής τους από
τη διεθνή αγορά. Ανέπτυξε και προώθησε νέα προϊόντα όπως την υψηλής καθαρότητας καυστική μαγνησία
για εξειδικευμένες εφαρμογές σε
ελαστικά, πλαστικά, ειδικούς καταλύτες κλπ. και την υψηλής καθαρότητας 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 επιχείρηση πραγματοποιώντας πωλήσεις και στις πέντε ηπείρους, εξάγοντας 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 δραστηριοποιείται σ την τομέα αυτόν, η
ΒΙΟΜΑΓΝ ΑΕ προγραμματίζει την
εκμετάλλευση δύο παλαιών κοιτασμάτων 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 χρησιμοποίηση των υπαρχόντων περιστροφικών ή κατακόρυφων φούρνων που

διαθέτει η εταιρεία στη θέση Φούρνοι Μαντουδίου, μετά την επισκευή
και τον εκσυγχρονισμό τους.
Για όλα αυτά τα έργα εκπονούνται 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 παραγωγή και από τα δύο μεταλλευτικά
κέντρα Γερορέματος και Κακάβου
προγραμματίζεται και η κατασκευή 2
νέων κατακόρυφων φούρνων παραγωγής δίπυρης μαγνησίας, συνολικού ύψους επένδυσης 11.000.000
ευρώ.

ΛΙΓΝΙΤΗΣ
Σε ό,τι αφορά τη Γενική Διεύθυνση Ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία
μετέχει στο ΣΜΕ, η παραγωγή λιγνίτη το 2012 αυξήθηκε σε σχέση με
αυτήν του 2011 κατά 8,6%. Συγκεκριμένα, στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής
Μακεδονίας, στο οποίο ανήκουν τα
Ορυχεία Μαυροπηγής (Κύριο Πεδίο),
Νοτίου Πεδίου (Νότιο Πεδίο), Νοτιοδυτικού Πεδίου-Υψηλάντη (Πεδίο
Καρδιάς) και Αμυνταίου (Πεδίο Αμυνταίου) 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 Μεγαλόπολης εξορύχθηκαν 9,6 εκ. τόνοι λιγνίτη έναντι των 9,4 εκ. τόνων του 2011
Επίσης από το ορυχείο των Αχλάδων και την Λ ΑΡΚΟ σ τα Σέρβια
Κοζάνης παρήχθησαν 668.000 τον.
που διατέθηκαν στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της Δ. Μακεδονίας.
Η ΔΕΗ Α.Ε. συνεχίζει να διατηρεί τις υψηλές θέσεις που κατέχει τα
τελευταία χρόνια μεταξύ των λιγνιτοπαραγωγών χωρών (2η θέση στην
Ε.Ε. και 6η παγκόσμια).
ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑ Σ ΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2012
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Μάρμαρο

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

ΜΑΡΜΑΡΑ
Η συνεχιζόμενη μεγάλη οικονομική κρίση στο εσωτερικό δεν εμπόδισε το ελληνικό μάρμαρο να συνεχίσει την ανάπτυξή του κύρια λόγω
της σημαντικής αύξησης των εξαγωγών που πραγματοποιεί. Η ανάπτυξη 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 μπορούν να αντιμετωπίσουν τον διεθνή
ανταγωνισμό, να κλείνουν ή να περιορίζουν σημαντικά τις δραστηριότητές τους.
Παρά το ότι το ελληνικό μάρμαρο συνεχίζει να παραμένει ένας από
τους βασικότερους πρεσβευτές των
ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό,
ο μη εκσυγχρονισμός του θεσμικού
πλαισίου (από το 2005 έως σήμερα 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 ογκομαρμάρων, η έλλειψη συντονισμένης πολιτικής και προσπαθειών για άνοιγμα
νέων αγορών ή για επέκταση σε ήδη
42
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υπάρχουσες με τη βοήθεια και των
μηχανισμών της Πολιτείας, το αυξημένο κόστος διακίνησης και φόρτωσης των μαρμαρικών προϊόντων στα
ελληνικά λιμάνια, τα προβλήματα
αδειοδότησης που εμφανίζονται σε
περιφερειακό επίπεδο και η αντίστροφη μεταβίβαση προβλημάτων
αρμοδιότητάς τους στην κεντρική
υπηρεσία, είναι ορισμένα από τα
πολλά αντιμετωπιζόμενα στο κλάδο
του μαρμάρου που αποτελούν τροχοπέδη για την απρόσκοπτη ανάπτυξή του, προς όφελος της εθνικής
οικονομίας.
Ο ΣΜΕ έχει ως μέλη τις εταιρείες Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ η οποία δραστηριοποιείται εντός της μαρμαροφόρου ζώνης Πεντελικού όρους, στα
νησιά του Αιγαίου, στη Β. Ελλάδα
(Βώλακας Δράμας) και στο εξωτερικό 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 μάρμαρο 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. ΜΑΡΜΑΡΑ 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 διάστημα έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος
στην έρευνα νέων κοιτασμάτων, στην
εκμετάλλευση παραπροϊόντων και

Γαληνίτης

στείρων, στην εκμετάλλευση αποβλήτων κατεργασίας στην ανάπτυξη νέων αγορών σε υπο ανάπτυξη
χώρες, και στην εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού. Οι καλύτερες ποιότητες μαρμάρων της εταιρείας εξορύσσονται από την περιοχή Γρανίτης
του Περιφερειακού διαμερίσματος
Δράμας, απ΄ όπου παράγονται μάρμαρα ιδιαίτερης λευκότητας.

ΜΙΚΤΑ ΘΕΙΟΥΧΑ
Στο προϊόν αυτό δραστηριοποιείται η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ. 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 παραγωγή πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις 45.000 τόνων συμπυκνώματος
ψευδαργύρου (έναντι 42.000 για το
2011) και 19.000 τόνων συμπυκνώματος μολύβδου (έναντι 16.000 για
το 2011). Ο κύκλος εργασιών της
εταιρείας για το 2012 έφτασε τα 38
εκ. ευρώ και κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με το 2011.
Οι εργασίες κ λεισίματος του
μετα λ λείου του Μαν τέμ Λάκκου
συνεχίζονται και η εταιρεία ευελπιστεί ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα διευτηθεί πλήρως το ζήτημα
της όξινης απορροής στο Στρατώνι.
Η εταιρεία προχωρεί στη σταδιακή εφαρμογή του σχεδίου ανάπτυξης
για την πολυμεταλλική παραγωγή
από τα κοιτάσματα της ευρύτερης
περιοχής Ολυμπιάδος, Σκουριών,
Μαύρων Πετρών. Με διαδοχικές
προσλήψεις έχει αυξήσει το δυναμικό της φτάνοντας τα 1200 άτομα
ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει την
κατασκευή βασικών έργων υποδομής
στα πλαίσια του σχεδίου ανάπτυξης.

Στην πλήρη εφαρμογή του σχεδίου και μετά την ολοκλήρωση τω
απαιτούμενων επενδύσεων (εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο 1 δισ. ευρώ)
οι εργαζόμενοι θα φτάσουν τις 1500
άμεσες θέσεις εργασίας.
Μαζί με το λειτουργικό κόστος
της δια χείρισης των νερών του
παλιού μεταλλείου του Μαντέμ Λακκου και του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης, οι περιβαλλοντικές επενδύσεις που υλοποιήθηκαν 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 έναντι 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 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΜΩΛΟΥ Α.Ε.). Η ελληνική παραγωγή μπεντονίτη κατατάσσεται πρώτη σε μέγεθος πανευρωπαϊκά και δεύτερη παγκόσμια.
Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.,
ο σημαντικότερος παραγωγός ελληνικού Μπεντονίτη, δραστηριοποιείται εξορυκτικά και σε άλλες χώρες
(ΗΠΑ, Γερμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Μαρόκο και Γεωργία), και αποτελεί επίσης σήμερα την μεγαλύτερη
παραγωγό μπεντονίτη στην Ευρώπη,
καθώς και την μεγαλύτερη εξαγωγική εταιρία μπεντονίτη στον κόσμο.
Κατά το έτος 2012, η εξόρυξ η μ π ε ν τον ί τ η α π ό τα ο ρ υ χ ε ία
τ η ς Μή λο υ ξε π έ ρ ασ ε το υ ς 1, 2
εκατ. τόνους. Ο μεγαλύτερος όγκος
της παραγωγής εξάγεται κυρίως
στην Ευρωπαϊκή αγορά, στην Βόρεια

Σφαλερίτης

Αμερική (ΗΠΑ, Καναδάς) καθώς και
στη Ρωσία.
Έχοντας ισχυρή παρουσία στις
διεθνείς αγορές, ο μπεντονίτης βρίσκει χρήσεις σε ένα ευρύ φάσμα
βιομηχανικών εφαρμογών και διεργασιών 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 σφαιροποίηση σιδηρομεταλλευμάτων,
παρουσίασε αύξηση. Στην αγορά των
χυτηρίων η οποία είναι συνδεδεμένη
με την αυτοκινητοβιομηχανία, κατέγραψε 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 κατέγραψε ανοδική πορεία, έχοντας θετική επίδραση στη ζήτηση μπεντονίτη.
Έντονη και συνεχής προσπάθεια
γίνεται για περαιτέρω ενδυνάμωση
και διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων και εφαρμογών
μπεντονίτη, πάντα σύμφωνα με τις
ανάγκες των αγορών, καθώς και για
ανάπτυξη νέων καινοτόμων βιομηχανικών λύσεων.

ΝΙΚΕΛΙΟ
Κατά το 2012 η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ
παρήγαγε 18.632 τόνους Νικελίου
έναντι 18.527 τόνων το 2011, σημειώνοντας αύξηση παραγωγής κατά
0,56% και σημαντική μείωση του

κόστους. Η παραγωγή του 2012 αποτελεί μία από τις καλύτερες αποδόσεις στην ιστορία της Εταιρείας.
Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 19.071
τόνους με εξάντληση των αποθεμάτων ετοίμου προϊόντος και αποτελούν ρεκόρ πωλήσεων.
Η δραστηριότητα αυτή επετεύχθη σε συνθήκες μειωμένης ζήτησης
σιδηρονικελίου από τη βιομηχανία
ανοξείδωτου χάλυβα. Παρ’ όλα αυτά
η ειδική ζήτηση για το προϊόν της
ΛΑΡΚΟ αυξήθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2012 και παραμένει σε επίπεδο που υπερβαίνει το 30% της ονομαστικής παραγωγικής της δυναμικότητας. Η ιδιαίτερη προτίμηση των
πελατών προς τη ΛΑΡΚΟ έναντι των
ανταγωνιστών της επιτρέπει τη διατήρηση ευνοϊκότερων εμπορικών και
τιμολογιακών όρων και της εξασφαλίζει δεσπόζουσα θέση στον κλάδο.
Οι αυξημένες ανάγκες της
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 Λιγνιτωρυχείο της στα Σέρβια Κοζάνης, το
μεγαλύτερο μέρος του οποίου διατέθηκε στη ΔΕΗ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Κατά το 2012 η ΛΑΡΚΟ συνέχισε στη μεταλλουργική διαδικασία τη
χρήση μίγματος ορυκτών καυσίμων
που εισήγαγε το 2011. Αποτέλεσμα
της αλλαγής αυτής ήταν η σημαντικότατη μείωση της ειδικής κατανάλωσης καυσίμων ανά τόνο επεξεργαζόμενου μεταλλεύματος και παράλληλα η μείωση σε χαμηλότερο επίπεδο του δείκτη εκπομπής CO2.

Μπεντονίτης

Νικελιούχα
Σιδηρομεταλλεύματα
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ΟΛΙΒΙΝΗΣ
Ο Ολιβίνης είναι άνυδρη πυριτική
ένωση Fexx και Mgxx με πολλές βιομηχανικές εφαρμογές όπως στους κλάδους των πυριμάχων, των λειαντικών
/αποξεστήρων, της χαλυβουργίας,
της διαχείρισης όξινων αποβλήτων
κ.ά. Αποτελεί ένα από τα πλέον φιλικά υλικά προς το περιβάλλον.
Στο συγκεκριμένο αντικείμενο
δραστηριοποιείται η εταιρεία ΘΕΡΜΟΛΙΘ Α.Ε. που κατά πλειοψηφία
ανήκει στην ΑΕΙΟΦΟ Α.Ε. του Ομίλου
ΣΙΔΕΝΟΡ.
Η δραστηριότητα της εταιρείας αναπτύσσεται στην περιοχή της
Σκούμτσας Γρεβενών όπου πραγματοποιείται εξόρυξη του ορυκτού και
επεξεργασία. Το 2012 η παραγωγή
πρωτογενούς υλικού έφτασε τους
29.000 τον.
ΠΕΡΛΙΤΗΣ
Κατά το 2012 η ελληνική παραγωγή ορυκτού περλίτη είχε σχετική
πτώση έναντι του 2011 ανερχόμενη σε 680.000 τον. Η παραγωγή
κατεργασμένου αδιόγκωτου περλίτη (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 οροφής και μονωτικά πληρωτικά υλικά)
και παρέχει βιομηχανικές λύσεις σε
οικοδομικά υλικά, όπως επιχρίσματα και κονιάματα τοιχοποιϊας καθώς
και μέσα διήθησης. Ο περλίτης χρησιμοποιείται επίσης στις κρυογενικές
μονώσεις, στη γεωργία, στα χυτήρια
και ως πληρωτικό υλικό στην παραγωγή φωσφορικών λιπασμάτων.
Στην Ευρώπη, η παρατεταμένη

Ολιβίνης
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ύφεση στην οικοδομική δραστηριότητα συνέχισε να επηρεάζει αρνητικά τη ζήτηση περλίτη για χρήση σε
οικοδομικά υλικά και κατασκευές.
Οι σημαντικότερες μειώσεις όγκου
πωλήσεων καταγράφηκαν σ την
αγορά της Νότιας Ευρώπης, όπου η
ύφεση στον κλάδο των κατασκευών
συνεχίστηκε λόγω κυρίως έλλειψης δημόσιων επενδύσεων σε έργα
υποδομής όσο και στη συνεχιζόμενη
πτωτική τάση στην ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα. Αντίθετα,
στην αγορά της Βόρειας Αμερικής οι
πωλήσεις αδιόγκωτου περλίτη παρέμειναν σε σταθερά ικανοποιητικά
επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Βασικός στόχος της S&B Βιομηχανικά 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 αποκλειστική χρήση του υλικού αυτού ως πρόσμικτο στο τσιμέντο αναγκάζει την
παραγωγή του σε συνεχή πτώση,
λόγω της τεράστιας εσωτερικής
οικονομικής κρίσης που έχει οδηγήσει τη ζήτηση των οικοδομικών
υλικών στο ναδίρ. Αξίζει να σημειωθεί 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

Περλίτης

Ποζολάνη

βρίσκονται στη Μήλο, τη Κίμωλο, στο
Γυαλί και στην ευρύτερη περιοχή των
Δήμων Μεναϊδος και Αριδαίας της
Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
Στον κλάδο αυτό δραστηριοποιούνται οι εταιρείες ΛΑΒΑ Μ.Λ. Α.Ε.,
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.,
ΜΠΕΝΤΟΜΑΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΜΩΛΟΥ, ΚΥΒΟΣ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΖΟΛΑΝΕΣ Α.Ε. και ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΧΟΥΝΤΙΤΗΣ
Το υλικό που διατίθεται στην
αγορά είναι μίγμα χουντίτη – υδρομαγνησίτου σε ποσοστό 60% και
40% αντίστοιχα, με κύριες χρήσεις
ως πληρωτικό (filler) στα πολυμερή, ως επιβραδυντικό πυρός (flame
retarded), ως εκτατικό (extender)
του TiO2 στις βιομηχανίες χρωμάτων και ως υλικό επικάλυψης στη
χαρτοποιϊα.
Στην παραγωγή ορυκτού χουντίτη δραστηριοποιείται η μοναδική
εταιρεία και μέλος του ΣΜΕ, ΛΕΥΚΑ
ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. που ανήκει στον ΄Ομιλο
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 επεξεργασμένων τελικών προϊόντων σε σχέση με
το προηγούμενο έτος, αύξηση που
υπερβαίνει το 66%, συμπαρασύροντας σε αντίστοιχη μεγάλη αύξηση
(51%) έναντι του 2011, τον κύκλο
εργασιών. Η αυξητική τάση των
πωλήσεων προβλέπεται ότι θα διατηρήσει και το 2013 τόσο στα τελικής επεξεργασία προϊόντα όσο και
στο αργό υλικό.
Η εξόρυξη πρώτης ύλης ανήλθε σε 24.000 τον. κατά τι αυξημένη
έναντι του 2011. Η μεγάλη αύξηση παραγωγής – πώλησης τελικών

Χουντίτης

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

ΧΡΥΣΟΣ
Ο ΣΜΕ υπογραμμίζει ότι τα κοιτάσματα χρυσού συνιστούν ουσιαστική
πλουτοπαραγωγική πηγή στη διεθνή
οικονομία και προσδίδουν εκτός από
οικονομική ευρωστία και γεωπολιτική σημασία στις χώρες παραγωγής.
1. Μεταλλεία Κασσάνδρας
στη Β.Α. Χαλκιδική
της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.
΄Αρχισε η υλοποίηση της μελέτης
για την αξιοποίηση του πορφυριτικού
κοιτάσματος των Σκουριών με πρώτο
έργο το ξεκίνημα όρυξης υπόγειας
ράμπας το συνολικό μήκος της οποίας προβλέπεται να φτάσει τα 27km,
προκειμένου να προσπελάσει σε διάφορα 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 παραγωγή υπολογίζεται ν’ αρχίσει το 2015
μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών έργων του εργοστασίου εμπλουτισμού.
Η συνολική διάρκεια του μεταλλείου υπολογίζεται, σύμφωνα με τα
μέχρι σήμερα διαπιστωμένα αποθέματα σε 27 χρόνια.
Χρυσός θα εξορύσσεται και από
το μεταλλείο της Ολυμπιάδας. Το
κοίτασμα μεικτών θειούχων υπολογίζεται με τα σημερινά δεδομένα ότι
περιέχει 13,6 εκ. τον. μεταλλεύματος με 8,7 γρ/τον. χρυσό, 132 γρ/τον.
άργυρο, 5,1% μόλυβδο και 6,7% ψευδάργυρο. Η παραγωγή θα ξεκινήσει
το 2015 μετά το πέρας των εργασιών
εκσυγχρονισμού του μεταλλείου.
΄Ηδη έχει ξεκινήσει η διάνοιξη

Χρυσός

σήραγγας που θα συνδέει το μεταλλευτικό κέντρο του Μαντέμ Λάκκου
με το υπόγειο μεταλλείο της Ολυμπιάδος. 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 μεγαλύτερο βάθος έναντι των παλαιών έργων
εκμετάλλευσης.
2. Ε
 πενδυτικό σχέδιο
της «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΜΒΕ» στο Πέραμα Θράκης
Η εταιρεία «Χρυσωρυχεία Θράκης ΑΜΒΕ» είναι φορέας της επένδυσης του Έργου Χρυσού Περάματος
στη Θράκη με κεφάλαιο επένδυσης
150 εκατ. ευρώ, ενώ σε βάθος δεκαετίας 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, σημειώνεται ότι οι φόροι (40%) από την λειτουργία του έργου υπολογίζονται
σε 260 εκ. € και αποτελούν εύλογα
σημαντική συμβολή του επενδυτικού σχεδίου στην εθνική οικονομία
(οι υπολογισμοί έγιναν με τιμή χρυσού 1400 δολάρια ανά ουγκιά). Είναι
πολύ σημαντικό επίσης να σημειωθεί
ότι περίπου το 70% της επένδυσης
κεφαλαίου και 100% του κόστους
λειτουργίας προβλέπεται να παραμείνουν στην Ελλάδα, και ειδικότερα στην περιοχή της Θράκης, με την
μορφή μισθών, υπηρεσιών, προμηθειών, έργων μηχανικού, μεταφορές,
ενέργεια, κλπ.
Η εταιρεία κατέθεσε στο ΥΠΕΚΑ
προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 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 διαδικασία 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 μεταλλευτικού χώρου των Σαπών Ροδόπης 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 εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Perth.
Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί
πάνω από 35,000 μέτρα γεωτρήσεων για τον εντοπισμό και τεχνικοοικονομική αξιολόγηση των κοιτασμάτων της Οχιάς και του Αγ. Δημητρίου. Με βάση τα γνωστά βεβαιωμένα 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 ανεύρεση νέων κοιτασμάτων στην περιοχή
θα αυξήσει την συνολική παραγωγή
και θα επιμηκύνει την περίοδο λειτουργίας του μεταλλευτικού χώρου
Τον Οκτώβριο του 2011 η εταιρεία συνέταξε την προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΠΠΕ) την
οποία και υπέβαλε προς έγκριση στο
ΥΠΕΚΑ. Μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας γνωμοδοτήσεων συναρμόδιων Υπουργείων και υπηρεσιών
της Περιφέρειας εκδόθηκε θετική
γνωμοδότηση του Γ.Δ. Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ επί της ΠΠΕ του έργου.
Το Φεβρουάριο του 2012 η εταιρεία κατέθεσε ΜΠΕ για ερευνητικές 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 περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο.
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ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
Μεταλλευμάτων, Βιομηχανικών Ορυκτών, Προϊόντων Μηχανικής Κατεργασίας – Εμπλουτισμού, Μεταλλουργικών Προϊόντων και Μαρμάρων (σε χιλ. τόνους)
ΠΡΟΪΟΝ
1. Αλουμίνα ένυδρη
2. Αλουμίνιο
3. Ανθρακικό ασβέστιο
4. Ασβεστολιθικά αδρανή μελών ΣΜΕ
5. Άστριοι (Τελικά προïόντα)
6. Ατταπουλγίτης
7. Βωξίτης
8. Γύψος
9. Δίπυρος μαγνησία
10. Καολίνης
11. Καυστική μαγνησία
12. Κίσσηρις
13. Λευκόλιθος
14. Λιγνίτης
15. Μάρμαρα προϊόντα από εξόρυξη
16. Μάρμαρα όγκοι
17. Μικτά θειούχα
18. Μικτά θειούχα συμπυκνώματα
19. Μπεντονίτης (ορυκτός)
20. Μπεντονίτης κατεργασμένος
21. Νικέλιο (περιεχ. σε κράμα)
22. Νικελιούχα σιδ/τα
23. Ολιβίνης
24. Περλίτης (ορυκτός)
25. Περλίτης κατεργασμένος
26. Ποζολάνη
27. Πυρίμαχες μάζες
28. Πυριτικό
29. Χαλαζίας – χαλαζιακά προϊόντα
30. Χουντίτης - Υδρομαγνησίτης

2007
789
168
500
33.000
38
7
2.128
940
42
40
72
838
340
66.100
1.690
440
214
144
1.342
1.113
18,67
2.367
40
1.100
650
1.520
31
52
15
15

2008
807,5
162,3
600
32.700
35,7
25
2.174
900
46,7
70,5
828
396,5
65.000
1.670
430
272
82
1.580
1.262,8
16,6
2.262
40
1.000
600
1.059
35,6
52,5
16,2
19,6

2009
796
129
600
27.000
27,12
28
1.935
580
51,8
57,5
381
326,3
64.000
1.150
360
231
60
844
850
8,3
1.398
33,3
800
450
830
31,6
38
14,3
10

2010
785
137
450
21.000
23,05
30
1.902
470
63,9
67
413
400
53.600
1.280
400
236
58
1.250
1.020
13,96
1.942
25
760
480
540
36,3
6
12,130
16,35

2011
809,7
165,15
400
15.100
10,2
34
2.324
587
39
58
469
392
58.400
1.408
470
220
58
1.250
900
18,53
2.236
32
720
420
300
45
1,7
8,2
23,8

2012
784
165
380*
13.368
19
1.816
746
22,79
54,5
386
281
62.368
1.500*
500*
233
50
1.300
730
18,63
2.306
29
680
345
285
44,13
24,2

*τάξη μεγέθους

• Παραγωγές ορυκτών (σε χιλ τόνους)

Bωξίτης

2012

2011

2010

2009

2007

Κίσσηρις

2008

Γύψος

Λευκόλιθος
Μάρµαρα
όγκοι
Μπεντονίτης
Ορυκτός
Μπεντονίτης
ενεργοποιηµένος
Νικελιούχα
σιδηροµεταλλεύµατα
Περλίτης
Περλίτης
ενεργοποιηµένος
Ποζολάνη
0

500

1000

1500

2000

2500

Λιγνήτης
0
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20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Μεταλλευμάτων, Ορυκτών, Προϊόντων Μηχανικής Κατεργασίας, Εμπλουτισμού,
Μεταλλουργικών Προϊόντων και Μαρμάρων (σε χιλιάδες €)
2010
113.039
256.536
38.000
872
2.000
66.191
2.791
10.608
13.002
5.234
1.043
65.050
38.000
600
70.100
229.545
910
2.232
33.500
2.700
9.259
77
822
1.665
963.776

2011
120.000
339.000
28.000*
428
2.650
71.166
3.639
12.504
13.216
3.862
1.464
72.700
38.000
470
69.400
299.545
1.100
2.587
36.150
2.100
12.504
2
476
1731
1.132.694

* Στοιχείο κατ’ εκτίμηση. Δεν περιέχονται οι πωλήσεις ασβεστολιθικών αδρανών

2011

Αλουµίνα

2010

2011
108.000
222.000
19.800*
55
1.950
28.496
1.215
11.889
11.662
2.660
1.009
52.890
38.000
300
69.194
300.000
385
2.837
34.408
11.889
30
1.578
920.247

2009

2010
87.286
139.579
23.000*
103
1.720
28.257
361
9.295
12.108
3.767
632
43.700
38.000
500
69.750
229.545
550
2.232
31.150
8.740
54
1.541
731.870

Αλουµίνιο

Nικέλιο
(περιχ. σε κράµα)
0

100

200

300

∆ίπυρος
Μαγνησία

400

500

600

2011

2009
57.309
89.114
25.800
254
1.463
23.649
300*
5.762
11.014
2.307
482
31.263
38.000
500
50.818
230.127
540
2.400
30.140
7657
155
1620
610.674

• Eξαγωγές Μεταλλουργικών προϊόντων
& ορυκτών (σε χιλ. ευρώ)

2010

2008
105.675
151.284
22.400
254
1.300
45.400
400*
12.465
11.837
4.758
1002
30.222
45.800
800
75.100
255.000
3.000
34.200
8.865
155
1.278
811.195

Εξαγωγές 80%

2008

2007
106.497
171.302
29.742
270
800
42.595
416
11.696
10.165
5.079
887
30.498
58.000
700
66.000
502.373
2.700
29.200
7.362
165
2.481
1.078.928

Εγχώριες 20%

EΞΑΓΩΓΕΣ

Μεταλλευμάτων Βιομηχανικών Ορυκτών, Προϊόντων Μηχανικής Κατεργασίας –
Εμπλουτισμού, Μεταλλουργικών Προϊόντων και Μαρμάρων (σε χιλιάδες €)
ΠΡΟΪΟΝ
1. Αλουμίνα
2. Αλουμίνιο
3. Ανθρακικό ασβέστιο
4. Άστριοι
5. Ατταπουλγίτης
6. Βωξίτης
7. Γύψος
8. Δίπυρος μαγνησία
9. Καολίνης
10. Καυστική μαγνησία
11. Κίσσηρις
12. Λευκόλιθος
13. Λιγνίτης (ξηρός & λιγνιτόπλιθοι)
14. Μάρμαρα όγκοι
15. Μικτά θειούχα συμπυκνώματα
16. Μπεντονίτης (ορυκτός)
17. Μπεντονίτης κατεργασμένος
18. Νικέλιο (περιεχ. σε κράμα)
19. Ολιβίνης
20. Περλίτης (ορυκτός)
21. Περλίτης κατεργασμένος
22. Ποζολάνη
23. Πυρίμαχες μάζες
24. Χαλαζίας – χαλαζιακά προϊόντα
25. Χουντίτης- Υδρομαγνησίτης
ΣΥΝΟΛΟ

• Πωλήσεις ορυκτών (σε χιλ. ευρώ)

2007

2009
91.408
193.017
43.000
1.339
1.688
59.517
3.480
7.265
11.583
4.250
892
61.700
38.000
660
51.907
230.127
1.080
2.688
33.250
3.340
7.989
511
1.271
1.626
851.300

2009

2008
106.199
328.464
46.440
1.455
1.500
84.059
4.800
13.805
13.084
6.898
1.485
1.000
58.200
45.800
900
76.900
255.000
1.230
3.000
39.400
5.189
9.561
752
1.382
1.761
1.108.264

2008

2007
106.754
376.061
43.142
1.500
1.000
79.978
4.770
12.966
335
11.104
7.626
1.301
978
59.300
58.000
800
67.000
502.375
1.225
2.700
35.200
5.353
7.975
472
1.440
3.058
1.392.413

2007

ΠΡΟΪΟΝ
1. Αλουμίνα
2. Αλουμίνιο
3. Ανθρακικό ασβέστιο
4. Άστριοι (Τελικά Προϊόντα)
5. Ατταπουλγίτης
6. Βωξίτης
7. Γύψος
8. Δίπυρος μαγνησία
9. Καολίνης
10. Καυστική μαγνησία
11. Κίσσηρις
12. Λευκόλιθος
13. Λιγνίτης (ξηρός & λιγνιτόπλιθοι)
14. Μάρμαρα όγκοι
15. Μικτά θειούχα συμπυκνώματα
16. Μπεντονίτης (ορυκτός)
17. Μπεντονίτης κατεργασμένος
18. Νικέλιο (περιεχ. σε κράμα)
19. Ολιβίνης
20. Περλίτης (ορυκτός)
21. Περλίτης κατεργασμένος
22. Ποζολάνη
23. Πυρίμαχες μάζες
24. Πυριτικό
25. Χαλαζίας – χαλαζιακά προϊόντα
26. Χουντίτης - Υδρομαγνησίτης
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Καυστική
Μαγνησία
Κίσσηρις
Μάρµαρα
όγκοι
Μπεντονίτης
ενεργοποιηµένος
Περλίτης
κατεργασµένος
0

10

20

30

40

50

60

70

80

* Στοιχείο κατ’ εκτίμηση
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Επιχειρήσεις - μέλη του ΣΜΕ
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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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
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