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ια μία ακόμη χρονιά, η χώρα και η ελληνική κοινωνία δοκιμάστηκαν από τη
συνεχιζόμενη με αμείωτη ένταση, οικονομική κρίση. Η βαθιά ύφεση επηρέασε και το 2013 πολλές πτυχές, κύρια της οικονομικής και κοινωνικής ζωής
του τόπου. Το τελευταίο τρίμηνο του έτους άρχισαν να φαίνονται σημάδια εξισορρόπησης και ελάττωσης των μέχρι πρότινος μεγάλων καθοδικών τάσεων όλων των
οικονομικών μεγεθών.
Δυστυχώς η οικονομική κατάσταση πολλών χωρών της Ε.Ε., συνεχίστηκε και το
2013, αλλού με έντονα (Νότος) και αλλού με μέτρια υφεσιακά χαρακτηριστικά, επηρεάζοντας και τις διεθνείς αγορές.
Γενικά, το 2013 για τις ΟΠΥ, χαρακτηρίζεται ως έτος αστάθειας στις διεθνείς
αγορές, με συγκρατημένη και μειωμένη ζήτηση σε πολλά προϊόντα, με σημαντική
πτώση τιμών στα μέταλλα (το αλουμίνιο και το σιδηρονικέλιο άγγιξαν τιμές αρνητικού ρεκόρ), με δυσβάστακτο πλέον το κόστος ενέργειας σε πολλές ευρωπαϊκές
βιομηχανίες που τις οδήγησε σε υπολειτουργία ή κλείσιμο, με αντίστοιχες επιπτώσεις
και στη ζήτηση ορυκτών πρώτων υλών (ΟΠΥ). Χαρακτηριστικό επίσης της γενικευμένης αστάθειας των διεθνών αγορών ΟΠΥ είναι και η συγκράτηση της ζήτησης σε
βιομηχανικά ορυκτά, επηρεάζοντας περισσότερο τους όγκους εξαγωγής και λιγότερο τις τιμές.
Η οικονομική ύφεση ή στασιμότητα ανάπτυξης των περισσότερων χωρών της
Ε.Ε. επηρέασε επίσης αρνητικά την απορρόφηση πρώτων υλών σε συνάρτηση και με
τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει πλέον η ευρωπαϊκή βιομηχανία.
Συνολικά οι τιμές εμφάνισαν έντονες πιέσεις μείωσης, παράγοντας που επιτάθηκε όχι μόνο από το διεθνές οικονομικό κλίμα αλλά και από τα χαμηλά θαλάσσια
ναύλα, τα οποία ενισχύουν παραγωγούς χαμηλού κόστους.
Πρέπει, για μία ακόμη φορά, να αναφέρουμε ότι το κόστος ενέργειας που αντιμετωπίζουν οι μεταλλουργίες του κλάδου, είναι υπέρογκο και θέτει άμεσα σε κίνδυνο
την επιβίωσή τους. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά, η κραυγή αγωνίας που εκφέρουμε, θα εισακουστεί προς όφελος όλων και ιδιαίτερα της εθνικής οικονομίας. Οι
ελληνικές μεταλλευτικές επιχειρήσεις, κινούμενες μέσα σε αυτό το δύσκολο τοπίο,
επέδειξαν για μία ακόμη φορά αξιοσημείωτη αντοχή και προσαρμοστικότητα με
προσπάθειες μείωσης κόστους, αναδιαρθρώσεις δραστηριοτήτων και ανθρώπινου
δυναμικού, στόχευση σε νέες αγορές και εφαρμογή μέτρων αύξησης της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων τους.
Πρέπει να επισημάνουμε ότι για μία ακόμη χρονιά, τα προϊόντα ΟΠΥ που απευθύνονται στην εσωτερική αγορά, παρέμειναν σε πολύ χαμηλά επίπεδα ζήτησης. Παρήγορο στοιχείο ότι τα αδρανή και τα δομικά υλικά, δεν αντιμετώπισαν ζήτηση μικρότερη του 2012, εμφανίζοντας έως και μία οριακή αύξηση.
Αντίθετα, το ελληνικό μάρμαρο, παρά τη συνεχιζόμενη μεγάλη κρίση στο εσωτερικό και τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό, δε σταμάτησε την αναπτυξιακή του πορεία ,
κύρια λόγω της σημαντικής αύξησης των εξαγωγών που πραγματοποιεί.
Η ανάπτυξη αυτή δεν είναι ισοβαρής σε όλη τη μαρμαρική δραστηριότητα, βασίζεται κύρια στις εξαγωγές των μεγαλύτερων ελληνικών εταιρειών του τομέα και σε

Μόνο ο ΣΜΕ προσπαθεί να προβάλει έντονα την Εθνική Πολιτική Αξιοποίησης των ΟΠΥ
με κάθε μέσο και σε κάθε ευκαιρία, ζητώντας την καθολική εφαρμογή της, ζητώντας
να γίνει σεβαστή από όλη τη Δημόσια Διοίκηση, ζητώντας τη σφαιρική αντιμετώπιση
του κλάδου μέσα από το πνεύμα και τις κατευθύνσεις της.
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προϊόντα όπως τα μάρμαρα περιοχής Βώλακα, Θάσου, Καβάλας, Διονύσου, Δράμας,
Κοζάνης, που έχουν αξιοσημείωτη ζήτηση.
Σε ό,τι αφορά τη δραστηριότητα του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων,
το 2013 ήταν μεστό δράσης, προβολής των αιτημάτων του κλάδου, ανάδειξης των
θέσεων της εξορυκτικής βιομηχανίας και των ποικίλων προβλημάτων που την απασχολούν, είτε παλαιών που παραμένουν είτε νέων που κάνουν την εμφάνισή τους
λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης και των ανερμάτιστων πολιτικών που προσπαθούν
να τη φρενάρουν.
Δυστυχώς δυο χρόνια μετά την ανακοίνωση της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης
των ΟΠΥ, δεν έγινε κάτι σημαντικό για την εφαρμογή της. Μόνο ο ΣΜΕ προσπαθεί να
προβάλει έντονα την πολιτική αυτή, με κάθε μέσο και σε κάθε ευκαιρία. Έχει επωμιστεί κυρίαρχα το ρόλο, να ζητά την καθολική εφαρμογή της, να ζητά να γίνει σεβαστή
από το ίδιο το ΥΠΕΚΑ, τις συναρμόδιες υπηρεσίες του και τα συναρμόδια για τον
κλάδο υπουργεία, να ζητά την αντιμετώπιση του κλάδου, ακόμη και για την επιβολή
τελών ή αυξημένων μισθωμάτων επί των μεταλλευτικών παραχωρήσεων, σφαιρικά
και μέσα από το πνεύμα και τις κατευθύνσεις της.
Εκτός αυτού, ο ΣΜΕ ασχολήθηκε έντονα με τη σχεδιαζόμενη από το ΥΠΕΚΑ επιβολή τελών επί των οριστικών παραχωρήσεων και τα αυξημένα μισθώματα των
δημόσιων μεταλλευτικών χώρων. Με συνεχή συνεργασία με την πολιτική ηγεσία και
τις υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, επιτεύχθηκε η κλιμάκωση των μισθωμάτων μέχρι των οριζόμενων από το Ν. 4042/12 ανώτατων ορίων και βελτιώθηκε αισθητά, ως προς τον
τρόπο επιβολής των τελών, η αρχική πρόταση που είχε κατατεθεί. Βασικός στόχος
του ΣΜΕ που προσβλέπει στο μέλλον, είναι η διατήρηση της βιωσιμότητας και της
ανταγωνιστικότητας του κλάδου.
Επίσης, ασχολήθηκε με την ανάδειξη των αδειοδοτικών προβλημάτων των έργων
του κλάδου, τη διαμόρφωση του νέου λατομικού νομοσχεδίου, το νέο σχέδιο νόμου
περί δασικών οικοσυστημάτων και πρόβαλε τις θέσεις του για τη διατήρηση της
Γεν. Διεύθυνσης Φυσικού Πλούτου του ΥΠΕΚΑ και των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων
με τη σημερινή αυτοτελή λειτουργία τους, εκφράζοντας τις αντιρρήσεις του στο
προτεινόμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης υπηρεσιών. Ο Σύνδεσμος καταδίκασε απερίφραστα τη βάρβαση επίθεση στο εργοτάξιο της «Ελληνικός Χρυσός» στις Σκουριές
Χαλκιδικής, ζητώντας από την πολιτεία να πάρει μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία
των καθόλα νόμιμων εξορυκτικών επιχειρήσεων και να ανοίξει δρόμους για την ανάπτυξη του εξορυκτικού πλούτου της χώρας.
Τέλος, μετείχε ενεργά στο 3ο Διεθνές Συνέδριο «Mineral Resources in Greece, a
driving force for economic development» και στο 6ο Διεθνές Συνέδριο «SDIMI 2013Sustainable Development in the Minerals Industry», προβάλλοντας τις θέσεις του
κλάδου και τη δυναμική του στα πλαίσια της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά θέματα, ο ΣΜΕ συμμετείχε στην προσπάθεια συγκεκριμενοποίησης του Strategic Implementation Plan της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τις ΟΠΥ (Innovation Partnership) και της ένταξης της ελληνικής μεταλλείας σε αυτήν. Επίσης, μετείχε ενεργά στη διαμόρφωση των θέσεων του κλάδου για
την ανανέωση της οδηγίας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων (ΕΙΑ) και
στη βελτίωση της αρχικής πρότασης της Commission.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ
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Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) είναι το επαγγελματικό
σωματείο των ελληνικών εξορυκτικών
επιχειρήσεων από το 1924, με έδρα την
Αθήνα.
Βασικός σ κο πός 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 τη δημόσια διοίκηση,
στις τοπικές κοινωνίες και γενικότερα
στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Για το σκοπό αυτό, έχει συνεχή διάλογο και συνεργασίες με τους εκπροσώπους της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και των ευρωπαϊκών οργάνων,
με κοινωνικούς φορείς που σχετίζονται
με τον κλάδο καθώς και με τους φορείς
εκπροσώπησης των εργαζόμενων σ΄
αυτόν.
Ο ΣΜΕ στην παραπάνω στόχευση
έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο πληροφόρησης και κοινών δράσεων μεταξύ των
επιχειρήσεων - μελών του και παράλληλα αναπτύσσει συνεργασίες με άλλους
φορείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ υποστηρίζεται
από ένα επιτελείο μόνιμων στελεχών
(Υπηρεσίες ΣΜΕ) και ομάδων εργασίας
που αποτελούνται από εξειδικευμένα
στελέχη των επιχειρήσεων - μελών του.

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

ΘΕΣΕΙΣ
& ΒΑΣΙΚΑ
ΑΙΤΗΜΑΤΑ
του ΣΜΕ
1975: «Μακροχρονίως και με την προϋπόθεσιν βεβαίως ότι θα χαραχθή υπό
του κράτους η κατάλληλος πολιτική,
μπορεί να προβλεφθεί με βεβαιότητα
ότι η εξαγωγική δραστηριότητα του
μεταλλευτικού κλάδου θα κατακτήσει
επίζηλον θέσιν και θα συντελέση εις
την αποκατάστασιν της κλονισθείσας
συναλλαγματικής μας ισορροπίας».
(Απόσπασμα από έκθεση πεπραγμένων
ΔΣ του ΣΜΕ)
1976: Ο ΣΜΕ αντιτίθεται σε αυτά που
προβλέπει ο Ν. 998/79 περί προστασίας δασών και την κήρυξη των αναδασωτέων περιοχών ως περιοχών
εντός των οποίων απαγορεύεται κάθε
δραστηριότητα άρα και η εξόρυξη.
1982: Οικονομική κρίση, ανακατατάξεις επιχειρηματικής και βιομηχανικής
δραστηριότητας στην Ελλάδα, συρρίκνωση της βιομηχανίας. «Ο ΣΜΕ, ως
εκπρόσωπος των επιχειρήσεων που
απέμειναν στον κλάδο, προσπαθεί σε
πείσμα του δυσμενούς επιχειρηματικού κλίματος να κρατάει στην επικαιρότητα την ανάγκη διατήρησης και
επέκτασης κατά το δυνατόν της αναπτυξιακής και συναλλαγματοφόρου
εξορυκτικής δραστηριότητας». (Αποσπάσματα από έκθεση πεπραγμένων
του ΔΣ του ΣΜΕ).
1988: Συγκροτείται από το ΥΒΕΤ
(μετέπειτα ΥΠΑΝ) επιτροπή επεξεργασίας θέσεων για την υιοθέτηση
κοινής ευρωπαϊκής μεταλλευτικής
πολιτικής.

19 9 0 : Εν σ ω μ α τ ώ ν ο ν τ α ι κ α τ ά
τον ατυχέστερο τρόπο οι οδηγίες
84/360/ΕΚ και 85/3337/EΚ με τις
οποίες θεσπίζεται η εκτίμηση των επιπτώσεων ενός έργου στο περιβάλλον
και η περιβαλλοντική αδειοδότησή
του. Αρχίζει η Οδύσσεια της αδειοδότησης των εξορυκτικών έργων.
1992: Σε υλοποίηση διατάξεων της
κοινοτικής οδηγίας 92/43 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων
καθώς και της άγριας πανίδας και
χλωρίδας, ξεκινά ο προσδιορισμός
του Δικτύου Natura 2000. Τα επόμενα χρόνια ο σχεδιασμός ολοκληρώνεται, δεσμεύοντας ένα σημαντικό μέρος του ορυκτού πλούτου της
χώρας. Η αδειοδότηση εξορυκτικών
έργων εντός προστατευόμενων περιοχών, θεωρείται σχεδόν αδύνατη.
1998: Η οδηγία 97/1/EΚ και η ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο, καθιερώνει ανάλογα με την κατηγοριοποίηση έργων και τη βαρύτητά τους στο
περιβάλλον, την εκπόνηση και έγκριση ΜΠΕ. Τα εξορυκτικά έργα αντιμετωπίζουν ολοένα και δυσκολότερο
πλαίσιο αδειοδότησης.
2002: Εκδίδεται ο Ν. 3010/2002 και
η ΚΥΑ 15393/2332 (2002) περί κατηγοριοποίησης έργων. Για μια αδειοδότηση απλού εξορυκτικού έργου, απαιτούνται 80 διαφορετικές εγκρίσεις
και περίπου 4 χρόνια για την ολοκλήρωση της έγκρισης ΜΠΕ.
2004: Εξαγγέλλεται για πρώτη φορά
ότι η πολιτική ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου θα προωθήσει νέο
σύ γ χ ρονο λατομικό νομοσ χέδιο
προς ψήφιση. Μέχρι σήμερα είναι
ζητούμενο.
2005 – 2008: Ο ΣΜΕ προβάλει
παν τού τη συμβολή του κ λάδου
στην εθνική οικονομία και το ρόλο
που διαδραματίζει στην περιφερεια-

κή ανάπτυξη. Πρώτος σε εθνικό επίπεδο, υιοθετεί τις αρχές Βιώσιμης
Ανάπτυξης και θέτει ως προτεραιότητα την κοινωνική αποδοχή του
έργου του κλάδου (κοινωνική άδεια).
Στο ίδιο διάστημα ξεκινά πολύχρονος
διάλογος για το Χωροταξικό Σχεδιασμό μέχρι να καταλήξει στην έκδοση
νέου Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου
και νέου Ειδικού Σχεδίου για τη Βιομηχανία. Υπήρξε έντονη προσπάθεια
του ΣΜΕ, η οποία στέφεται με επιτυχία, για τη σωστή ένταξη της εξορυκτικής βιομηχανίας στον Εθνικό
Χωροταξικό Σχεδιασμό, με σκοπό την
περαιτέρω αξιοποίηση του ορυκτού
πλούτου και όχι την απαξίωσή του.
2012: Μετά την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τις Πρώτες Ύλες (Raw
Materials Initiative), η Ελλάδα εξαγγέλλει «Εθνική Πολιτική Αξιοποίησης
των ΟΠΥ» χωρίς ποτέ να μπει στον
κόπο της εφαρμογής της.
2013: Σημερινά αιτήματα ΣΜΕ:
Εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής
Αξιοποίησης των ΟΠΥ, ένταξη της
εξορυκτικής βιομηχανίας κατά τον
ορθότερο και πληρέστερο τρόπο
στον Περιφερειακό Χωροταξικό Σχεδιασμό, απλοποίηση αδειοδοτικής
διαδικασίας κατ’ ανάλογο τρόπο με
την πολιτική της Ε.Ε. για μείωση διοικητικών βαρών (regulation fitness),
σφαιρική αντιμετώπιση του κλάδου
με βάση τους άξονες της (Ε.Π.) και όχι
αποσπασματικά με αδόκιμη επιβολή
τελών, προώθηση προς ψήφιση νέου
λατομικού νομοσχέδιου, πάταξη της
παράνομης λατόμευσης, μείωση του
κόστους ενέργειας για τις μεταλλουργίες, ανάληψη πρωτοβουλίας από την
πολιτεία για ενημέρωση του κοινού
αναφορικά με τη σημασία του ορυκτού πλούτου της χώρας στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και την Εθνική
Οικονομία.

Τα προβλήματα του κλάδου εμφανίζουν μία αξιοπερίεργη κυκλική εναλλαγή, επανατοποθετούνται
σε νέες βάσεις, ακόμη και οι λύσεις που δίνονται ή διεκδικούνται, δεν έχουν διάρκεια, δεν αντέχουν
σε βάθος χρόνου. Σταθερές αξίες στην αναπτυξιακή πορεία του κλάδου είναι η 90χρονη δυναμική,
συνεχής παρουσία του ΣΜΕ και η πολύχρονη πλούσια δραστηριότητα των εταιρειών μελών του.
Αυτά εγγυώνται την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την εκπλήρωση των αιτημάτων του κλάδου.
2013
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
και ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΜΕ ΣΤΟ 6Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
SDIMI 2013- SUSTAINABLE DEVELOPMENT
IN THE MINERALS INDUSTRY
Βασικός στόχος των συνεδρίων
SDIMI είναι να βοηθήσουν την
παγκόσμια μεταλλευτική βιομηχανία να ενσωματώσει τις αρχές της
βιώσιμης ανάπτυξης. Το 6 ο συνέδριο επικεντρώθηκε τόσο σε τεχνικά θέματα όσο και σε κοινωνικά και
οικονομικά θέματα, με στόχο να αναδειχθούν διαδικασίες και πεδία δραστηριοτήτων που να αντιπροσωπεύουν όλο το φάσμα των stakeholders
της εξορυκτικής βιομηχανίας και να
αποτελέσουν οδηγό της εξορυκτικής κοινότητας για την υλοποίηση
των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.
Το σ υ νέδριο ο ργανώ θ η κε υ π ό
την αιγίδα του ΥΠΕΚΑ, του Δήμου
Μήλου, του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, του Society of
Mining-Metallurgy and Exploration
και του Society of Mining Professors.
Κεντρικοί ομιλητές του συνεδρίου
ήταν η κα Μ. Σπηλιοπούλου από
την DG Enterprise της Commission,
ο κ. Tony Hodge, πρόεδρος του Διεθνούς Συμβουλίου Μεταλλευτικής
και Μετάλλων (ICMM), ο κ. Ε. Βιδάλης, πρόεδρος του Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΣΕΒ και ο κ. Ε.
Φαίδρος, πρόεδρος του ΣΜΕ.
Στο συνέδριο SDIMI 2013 παρουσιάστηκαν πλέον των 115 επιστημονι-
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κών εργασιών, με δηλώσεις συμμετοχής από 30 χώρες. Mία από αυτές
ήταν η εργασία των κ. Π. Τζεφέρη Δ/
ντή ΥΠΕΚΑ, κ. Κομνίτσα καθηγητή
του τμήματος Μηχ. Ορυκτών Πόρων
του Πολυτεχνείου Κρήτης και κ. Χ.
Καβαλόπουλου, Γεν. Δ/ντή ΣΜΕ, με
θέμα «Παραγωγικά δεδομένα και
δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης για την
Ελληνική Εξορυκτική – Μεταλλουργική βιομηχανία στην περίοδο 2007
– 2011, κριτική ανάλυση – συμπεράσματα». Η εργασία αυτή βασίστηκε
στα στοιχεία του ΥΠΕΚΑ και του
ΣΜΕ.
Ο κ. Ε. Φαίδρος στην ομιλία του
αναφέρθηκε στην Εθνική Πολιτική
Αξιοποίησης των ΟΠΥ (Ε.Π.) και στο
τί προβλέπει για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του κλάδου. Επίσης περιέγραψε
το «δέον γενέσθαι» για την εφαρμογή της. Συγκεκριμένα ανέλυσε τα
βασικά σημεία της (Ε.Π.) τα οποία
καθορίζουν τη βιωσιμότητα της
ελληνικής μεταλλείας όπως:
Βελτίωση και διάχυση της γεωλογικής γνώσης.
Εξασφάλιση της πρόσβασης στα
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»
Ορ θολογι κ ή δια χεί ριση των
υπαρχόντων αποθεμάτων αλλά
και έρευνα και ανάπτυξη της
τεχνολογίας με στόχο αποδοτικότερους τρόπους εξόρυξης και
επεξεργασίας
Έρευνα για ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων ΟΠΥ
Χρήση ενα λ λακ τικών υλικών
προς υποκατάσταση υφισταμένων, ανάπτυξη νέων χρήσεων
στα ήδη γνωστά προϊόντα και
τέλος ανακύκλωση
Εξασφάλιση συνθηκών ασφάλειας και υγείας στους χώρους εξορυκτικών εργασιών
Ορθολογική διαχείριση/αξιοποίηση των αποβλήτων
Προστασία περιβάλλοντος, αποκατάσταση και φροντίδα μετά την
ολοκλήρωση των εξορυκτικών
εργασιών («σχέδιο κλεισίματος»)
Πα ρα κολούθ η ση κι έ λ ε γ χος
εφαρμογής της νομοθεσία
Τελειώνοντας, επεσήμανε ότι «η
υλοποίηση της Εθνικής Πολιτικής για
τις ΟΠΥ απαιτεί πολλή δουλειά και
κυρίως πολιτική βούληση, γιατί εάν δεν
υπάρχει πολιτική βούληση, η Εθνική
Πολιτική θα μείνει στα χαρτιά».

Η περίληψη της εργασίας Π. Τζεφέρη, Κ. Κομνίτσα και Χ. Καβαλόπουλου που παρουσιάστηκε στο συνέδριο, έχει ως εξής:

O κ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΒΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΝΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

«Η Ελλάδα, είναι μία από τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει σημαντικό ορυκτό πλούτο, αφού διαθέτει
μεγάλη ποικιλία ορυκτών και μεταλλευμάτων με μεγάλο βιομηχανικό και
οικονομικό ενδιαφέρον. Για πρώτη
φορά, η Εξορυκτική Βιομηχανία μετά
από αρκετά χρόνια θετικής οικονομικής ανάπτυξης, που βασίστηκε στην
αυξημένη παραγωγή της, περνά σε
φάση ύφεσης τόσο στην Παραγωγή
όσο και στις Πωλήσεις, ύφεση που
εντοπίζεται από το δεύτερο μισό του
2008 και μετά. Βασική αιτία της ύφεσης αυτής, η εσωτερική αλλά και η
διεθνής οικονομική κρίση που είχε ως
αποτέλεσμα την κατακόρυφη πτώση
της ζήτησης πρώτων υλών σε βασικούς τομείς όπως της χαλυβουργίας,
της παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων της οικοδομικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας. Παρόλα αυτά,
στα χρόνια της οικονομικής ύφεσης,
οι προκλήσεις για βιώσιμη διαχείριση
των ορυκτών πόρων, οι προκλήσεις
για την ασφάλεια της εργασίας, για
την περιβαλλοντική προστασία και
την απόκτηση της κοινωνικής αποδοχής των εξορυκτικών έργων, όχι μόνο
παραμένουν αλλά επιπρόσθετα αποτελούν τις πλέον επιτακτικές ανάγκες,
επηρεάζοντας σε βάθος την ανάπτυξη της Εξορυκτικής Βιομηχανίας, τον
παραδοσιακό της χαρακτήρα ακόμη
και την ίδια της την ύπαρξη.
Το άρθρο αυτό, παρουσιάζει παραγωγικά στοιχεία για διάφορα ορυκτά
- Commodities που παρήχθησαν στη

Ελλάδα την περίοδο 2007-2011. Μέσω
αυτών, απεικονίζονται πλήρως οι
τάσεις της κρίσης, και προσδιορίζονται
ανάγλυφα οι διαφοροποιήσεις από
έτος σε έτος της πορείας της Ελληνικής Μεταλλείας.
Επίσης, για την ίδια περίοδο, απεικονίζεται η λειτουργία των εξορυκτικών
επιχειρήσεων, μελών του Συνδέσμου
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, στα
πλαίσια της Βιώσιμης Ανάπτυξης με
12 ομάδες κατάλληλων Δεικτών. Οι
πληροφορίες αυτές δίνονται από το
Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ). Με βάση αυτά τα δεδομένα, εντοπίζονται θετικά και αρνητικά
στοιχεία όπως και δυνατότητες βελτίωσης της λειτουργίας των εξορυκτικών επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα
και οι επιλογές για δράσεις ανά τομέα,
οι καλές πρακτικές (best practices) και
πολιτικές, εξετάζονται, παρέχοντας ολιστική συγκριτική ανάλυση για την εκτίμηση της βιωσιμότητας και την αξιολόγηση του κλάδου της εκμετάλλευσης
των πρώτων υλών».

Περισσότερες πληροφορίες στο www.sme.gr
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Οι επιχειρήσεις του Συνδέσμου Μεταλλευτικών
Επιχειρήσεων έχουν υιοθετήσει και δεσμευτεί σε
Κώδικα 10 Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης που προβλέπει τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών τους
στον οικονομικό, περιβαλλοντικό τομέα, απεικονίζοντας την εφαρμογή τους με αντίστοιχους μετρήσιμους δείκτες που δημοσιοποιούνται σε κάθε ετήσιο
απολογισμό του Συνδέσμου.
Επίσης οι εταιρείες – μέλη του ΣΜΕ από το 2006
και μετά, κάθε χρόνο αναφέρονται σε κάποιες ιδιαίτερης σημασίας «καλές πρακτικές» στα πλαίσια της
εφαρμογής των Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης για το
σύνολο των δραστηριοτήτων των εταιρειών μελών
του ΣΜΕ.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Λειτουργική Οργανωτική
Μονάδα (Λ.Ο.Μ.): Αποτελεί ομαδική δουλειά των εργαζομένων
ενός τομέα με κοινή αποστολή, κοινούς στόχους και κοινές εργασιακές
επιδιώξεις.
Η ομάδα έχει ένα συντονιστή
– εμψυχωτή, προκειμένου να τη
διατηρεί σε συνεχή λειτουργία. Η
ομάδα εισηγείται καλές πρακτικές,
βελτιώσεις δουλειάς, καινοτομίες
και ό,τι άλλο κρίνει ότι θα επηρεάσει
θετικά την ποιότητα, την ασφάλεια,
τα παραγωγικά δεδομένα και τα
ζητούμενα αποτελέσματα. Ο συντονιστής φροντίζει για την εφαρμογή
των κατά λ λη λων σ χεδίων δράσης, προκειμένου να υλοποιηθούν
οι προτάσεις της ομάδας. Η ομάδα
αξιολογεί τα αποτελέσματά της και
επαναπροσδιορίζεται.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ομάδα
αυτοδιαχειρίζεται στόχους και αποτελέσματα, μεθόδους και βελτιώσεις,
θέτοντας συγκεκριμένους στόχους
απόδοσης, βελτίωσης ή επίτευξης
αποτελεσμάτων και συγκεκριμένα
πρότυπα μέτρησης ή δείκτες.
Η ομάδα δεν έχει μόνο ως σκοπό
την αυτοβελτίωσή της αλλά και τη
βελτίωση των σχέσεων με εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες και
προμηθευτές. Έρχεται σε επαφή με
κάποιον «πελάτη», προσπαθώντας
να του δείξει (μέσω επισκέψεων
στο χώρο εργασίας), ποια είναι τα
προβλήματα και ποιες οι δυνατότητες που έχει για να υλοποιήσει την
απαίτηση του «πελάτη». Επίσης κατ’
αυτόν τον τρόπο, ο πελάτης έχει τη
δυνατότητα να γνωρίσει καλύτερα
τις δυσκολίες που έχει η υλοποίηση
της απαίτησής του ή μερικές φορές
να πειστεί για το ανεφάρμοστό της.
Ομοίως με τους «προμηθευτές»,
όπου η ομάδα επισκέπτεται το χώρο
εργασίας/παραγωγής του προμηθευτή, προκειμένου να γνωρίσει

τις δυσκολίες της δουλειάς του, τις
αδυναμίες του, τις πραγματικές του
δυνατότητες να παράξει αυτό που
του ζητείται κτλ.
Έτσι, δημιουργείται κλίμα καλύτερης κατανόησης, συνεννόησης και
αλληλοβελτίωσης μεταξύ ομάδας
και «προμηθευτών /πελατών».
Σίγουρη Επαγγελματή Κίνηση
(ΣΕΚ) και Σίγουρη Επαγγελματική Συμπεριφορά Σ.Ε.Ε.: Η Σ.Ε.Κ
είναι ομαδική εργασία με τη συμμετοχή όλων των μελών της Λειτουργικής
Οργανωτικής Μονάδας (Λ.Ο.Μ.). Στόχος της Σ.Ε.Κ είναι η δημιουργία οπτικοποιημένης οδηγίας για το σωστό
τρόπο δουλειάς, μέσω κάποιων
φωτογραφιών, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στο χώρο δουλειάς, επιδεικνύοντας το σωστό και το λάθος.
Κάτω από κάθε φωτογραφία,
βγαίνει μία σωστή σύνοψη με φράσεις κλειδιά που περιγράφουν το
σωστό ή προσδιορίζουν το λάθος και
το δέον γενέσθαι. Οι φωτογραφίες
δίνονται στον αντίστοιχο ενδιαφερόμενο προς επίδειξη ή επιβράβευση
του σωστού και προς επισήμανση και
τρόπους αποφυγής του λάθους.

Η Σ.Ε.Ε είναι εξέλιξη της Σ.Ε.Κ
χρησιμοποιώντας βιντεοκάμερες,
όπου απεικονίζεται όλη η φάση
εργασίας και όχι μία στιγμή της.
Μέσω αυτής της απεικόνισης και της
προβολής του Video, παρουσιάζονται
οι καλές πρακτικές, οι λανθασμένες
ενέργειες, αποτυπώνονται και αναδεικνύονται τα λάθη σχεδιασμού και
λειτουργίας. Όλα αυτά, αποτελούν

αντικείμενο σχολιασμού και διαλόγου μεταξύ των μελών της Λ.Ο.Μ.
•••

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
YOU@S&B
Πρόγραμμα
απόκτησης
επαγγελματικής εμπειρίας
για άνεργους
νέους από την
S&B: Το 2013,
η S&B εγκαινίασε το πρόγραμμα
YOU@S&B ως συμβολή της στην
αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων
στην Ελλάδα. Tο YOU@S&B προσέφερε σε 25 απόφοιτους λυκείου,
ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, με μικρή ή καθόλου επαγγελματική εμπειρία, 9 μήνες (με έναρξη το
Σεπτέμβριο του 2013) αμειβόμενης
εργασίας στους τομείς: Έρευνα &
Ανάπτυξη, Εξόρυξη ορυκτών πρώτων
υλών & Επεξεργασία, Περιβαλλοντική Διαχείριση, Συντήρηση Μηχανολογικού & Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού, Πωλήσεις, Επικοινωνία, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Χρηματοοικονομικά,
Λογιστική, Πληροφορική, Ανθρώπινο
Δυναμικό, Νομικές Υπηρεσίες, Εσωτερικό Έλεγχο και Γραμματειακή Υποστήριξη. Στόχος του προγράμματος
ήταν να δημιουργήσει μακροχρόνια
αξία για την ελληνική κοινωνία, αφού
οι 25 νέοι που επιλέχθηκαν είχαν τη
δυνατότητα να αποκτήσουν επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και
εμπειρία, ώστε να βελτιώσουν τις
επαγγελματικές τους προοπτικές. Το
πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με γνώμονα τη διαφάνεια, την
αξιοκρατία και τον επαγγελματισμό
και με υψηλές απαιτήσεις ώστε τα
οφέλη να είναι πολλαπλά για όλους
τους εμπλεκομένους, από τους συμμετέχοντες νέους έως και τα ίδια τα
στελέχη της S&B.
2013
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Η ανάπτυξη του προγράμματος
YOU@S&B έγινε στο πλαίσιο της
στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης
της S&B, καθώς η Κοινωνική Συνεισφορά αποτελεί μια από τις Αξίες της
εταιρείας.

κών στο πλαίσιο της δράσης «Let’s
do it – Greece 2013» και της πρωτοβουλίας «Mesogios SOS» και προσέφεραν τρόφιμα και σχολικά είδη σε
οικογένειες και μαθητές του νησιού
που έχρηζαν ενίσχυσης.

Ετήσια πρωτοβουλία εθελοντισμού: Το 2013, στο πλαίσιο της ετήσιας π ρω τοβουλίας
εθελοντισ μ ού “ live
brighter”
του Ομίλου S&B (βλ. απολογισμό
ΣΜΕ 2012), δημιουργήθηκε η ομάδα
εθελοντών εργαζομένων της S&B
Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. «S&B in
action», με στόχο την προώθηση
τόσο της Πρωτοβουλίας Εθελοντισμού σε εθνικό επίπεδο, όσο και
ανεξάρτητων δραστηριοτήτων εθελοντισμού από τους εργαζομένους
της ελληνικής θυγατρικής του Ομίλου S&B, με βάση προτεινόμενες
και συναποφασιζόμενες από τους
ίδιους δράσεις. Έτσι, το 2013, οι εθελοντές εργαζόμενοι της S&B στην
Αθήνα συμμετείχαν σε δράσεις εθελοντισμού στα Παιδικά Χωριά SOS
στη Βάρη (ανακαίνιση ενός διαμερίσματος, διαμόρφωση εξωτερικών
χώρων με φυτεύσεις δένδρων και
φυτών και γενικότερο καθαρισμό,
συμμετοχή στην ολοκλήρωση προγράμματος αρχιτεκτονικής τοπίου και
στην υλοποίησή του), στην Κοινωνική
Πολυκατοικία της ΜΚΟ Ανθρώπινοι
Άνθρωποι (καθαριότητα και προετοιμασία δύο διαμερισμάτων από τα
δεκαεπτά της πολυκατοικίας για την
εξυπηρέτηση αστέγων της Αθήνας),
σε δωρεές ρουχισμού, τροφίμων και
παιχνιδιών (σε φυλακές γυναικών,
ΜΚΟ για παιδιά και ΑΜΕΑ) και σε
οικονομική υποστήριξη ΜΚΟ η οποία
προήλθε από τη διοργάνωση bazar
βιβλίων και παλιών ηλ. υπολογιστών
που δώρισε η εταιρεία για το σκοπό
αυτό και αγόρασαν οι εργαζόμενοι
σε συμβολική τιμή. Παράλληλα, οι
εργαζόμενοι της S&B στη Μήλο συμμετείχαν στην ανακαίνιση του δημοτικού σχολείου του Αδάμαντα, σε
καθαρισμό της παραλίας των Αλυ-

Χορηγία του εορτασμού των 40
χρόνων της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος & Πολιτισμού: Η S&B ήταν χορηγός και
συμμετείχε ενεργά στις εορταστικές
εκδηλώσεις για τα 40 χρόνια έργου
και δράσης της Ελληνικής Εταιρείας
Περιβάλλοντος & Πολιτισμού μέσω
του εκπαιδευτικού προγράμματος
«Χρώματα κι Αρώματα» που προσφέρει το Μεταλλευτικό Μουσείο
Μήλου. Ο δασολόγος της εταιρείας
και εθελοντές εργαζόμενοι «ξενάγησαν» τους επισκέπτες στη βιοποικιλότητα της Μήλου μέσα από ειδικά
σχεδιασμένη δράση κατά την οποία
οι επισκέπτες, με τη βοήθεια και την
καθοδήγηση των εθελοντών (της
ομάδας πρωτοβουλίας εθελοντισμού), φύτευσαν σε γλαστράκια με
τύρφη και περλίτη της Μήλου ενδημικά φυτά του νησιού, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στις αποκαταστάσεις εξοφλημένων λατομείων,
από το φυτώριο της εταιρείας.
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(βλ. απολογισμό ΣΜΕ 2012) ως νέα
πρωτοβουλία του Μεταλλευτικού
Μουσείου Μήλου, ολοκ ληρώθηκε μέσα στο 2013 και «παραδόθηκε»
στους επαγγελματίες του τουρισμού
της τοπικής κοινωνίας του νησιού.
Πρόκειται για ένα τουριστικό brand
που συνίσταται σε επτά λεπτομερώς
χαρτογραφημένες διαδρομές της
Μήλου και της Κιμώλου, με επιμελημένα κείμενα ξενάγησης που αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές των δύο
κυκλαδίτικων νησιών (μοναδική γεωλογία, πλούσιο μεταλλευτικό παρελθόν και παρόν, ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον). Πέραν των τυπωμένων χαρτών που διατίθενται από το Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου, το Miloterranean
υποστηρίζουν περαιτέρω δίγλωσσο
website (www.miloterranean.gr) και
ενημερωτικό newsletter.

•••

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τα φυτά αυτά, μεταφέρθηκαν
από τους επισκέπτες στην Αθήνα,
προκειμένου να μεταφερθούν αφού
όμως πρώτα, από τους εθελοντές
της Μήλου έμαθαν για τα φυτά και
τη φροντίδα τους αλλά και για τη
χρήση του περλίτη στην υδροπονία
και ως εδαφοβελτιωτικό στις καλλιέργειες. Έτσι, τα χρώματα και τα
αρώματα των ντόπιων φυτών της
Μήλου, βρήκαν τη θέση τους και στα
αθηναϊκά μπαλκόνια.
Miloterranean Geo Experience:
Το Miloterranean Geo Experience,
που η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
παρουσίασε το Νοέμβριο του 2012

Η εταιρεία, για μία ακόμη συνεχή
χρονιά, δραστηριοποιήθηκε σε προγράμματα αποκατάστασης περιβάλλοντος των λατομείων, ενδυνάμωσε τις σχέσεις της με την τοπική
κοινωνία μέσω της ενίσχυσης τοπικών συλλόγων και τέλος οργάνωσε
επισκέψεις ανώτατων σχολών στα
εργοστάσια και τα λατομεία.
Αναμφισβήτητα, θετική εικόνα για
την εταιρεία, αποτελεί το γεγονός
ότι το εργοστάσιο της ΓΕΩΕΛΛΑΣ,
λειτουργεί με τρόπο φιλικό προς το
περιβάλλον.
Απόδειξη αυτού αποτελεί και το
ότι χρησιμοποιείται ως καύσιμο για
τις ανάγκες ξήρανσης της Α’ ύλης το

(LPG), που είναι το λιγότερο επιβαρυντικό προς το περιβάλλον υλικό, που
είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή.

Αποκατάσταση εταιρείας

Επ ι π ρ ό σ θ ε τα , θ α π ρ έ π ε ι να
σημειωθεί ότι η παραγωγική διαδικασία δεν προκαλεί την έκλυση
και απόρριψη οποιουδήποτε είδους
χημικού αποβλήτου, ενώ τα τυχόν
υπόλοιπα απορρίμματα που προέρχονται από τη διαδικασία συσκευασίας προϊόντων, όπως πλαστικά και
χαρτιά, ανακυκλώνονται σε συνεργασία με το δήμο.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ένα από τα κυριότερα θέματα στα
οποία εσ τίασε την προσοχή της
η εταιρεία, ήταν τα προγράμματα εκπαίδευσης των εργαζομένων
και ιδιαίτερα της Υ&Α στο χώρο
εργασίας.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν
έλαβε χώρα κανένα ατύχημα κατά
τη διάρκεια του έτους, κατ’ επέκταση οι σχετικοί δείκτες (αριθμός απολεσθεισών ωρών εργασίας, δείκτες
συχνότητας, δείκτης σοβαρότητας),
να είναι μηδενικοί.
Ιδιαίτερη μέριμνα υπάρχει απέναντι στους εργαζόμενους της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς υπάρχει
σε σταθερή βάση γιατρός εργασίας
που τους εξετάζει.

συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση της αποτελεσματικότητας της
αποκατάστασης των εδαφών των
ορυχείων, ανέθεσε στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών της Γενικής
Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας
του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης έργο με τίτλο:
«Επιλογή ξυλωδών ειδών για περιβαλλοντική αποκατάσταση ορυχείων περιοχής Πτολεμαΐδας της ΔΕΗ
Α.Ε.». Σκοπός του Έργου ήταν αφενός, ο σχεδιασμός οικονομικών και
βιώσιμων μέτρων επανένταξης του
χώρου στο φυσικό περιβάλλον και
αφετέρου, η μείωση των δυσμενών
οπτικών επιπτώσεων, καθώς και η
επίτευξη οικολογικής ισορροπίας. Τα
ειδικότερα αντικείμενα, που εξετάσθηκαν στην παραπάνω μελέτη ήταν:
• η επιλογή κατάλληλων ξυλωδών ειδών προσαρμοσμένων
στο ξηροθερμικό περιβάλλον της
μεσαίας οικολογικής ζώνης,
• η δημιουργία σταθερού δασικού
οικοσυστήματος και βελτίωσης
των συνθηκών διαβίωσης όμορων τοπικών κοινωνιών,
• η επαναφορά της πανίδας,
• η δημιουργία δασολιβαδικού
συστήματος που συνδυάζει την
παραγωγή βοσκήσιμης ύλης για
την κτηνοτροφία, την παραγωγή
δασικών προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος και
τέλος
• η διατύπωση προτάσεων-κριτηρίων για την ορθολογικότερη
αξιοποίηση και διαχείριση των
περιοχών αποκατάσ τασης με
στόχο την αειφόρο και βιώσιμη
ανάπτυξη.

•••

Μέσα στο 2013 ολοκληρώθηκε
και η Δεύτερη Φάση του παραπάνω έργου, η οποία αφορούσε στην
παρακολούθηση των αυξητικών και
οικολογικών χαρακτηριστικών των
ξυλωδών ειδών που προτάθηκαν
από τους μελετητές και φυτεύτηκαν την προηγούμενη καλλιεργητική
περίοδο για την περιβαλλοντική αποκατάσταση και τη δημιουργία δασικών εκτάσεων για δασική και λιβαδική-κτηνοτροφική χρήση.
Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης οδήγησαν στη διατύπωση
προτάσεων σχετικά με τη διαχείριση
των αποκαταστάσεων, που ήταν και
ο τελικός στόχος του έργου. Κατά
συνέπεια, στις μελλοντικές αποκαταστάσεις εδαφών στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας θα
περιοριστεί το ποσοστό της ακακίας,
θα γίνεται μίξη φυτών προς όφελος
άλλων κωνοφόρων και πλατύφυλλων ειδών και θα εφαρμόζεται αραιός φυτευτικός σύνδεσμος, ο οποίος
επιτρέπει τη μικτή δασική και κτηνοτροφική χρήση της αποκατεστημένης περιοχής.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η ΔΕΗ συνεχίζοντας τις προσπάθειες
καλής συνεργασίας και συναντίληψης 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 2013
ήταν έργα αγροτικής οδοποιίας,
εξυγίανσης χωματερών, κατασκευής
αρδευτικών δικτύων, διαμόρφωσης
ζωνών πυρασφάλειας, καθαρισμού
υδατορεμάτων, δενδροφυτεύσεων,
διευθετήσεων κοίτης υδατορεμάτων
και χωματουργικών έργων.
•••

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η ΔΕΗ, το 2010, στο πλαίσιο της

Α
 ποκατάσταση Κύριου Πεδίου
Πτολεμαῒδας
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όσο το δυνατό της προϋπάρχουσας
μορφολογίας.

πυρόσβεσης ενώ διαθέτει και δικό
της πυροσβεστικό όχημα.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Συνεχίζει η λειτουργία του θεσμού
της επιβράβευσης του εργοταξίου με
τα καλύτερα περιβαλλοντικά αποτελέσματα και την καλύτερη περιβαλλοντική συμπεριφορά.
Εγκαταστάθηκε δίκτυο ύδρευσης που τροφοδοτεί νερό από γεωτρήσεις σε δύο εργοτάξια και στις
κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας, με αποτέλεσμα σημαντική μείωση κυκλοφορίας οχημάτων, περιορισμό ρύπων και εξοικονόμηση πόρων.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Συμπληρώθηκαν 1521 ημέρες χωρίς
ατύχημα με διακοπή εργασίας. Η
εταιρεία προχώρησε σε επέκταση της
λειτουργίας εξειδικευμένου ασύρματου συστήματος τηλεπικοινωνιών
σε άλλα δύο υπόγεια εργοτάξια, για
βελτίωση της ενδοεπικοινωνίας.
Εφαρμόζεται καθολικό σύστημα
GPS για την παρακολούθηση αυτοκινήτων μεταφοράς εκρηκτικών. Σε ό,τι
αφορά τα ΜΑΠ, η εταιρεία προχώρησε σε χορήγηση αντικραδασμικών
γαντιών και γαντιών ψύχους.
Στην εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας, η εταιρεία συνεργάστηκε με την Ελληνική
Ομάδα Διάσωσης.
•••

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η εταιρεία συνεχίζει το πρόγραμμα
των αποκαταστάσεων με αξιολόγηση των ήδη ολοκληρωμένων και
συμπληρώσεις φυτεύσεων. Σκοπός είναι η πλήρης επαναφορά της
προϋπάρχουσας βλάσ τησης και
12
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A
 ποκατάσταση της εταιρείας σε λατομείο
στην Πεντέλη

•••

Συνεχίζονται αμείωτα, όπως και το
2012, η ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας με πολλαπλούς τρόπους και το
άνοιγμα στο κοινό με ξεναγήσεις και
ενημερώσεις σχετικά με ορυκτούς
πόρους και περιβάλλον.
•••

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Μέτρα προστασίας: Η εταιρεία,
όπως έχει ήδη αναφερθεί και σε
προηγούμενες εκθέσεις, λαμβάνει
μέτρα ουσιαστικού περιορισμού του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος των
δραστηριοτήτων της και της έκλυσης
ρύπων στο περιβάλλον.
Εφαρμόζει εκτεταμένο σύστημα
δέσμευσης αερίων αποβλήτων από
τους κλιβάνους και ελαχιστοποίησης ρύπων από την εξόρυξη. Καμία
τοξική ή επιβλαβής ουσία δεν χρησιμοποιείται σε κανένα στάδιο της
παραγωγικής διαδικασίας. Λειτουργεί βιολογικός καθαρισμός με σκοπό
την κατεργασία των αστικών λυμάτων του οικισμού της εταιρείας. Η
εταιρία έχει συμβάσεις με συστήματα
διαχείρισης για ανακύκλωση λιπαντικών, μπαταριών, συσκευασιών και
χαρτιού.
Επίσης συνε χί ζει να εκ τε λεί
σημαντικό έργο αποκαταστάσεων
εξοφλημένων μεταλλευτικών χώρων
ενώ μέσω εναλλακτών θερμότητας,
εκμεταλλεύεται τη θερμότητα των
καυσαερίων για την προθέρμανση του μαζούτ που χρησιμοποιείται
στους καυστήρες των κλιβάνων και
την ξήρανση του ωμού λευκόλιθου,
εξοικονομώντας ενέργεια.
Για την καλύτερη προστασία των
εκτεταμένων αποκατάστασεων η
εταιρεία έχει εγκαταστήσει δίκτυο

Διάνοιξη Σήραγ γας Μάν τεμ
Λάκκου-Ολυμπιάδας: Η σήραγγα θα διανύει μία απόσταση 9 χλμ.
από τις παλιές εγκαταστάσεις της
Μάντεμ Λάκκο μέχρι τις αντίστοιχες
της Ολυμπιάδας. Με αυτό το έργο
θα ελαχιστοποιείται η επιβάρυνση
του οδικού δικτύου από την κυκλοφορία των εργοταξιακών οχημάτων που θα συνδέουν τις περιοχές
δραστηριοτήτων.
Κατά τη διάνοιξη της κύριας
στοάς προσπέλασης Μαντέμ Λάκκου – Ολυμπιάδας, μήκους περίπου
9 χλμ, και για την διατήρηση του
υδρολογικού ισοζυγίου της περιοχής
από την οποία διέρχεται, εφαρμόζεται η μέθοδος της στεγάνωσης της
στοάς με ενεματώσεις. Οι ενεματώσεις αφορούν την πλήρωση κενών ή
ανοιχτών διακλάσεων της βραχομάζας πριν, κατά τη διάρκεια ή μεταγενέστερα της διάνοιξης. Η πλήρωση
των κενών ή των διακλάσεων της
βραχομάζας οδηγεί στην ελάττωση του συντελεστή υδροπερατότητας της, με αποτέλεσμα τον, έως και
ολικό έλεγχο των εισρεόμενων υπογείων νερών.
Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται είναι αυτή της δημιουργίας περιμετρικής στεγανοποιημένης ζώνης
τύπου ομπρέλας (grouting fan), όπως
παρουσιάζεται σ την εικόνα που
ακολουθεί.

Εννοιολογική απεικόνιση μεθοδολογίας κατασκευής περιμετρικής στεγανοποιημένης ζώνης τύπου ομπρέλας
που εφαρμόζεται στην κύρια σήραγγα
προσπέλασης και μεταφοράς Ολυμπιάδας – Μαντέμ Λάκκου
Η γεωμετρία των οπών (γεωτρήσεων) προενεμάτωσης, έχει ως
στόχο τη δημιουργία ζώνης χαμηλής υδροπερατότητας περιμετρικά
της στοάς, κατά ελάχιστο πλάτος και
μήκος 3,00m και 9,00m αντίστοιχα,
μπροστά από την χιλιομετρική θέση
που πραγματοποιούνται οι εργασίες
διάνοιξης.
Το υλικό που επιλέχθηκε προς
χρήση, είναι ενέσιμη πολυουρεθάνη
δυο συστατικών με ή χωρίς επιταχυντή, ανάλογα με τις συνθήκες και τον
απαιτούμενο χρόνο πήξης-σταθεροποίησης του ενέματος.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Καταφύγια έκτακτης ανάγκης:
Για την ελαχιστοποίηση του βαθμού
επικινδυνότητας των υπό κατασκευή
μονομέτωπων κύριων στοών προσπέλασης Σκουριών και Μαν τέμ
Λάκκου - Ολυμπιάδας, η εταιρεία
Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. έχει δαπανήσει 170.000 ευρώ για την αγορά δύο
(2) Καταφυγίων Έκτακτης Ανάγκης
αποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο
για άλλη μία φορά ότι «επενδύει»
στο ανθρώπινο δυναμικό της.
Τα Καταφύγια Έκτακτης Ανάγκης
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι ενός υπόγειου μεταλλείου ή μιας
σήραγγας, μειώνοντας τις πιθανότητες οι εργαζόμενοι των υπογείων να
μείνουν εκτεθειμένοι σε δυσμενείς
συνθήκες, όπως έλλειψη οξυγόνου
ή περιορίζοντας την έκθεσή τους
σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, έκρηξη ή
καταπτώσεις.
Τα καταφύ για τα οποία έ χει

προμηθευτεί η Ελληνικός Χρυσός
είναι της εταιρείας Mine Arc, κινητά,
χωρητικότητας 12 ατόμων το καθένα, με αυτονομία έως 36 ώρες.
Ο θάλαμος του καταφυγίου έχει
σχεδιαστεί προσεκτικά και έχει κατασκευαστεί για να διασφαλίσει την
ευκολία στη μεταφορά του καθώς
το μεταλλείο αναπτύσσεται. Κατασκευασμένο από 5 χιλιοστά πλάκα
χάλυβα, διαθέτει βάση ολίσθησης,
σχισμές για περονοφόρα στις πλευρές και λαβές ανύψωσης στο μπροστινό και πίσω μέρος καθώς και στην
οροφή. Το εξωτερικό περίβλημα είναι
κατασκευασμένο για να αντέχει 5 psi
υπερπίεση έκρηξης, με ικανότητες
προαιρετικής αναβάθμισης σε 15 psi.
Βασικό πλεονέκτημα του καταφυγίου είναι η ψύξη του θαλάμου,
η οποία είναι απαραίτητη για την
παροχή ασφαλούς περιβάλλοντος
μέσα σε αυτό
Ως εκ τούτου, τα καταφύγια τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα,
που καθιστά τη λειτουργία τους αλλά
και τη λειτουργία των κλιματιστικών
ζωτική για τους εργαζόμενους που
έχουν επιβιβαστεί σε αυτό.
Ωστόσο, εάν για οποιοδήποτε
λόγο διακοπεί η τροφοδοσία κατά τη
διάρκεια έκτακτης ανάγκης, το καταφύγιο είναι εφοδιασμένο με σύστημα UPS το οποίο θα συνεχίσει την
τροφοδοσία του συστήματος ψύξης
καθώς και όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες αυτού για τουλάχιστον 36
ώρες.
Το καταφύγιο είναι εξοπλισμένο
με τρία ξεχωριστά συστήματα τροφοδοσίας αέρα/οξυγόνου. Σε περίπτωση που μία παροχή αποτύχει ή
εξαντληθεί, αναλαμβάνει η επόμενη.
Συγκεκριμένα, το καταφύγιο έχει
δυνατότητα να συνδεθεί με το δίκτυο
πεπιεσμένου αέρα ή εάν αυτό είναι
αδύνατο, έχει δυνατότητα παροχής
οξυγόνου μέσω μεταλλικών φιαλών και τέλος, εάν όλα αποτύχουν
ή εξαντληθούν, διαθέτει κερί οξυγόνου (στερεό μπλοκ χλωρικού χημικού μείγματος) που αναφλεγόμενο,
παράγει οξυγόνο υψηλής καθαρότητας, για επιπλέον 6 ώρες.
Η εταιρεία έχει φροντίσει για τη

συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων στη χρήση καταφυγίων.

Εικόνα 1 Είσοδος καταφυγίου

Εικόνα 2 Εσωτερική λήψη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πρόγραμμα «Ανοικτών Πυλών»
σε μεταλλευτικές εγκαταστάσεις: Η Ελ ληνικός Χρυσός συμβάλλει σε ετήσια βάση στην ανάπτυξη του Δήμου Αριστοτέλη, όπου
δραστηριοποιείται. Το μεγαλύτερο
μέρος της οικονομικής ενίσχυσης της
περιοχής αφορά σε έργα υποδομής,
όπως π.χ. γεωτρήσεις, αποχετευτικά
συστήματα, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, πεζοδρομήσεις,
ανακαινίσεις κτηρίων κ.α. Πέραν
αυτού, η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ υποστηρίζει οικονομικά πολιτιστικούς και
αθλητικούς συλλόγους της ευρύτερης περιοχής.
Μέσα στο 2013, σε συνεργασία
με το Δήμο Αριστοτέλη και με όλες
τις τοπικές κοινότητες του Δήμου,
συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί
πρόγραμμα επισκέψεων των κατοίκων της περιοχής σε όλες τις εγκαταστάσεις της Ελληνικός Χρυσός, ώστε
να γνωρίσουν από κοντά τη μεταλλευτική δρασ τηριότητα. Η ορθή
γνώση και η υποστήριξη της μεταλλευτικής δραστηριότητας από τους
κατοίκους της περιοχής αποτελεί
θεμέλιο λίθο της υγιούς ανάπτυξης
και προόδου των έργων.
Από τις αρχές του 2014, θα ξεκινήσουν οι ξεναγήσεις στα μεταλλευτικά
2013
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έργα που θα περιλαμβάνουν παρουσίαση όλων των έργων που βρίσκονται
σε εξέλιξη, παρουσίαση του επενδυτικού πλάνου, σύντομες παρουσιάσεις
των μεθόδων και των τεχνικών που
χρησιμοποιούνται και των περιβαλλοντικών όρων που τηρούνται.
•••

συμμετείχε σε κοινωνικές δράσεις
στήριξης της τοπικής κοινωνίας σε
έκτακτες καταστάσεις όπως εκχιονισμοί, πυρκαγιές, καθαρισμοί ακτών
– πλατειών – κοινόχρηστων χώρων,
επισκευές δρόμων, δημιουργία αντιπυρικής ζώνης κ.α.
Με πρωτοβουλία των εργαζομένων της ΕΛΜΙΝ συγκεντρώθηκαν
είδη πρώτης ανάγκης και προσφέρθηκαν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
του Δήμου Λαμιέων για τη στήριξη
ευπαθών οικογενειών.
Οι εργαζόμενοι της ΕΛΜΙΝ στήριξαν για 3η χρονιά την Τράπεζα Αίματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Στα πλαίσια της συνεχούς μέτρησης
των περιβαλλοντικών επιδόσεων,
υπήρξε βελτίωση των περιβαλλοντικών δεικτών.
Εκπονήθηκαν νέες φυτοτεχνικές μελέτες για την περιβαλλοντική
αποκατάσταση σε χώρους δραστηριοποίησης της εταιρείας. Παράλληλα
ολοκληρώθηκαν τα σχέδια διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων των
υπόγειων εργοταξίων.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η Παγκόσμια Ημέρα Ασφά λειας
στην εργασία, πλέον αποτελεί θεσμό
καθώς για 4η συνεχόμενη χρονιά,
όλοι οι εργαζόμενοι συμμετείχαν
σε δράσεις που σχετίζονται με την
ασφάλεια και υγιεινή.
Η οικονομική κρίση έγινε «ευκαιρία» για τεράστια αύξηση των ωρών
εκπαίδευσης σε Υγιεινή & Ασφάλεια
(+434%), με πολλαπλά σεμινάρια για
κάθε είδος εργασίας. Κατά τη διάρκεια του έτους, δεν υπήρξε ατύχημα.
Πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας
έρευνα και μετρήσεις σχετικά με την
εκτίμηση των βλαπτικών εργασιακών παραγόντων σε εργοτάξια της
εταιρείας.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η ΕΛΜΙΝ σε συνεργασία με φορείς,
14
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η O mya δ ρ ασ τ η ρ ιο π ο ι ε ί τ α ι
παραγωγικά σε πολλές χώρες στον
κόσμο, διατηρώντας υψηλά περιβαλλοντικά standards και εφαρμόζοντας
ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας εργασίας. Λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές,
περιβαλλοντικές και ηθικές παραμέτρους στον τρόπο λειτουργίας της
και στην απώτερη στρατηγική της,
εφαρμόζοντας καθολικά τις Αρχές
Βιώσιμης Ανάπτυξης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η εταιρεία έδωσε το 2013 μεγάλο
βάρος στην εκπαίδευση σε θέματα
Υγιεινής και Ασφάλειας, την οποία
συνδιοργάνωσε με τη μητρική ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΕ του Ομί λου ΣΙΔΕΝΟΡ.
Έγιναν δυο πολύωρα σεμινάρια στη
Θεσσαλονίκη και στα Γρεβενά στις
εγκαταστάσεις στη Σκούμτσα.
Επίσης έγιναν σημαντικές επενδύσεις για τεχνολογική αναβάθμιση
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στη
Σκούμτσα, με νέα συστήματα ασφάλειας, τα οποία προσέδωσαν νέα ποιότητα στην εργασία και τόνωσαν την
πρόληψη των ατυχημάτων.

Είναι πιστοποιημένη στα συστήματα ποιότητας ISO 9001:2008
περιβάλλοντος, ISO 14001:2004 και
ΟΗSAS 18001:2007 για την Υ&Α
στην εργασία. Το 2013 ήταν για την
εταιρεία μία ακόμη χρονιά χωρίς
ατύχημα.
•••

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συνεχίστηκε η προσφορά έργου σε
τοπικές κοινότητες και δήμους όπως
και σε μεμονωμένους κτηνοτρόφους,
στα πλαίσια των σχέσεων καλής
γειτονίας.
•••

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η ΛΑΡΚΟ, προσηλωμένη στο στόχο
της να επιτύχει την καλύτερη δυνατή
περιβαλλοντική απόδοση, ακολούθησε το πρόγραμμα επενδύσεων και
παρεμβάσεων που έχει αναπτύξει,
έχοντας ιεραρχήσει υψηλά τα περιβαλλοντικά της ζητήματα. Επιπλέον,
συνέχισε και το 2013 σημαντικές
δράσεις για τον έλεγχο των ατμοσφαιρικών εκπομπών και την ορθολογική διαχείριση των υγρών και
στερεών αποβλήτων, που προέρχο-

νται από την μεταλλουργική κυρίως
δραστηριότητά της.
Στα πλαίσια διαχείρισης της σκωρίας, που παράγεται κατά τη μεταλλουργική επεξεργασία του μεταλλεύματος ξεκίνησε την υλοποίηση
του έργου της χερσαίας απόθεσής
της στη θέση Λιάβδα Λαρύμνης. Ο
σχεδιασµός και η υλοποίηση του
έργου πραγματοποιείται µε τέτοιο
τρόπο, ώστε αφενός να καλυφθούν
οι ανάγκες διάθεσης της σκωρίας
τουλάχιστον για τα επόµενα 20 έτη
και αφετέρου να διασφαλιστεί η
µέγιστη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή.

Χ
 ώ ρ ο ς α π όθεσης σκω ρίας σ τ η θέση
Λιάβδα

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
των εργασιών, η ολοκλήρωση και
η λειτουργία του κυττάρου άμεσης
λειτουργίας απόθεσης της σκωρίας,
προσδιορίζεται για το Σεπτέμβριο
2014.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η ΛΑΡΚΟ θέτει ως βασική της αξία το
σεβασμό προς τις τοπικές κοινωνίες,
επιδιώκει να συνυπάρχει μαζί τους με
σχέση καλής γειτονίας και εμπιστοσύνης και να συμβάλλει θετικά στην
κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών
που δραστηριοποιείται.
Στα πλαίσια αυτά, διέθεσε κατά
το 2013 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.

Η εταιρεία αποτελεί έναν από
τους βασικότερους χορηγούς των
ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων
ΔΙΟΝΥΣΙΑ, του Δήμου Διονύσου.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

•••

Η εταιρεία ΛΕΥΚ Α ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.,
όπως και όλος ο όμιλος της SIBELCO
Europe Minerals Plus στον οποίο
ανήκει, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση
στην ασφάλεια στο χώρο εργασίας ,
εφαρμόζει το ειδικό πρόγραμμα πρόληψης ατυχημάτων με την ονομασία
«SWITCH» - «μικρές αλλαγές κάνουν
μεγάλες διαφορές» (Small Changes
Big Differences). Το πρόγραμμα αυτό
στοχεύει σε συνεχείς αλλαγές/βελτιώσεις στο χώρο εργασίας μέσα από
εκπαίδευση και ενεργό συμμετοχή
του εργαζόμενου προσωπικού.
Τα τελευταία χρόνια που εφαρμόζεται το πρόγραμμα, έχει δώσει
σημαντικά αποτελέσματα, όχι μόνο
στην Υ&Α αλλά και στη συνολική
ποιότητα εργασίας. Έχει πλέον επεκταθεί η εφαρμογή του και στους
εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας (μεταφορείς και εργολάβους).
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η εταιρεία συνέδραμε με οικονομική
ενίσχυση τις τοπικές κοινότητες και
ιδιαίτερα τους πολιτιστικούς συλλόγους τους, όπως και τον τοπικό Δήμο.
Συνεχίζει να διατηρεί άριστες
σχέσεις με την τοπική κοινωνία της
ευρύτερης περιοχής του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η εταιρεία, μέσα στα πλαίσια της
νέας επένδυσης που πραγματοποιεί για παραγωγή κατεργασμένου
Μπεντονίτη, προχωρεί σε εγκατάσταση ειδικών σακκόφιλτρων και
στην κατασκευή στεγάστρων, για
την αντιμετώπιση της σκόνης σε
όλες τις φάσεις της παραγωγικής
διαδικασίας.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η εταιρεία συνεισφέρει σε πάγιες
ανάγκες και σε εξοπλισµό του ∆ηµοσίου 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).
•••

•••

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στη διάρκεια του έτους, επισκέφτηκαν το χώρο του λατομείου πολλά
ελληνικά και ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με σκοπό την απόκτηση εμπειριών, σε θέματα εκμετά λ λευσης
μαρμάρου.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
«Ασφάλεια στο σπίτι»: Δέκα χιλιδες μαθητές παρακολούθησαν το
2013 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«Ασφάλεια στο Σπίτι» που υλοποιεί ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ στα σχολεία της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα. Το
2013
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πρόγραμμα αυτό, έχει ως στόχο την
ευαισθητοποίηση των παιδιών στα
θέματα υγιεινής και ασφάλειας και
τη συμβολή στην πρόληψη του παιδικού ατυχήματος, μέσω της παρουσίασης ασφαλών πρακτικών και κανόνων για την αποφυγή επικίνδυνων
καταστάσεων που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν σε ατύχημα στο παιχνίδι,
στο σπίτι ή στο σχολείο.
Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις του
προγράμματος, οργανώνονται και
υλοποιούνται από εθελοντές εργαζόμενους της Διεύθυνσης Υγιεινής και
Ασφάλειας του Τομέα Ελλάδος ΤΙΤΑΝ
, της Ιντερμπετόν , των εργοστασίων και των Κεντρικών Γραφείων του
Τιτάνα, όπως και στελεχών της υπηρεσίας εκπαίδευσης. Ύστερα από μία
σειρά παρουσιάσεων, ερωτήσεων και
διευκρινίσεων, οι μαθητές έχουν την
ευκαιρία να συζητήσουν για τα αίτια
που προκαλούν τα ατυχήματα, καθώς
και για τους τρόπους πρόληψης και
αποφυγής τους. Σε όλους τους συμμετέχοντες, στο τέλος κάθε εκδήλωσης, διανέμεται το έντυπο «Ασφάλεια
στο Σπίτι», το οποίο είναι διαθέσιμο
στην ιστοσελίδα του ομίλουΤΙΤΑΝ.
Το πρόγραμμα «Ασφάλεια στο Σπίτι»
ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2012.
Το 2012 τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν 3.500 μαθητές σε 33 σχολεία,
ενώ το 2013 τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν 10.000 μαθητές σε 64
σχολεία, σε όλη την Ελλάδα.
Ο ΤΙΤΑΝ για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που «Θέλουν
να Πετύχουν»: Οι προκλήσεις, οι
ευκαιρίες και οι προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης στο περιβάλλον της
κρίσης ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν στο «8ο Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή» στη Θεσσαλονίκη, την
ετήσια εκδήλωση του ομίλου ΤΙΤΑΝ
που υλοποιείται με στόχο την επίτευξη ουσιαστικού διαλόγου ανάμεσα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και
εκπροσώπους της πανεπιστημιακής
και επιχειρηματικής κοινότητας και
την ενημέρωση των αυριανών στελεχών για τις συνθήκες που επικρατούν στον κόσμο των επιχειρήσεων.
Η εκδήλωση υλοποιήθηκε στο
16
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εργοστάσιο του ομί λου στη Νέα
Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, με τίτλο
“Θέλω να Πετύχω” και τη συμμετοχή 100 φοιτητών Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων από το Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Anatolia
College of Thessaloniki (ACT), το
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
(IHU), το Πανεπιστήμιο Κομοτηνής
και το ICBS Business College. Οι
φοιτητές ενημερώθηκαν από καταξιωμένα στελέχη στο χώρο των επιχειρήσεων για τις προκλήσεις και τις
ευκαιρίες που υπάρχουν στην αγορά
εργασίας, αλλά και για το πώς μπορούν οι ίδιοι να ξεκινήσουν τη δική
τους επιχείρηση.
Το «Βή μ α το υ Μ ε τ α π τ υ χ ι ακού Φοιτητή» είναι μια εκδήλωσηθεσμός του ομίλου που έχουν παρακολουθήσει περισσότεροι από 3.000
φοιτητές από το 2002 έως σήμερα,
σε 11 αντίστοιχες εκδηλώσεις στο
εργοστάσιο Καμαρίου Βοιωτίας και
8 στο εργοστάσιο Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Στα πλαίσια της
πολιτικής της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης του Ομίλου, υλοποιείται ένα
ευρύτερο πλέγμα πρωτοβουλιών με
επίκεντρο την εκπαίδευση.
Ο ΤΙΤΑΝ συμμετέχει στην εθελοντική εκστρατεία «Let’s do
it»: Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ στηρίζει για
2η συνεχή χρονιά τον διεθνή θεσμό
«Let’s Do It» και συμμετέχει με εθελον τές εργαζομέ νους του σ την
πανελλήνια εκστρατεία «Let’s Do
It Greece - Καθαρίζουμε την Ελλάδα σε μια μέρα» και στις δράσεις
καθαρισμού επιλεγμένων περιοχών
στην Ελευσίνα, στην Πάτρα και στη
Θεσσαλονίκη.
Ο θεσμός «Let’s Do It» αποτελεί
τη μεγαλύτερη εθελοντική εκστρατεία καθαρισμού σε παγκόσμια κλίμακα. Βασικός στόχος του είναι η
ευαισθητοποίηση για την προστασία
του περιβάλλοντος και η ανάδειξη
του Εθελοντισμού, μέσω της ενεργοποίησης και συνεργασίας πολιτών, μη
κυβερνητικών οργανώσεων, Δήμων,
συλλόγων, επιχειρήσεων, σχολείων
και άλλων φορέων για τον καθαρι-

σμό επιλεγμένων περιοχών.
Για τον όμιλο ΤΙΤΑΝ η βιώσιμη
ανάπτυξη αποτελεί προτεραιότητα
και δέσμευση και γι’ αυτόν το λόγο
υποστηρίζει αυτήν την πρωτοβουλία
και συμμετέχει ενεργά για μια Ελλάδα πιο όμορφη και πιο καθαρή.
Ο Όμι λος ΤΙΤΑΝ πρωτοπορεί
στην εφαρμογή διεθνών προτύπων
και άριστων πρακτικών με την έκδοση του πρώτου Ενιαίου Ετήσιου Απολογισμού Δραστηριοτήτων και Αποτελεσμάτων του Ομίλου
Ο Όμι λος ΤΙΤΑΝ πρωτοπορεί
στην εφαρμογή διεθνών προτύπων
και άριστων πρακτικών με την έκδοση του πρώτου Ενιαίου Ετήσιου Απολογισμού στην Ελλάδα, σύμφωνα με
το υπό διαμόρφωση Σχέδιο Αναφοράς του Διεθνούς Πλαισίου Ενιαίου
Απολογισμού (IIRC), συνεχίζοντας μια
παράδοση 30 ετών δέσμευσης στη
διαφάνεια και στην ενημέρωση των
συμμετόχων του με ολοκληρωμένο
και συστηματικό τρόπο.
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
είναι βαθιά ριζωμένη στις Αξίες του
Ομίλου και στον τρόπο που λειτουργεί επιχειρηματικά. Από το 1983, ο
Όμιλος εκδίδει εθελοντικά ξεχωριστό Κοινωνικό Απολογισμό, πέρα
από τον Ετήσιο Οικονομικό Απολογισμό. Η πρακτική της ενοποίησης
των δύο απολογισμών σε έναν, αποτελεί εφαρμογή των πιο σύγχρονων
διεθνών προτύπων, καθώς αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη δεν είναι συμπληρωματική διάσταση των δραστηριοτήτων μιας εταιρίας, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής στρατηγικής κατεύθυνσης και λειτουργίας της.

Τ
 εχνητή λίμνη στο εργοστάσιο της Πάτρας

Ο πλήρης και αναλυτικός Απολογισμός έχει αναπτυχθεί ώστε να
ικανοποιεί το επίπεδο διασφάλισης

Α+ κατά GRI G3.1 και ανταποκρίνεται
στο «προηγμένο» επίπεδο των κριτηρίων του Οικουμενικού Συμφώνου του
Ο.Η.Ε. για την έκδοση Αναφορών Προόδου (Communication on Progress).
Επιμόρφωση φοιτητών, μελών
των οργανώ σ εων BEST, σ ε
θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας
στην Εργασία: Ολοκληρώθηκε με
επιτυχία ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία που απευθυνόταν
σε φοιτητές, μέλη των οργανώσεων
BEST των Πολυτεχνικών Σχολών του
Πανεπιστημίου Πάτρας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τον όμιλο
ΤΙΤΑΝ. Το BEST είναι ένας ευρωπαϊκός φοιτητικός οργανισμός, που
βασίζεται στην εθελοντική προσφορά των μελών του, και σκοπό έχει
την συμπληρωματική εκπαίδευση
των φοιτητών καθώς και την επαφή
Ευρωπαίων φοιτητών με βασικό
στόχο την ανταλλαγή ιδεών επιστημονικού και μη ενδιαφέροντος
Στόχος του επιμορφωτικού αυτού
προγράμματος είναι η ενημέρωση
των φοιτητών τεχνολογικών ιδρυμάτων σε θέματα σχετικά με την Υ
& Α στην Εργασία. Η ανάγκη αυτή
προέκυψε μετά τη διαπίστωση ότι οι
φοιτητές των Πολυτεχνικών Σχολών
της χώρας μας δεν παίρνουν, κατά
τη διάρκεια των σπουδών τους, τα
απαραίτητα γνωστικά εφόδια για τα
θέματα αυτά, που είναι τόσο χρήσιμα
στην άσκηση του επαγγέλματός τους.
Η συνεργασία με τον όμιλο ζητήθηκε
από το προεδρείο της BEST Πάτρας
λόγω της εμπειρίας και των επιδόσεων της εταιρίας στον τομέα της Υ &
Α και επεκτάθηκε σε συνεργασία με
τη BEST Θεσσαλονίκης.
Ο κύκλος αυτός, ο οποίος άρχισε
το 2012 και στον οποίο συμμετείχαν
40 φοιτητές από την BEST Πάτρας
και 80 φοιτητές από την BEST Θεσσαλονίκης, ολοκληρώθηκε τον Μάιο
2013, αφού διεξήχθη σε τρεις φάσεις
συνολικής διάρκειας 40 ωρών. Το
πρόγραμμα περιελάμβανε παρουσίαση της λειτουργίας των εργοστασίων, λεπτομερή ξενάγηση στις εγκα-

ταστάσεις των εργοστασίων, παρουσιάσεις και συζητήσεις επί θεμάτων
που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, παρουσίαση θεμάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης και βιώσιμης ανάπτυξης
καθώς και επεξεργασία και επίλυση
πρακτικών προβλημάτων υγιεινής
και ασφάλειας από ομάδες φοιτητών. Ομιλητές ήταν στελέχη των
εργοστασίων, στελέχη επιτελικών
διευθύνσεων της Εταιρίας, οι Διευθυντές των τοπικών ΚΕΠΕΚ καθώς
και καθηγητές των Πανεπιστημίων
Πατρών και Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται και
την περίοδο 2013-2014 με 80 φοιτ η τ ές σ τ ην Πάτ ρ α και 6 0 σ τ ην
Θεσσαλονίκη.
•••

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από
τη ΛΑΒΑ «Σεισμός - Ας είμαστε προετοιμασμένοι»: Η ΛΑΒΑ
οργάνωσε ενημερωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους μαθητές και
εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας
και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανοιχτή σε γονείς και σε εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας. Η
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις
10 και 11 Απριλίου στην Μήλο και
στις 24 Απριλίου στη Νίσυρο.
Η ενημέρωση έγινε από ειδικούς
επιστήμονες του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας
(Ο.Α.Σ.Π.). Συγκεκριμένα περίπου 350
μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου συμμετείχαν σε δραστηριότητες όπως ενημέρωση για τα μέτρα προστασίας, εκπαι-

δευτική ενότητα Ο.Α.Σ.Π. «Για Μικρούς
και Μεγά λους», «Δραστηριότητες
– Κουίζ: «Σεισμός – Ας Είμαστε Προετοιμασμένοι», Άσκηση Ετοιμότητας και
τέλος Αξιολόγηση της Άσκησης.

Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν ξεχωριστά για τη Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης και τη
διοργάνωση Ασκήσεων ετοιμότητας.
Στο τέλος της εκδήλωσης διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες ένα έντυπο με βασικές συμβουλές σχετικά με
τα μέτρα αντισεισμικής προστασίας,
καθώς και εφόδια έκτακτης ανάγκης.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν και
οι Δήμαρχοι των δύο νησιών, που
ευχαρίστησαν την εταιρία ΛΑΒΑ για
τη δυνατότητα που δίνει στους μαθητές και εκπαιδευτικούς του νησιού να
ενημερώνονται για τόσο σημαντικά
θέματα ασφάλειας.
Επίσκεψη μαθητών της Γ΄ τάξης
του 1ου Γυμνασίου Κω στο ορυχείο ελαφρόπετρας Γυαλί: Το
ορυχείο ελαφρόπετρας στο Γυαλί
Νισύρου υποδέχτηκε στις 12/4/2013
τους μαθητές της Γ΄ τάξης του 1ου
Γυμνασίου Κω (35 μαθητές και 4
συνοδοί καθηγητές) στα πλαίσια του
περιβαλλοντικού προγράμματός του
σχολείου με θέμα τα ορυκτά. Ενημερώθηκαν αναλυτικά σχετικά με
τη δημιουργία του νησιού Γυαλί, της
ελαφρόπετρας, του ορυχείου ελαφρόπετρας καθώς και για την εταιρία
ΛΑΒΑ. Ακολούθησε επίσκεψη στην
κορυφή του μετώπου εκμετάλλευσης από όπου είχαν μία πανοραμική
εικόνα του νησιού και των εγκαταστάσεων του ορυχείου.
Χορηγίες σε τοπικές κοινωνίες: Παρασχέθηκαν υλικά (τσιμέντο,
σκυρόδεμα και αδρανή) προκειμένου να βελτιωθεί το επαρχιακό οδικό
δίκτυο της Μήλου, να αναπαλαιωθεί
το παλιό Δημοτικό σχολείο Ζεφυρίας
2013

ΕΚΘΕΣΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

17

της Μήλου και για να δημιουργηθεί
δρόμος προς το αλιευτικό καταφύγιο
στο Μοχλό Σητείας.
Πραγματοποιήθηκε Αγορά σταθμού βάσης επικοινωνιών για το
εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο
Νισύρου καθώς και Αγορά εξοπλισμού του πλωτού περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος που
χρησιμοποιείται για τις περιπολίες και
τις επείγουσες διακομιδές ασθενών
από τη Νίσυρο. Τέλος έλαβε χώρα
το Ετήσιο συνέδριο του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αιγιακών Σπουδών
με θέμα «Το Αρχαιολογικό έργο στο
Αιγαίο» που έγινε στη Ρόδο από τις
27/11 έως τις 1/12/2013.
•••

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Η εθελον τική ομάδα ΙΚΑΡΟΣ,
συμμετείχε σε δράσεις όπως καθαρισμοί παραλιών και διοργάνωση
ποδοσφαιρικού αγώνα για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
•••

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Μετά από πολυετή έρευνα, ξεκίνησε η δραστηριότητα στον τομέα
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με ληφθείσες άδειες παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικά Πάρκα ισχύος 250MW. Το 2013
κατασκευάστηκαν και τέθηκαν σε
λειτουργία φωτοβολταικά πάρκα
συνολικής ισχύος 5MW.
Το περιβαλλοντικό όφελος είναι
6.250 τόνοι Διοξειδίου του Άνθρακα ισοδύναμο 1.200 εκταρίων δασικής έκτασης.

Δράσεις 2013

Ο όμιλος μετέχει στο ελληνικό δίκτυο για την ΕΚΕ, στη Global
Sustain και στο UN Global Compact
Eλλάδος. Το προσωπικό της εταιρείας ΧΑΛΥΨ οργάνωσε «κουμπαρά»,
προκειμένου να μαζευτούν χρήματα
για να αγοραστεί πετρέλαιο για το
Κέντρο Βρεφών ΜΗΤΕΡΑ.
Συλλέχθηκαν σημαντικός αριθμός βιβλίων για τη βιβλιοθήκη της
τοπικής κοινωνίας.
Η εταιρεία, όπως και το εργαζόμενο προσωπικό, ενίσχυσαν το
κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου
Ασπρόπυργου.
Η εταιρεία προχώρησε σε δωρεές δομικών υλικών για έργα της τοπικής κοινωνίας και σε ενέργειες οικονομικής ενίσχυσής της όπως και σε
χορηγίες αθλητικών σωματείων και
ενός Παραολυμπιονίκη από την τοπική κοινωνία του Ασπρόπυργου και σε
18
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Α
 ποκαταστάσεις εταιρείας

συνδυασμό με την ανακύκ λωση
των εξορυκτικών αποβλήτων και τη
χρήση τους για πλήρωση εκσκαφών,
ενδεικτικά της σημασίας που δίνει η
εταιρεία στην ανάπτυξη με σεβασμό
προς το περιβάλλον.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ο
δείκτης θανατηφόρων ατυχημάτων
παρέμεινε μηδενικός. Η επανάληψη
και επικαιροποίηση του μεγάλου προγράμματος εκπαίδευσης που ξεκίνησε
το 2012 σε επιλεγμένες θέσεις, είχε
ως αποτέλεσμα τη διατήρηση του
δείκτη στο μηδέν, παρά την αύξηση
των ωρών απασχόλησης κατά 10%.
•••

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το Σεπτέμβριο του 2014 ξεκίνησε η
καταγραφή της τεκμηρίωσης των
διεργασιών της εταιρίας με στόχο την
πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα
ISO 9001 για την ποιότητα, OHSAS
18001 για την υγεία και ασφάλεια
στην εργασία και ISO 14001 για το
περιβάλλον. Το Δεκέμβριο του 2013
έγινε το first stage της επιθεώρησης
από το φορέα πιστοποίησης TÜV
HELLAS και προγραμματίστηκε το
second stage και η πιστοποίηση για
τον Ιανουάριο του 2014.
Επίσης η εταιρεία εντατικοποίησε
τη συλλογή παλιών ελαστικών, μπαταριών και σιδήρου scrap που υπήρχαν διάσπαρτα στους παλιούς μεταλλευτικούς χώρους, προκειμένου τα
υλικά αυτά να δοθούν για ανακύκλωση σε πιστοποιημένους φορείς.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

E
 γκατάσταση φωτοβολταϊκών

Στον τομέα αποκατάστασης του
περιβάλλοντος, η φύτευση πρόσθετων 2.500 δενδρυλλίων και θάμνων
καθώς και η εγκατάσταση πρόσθετου αρδευτικού δικτύου, είναι σε

Με τη συμμετοχή μηχανημάτων της
εταιρείας και συνεργαζόμενων εργολάβων, έγιναν διάφορα έργα στις
τοπικές κοινότητες όπως συντηρήσεις δρόμων, καθαρισμοί ρεμάτων
κτλ. Επίσης η εταιρεία έδωσε χορηγίες σε αθλητικούς και άλλους συλλόγους της περιοχής.

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 ΓΩ 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 ΕΙΡΙ 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. Ποσότητα 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

2012

2013

9.208
11.427
28.003.041
0,34

9.175
11.541
22.770.363
0,39

117.742
5,74

227.414
10,97

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

21.469
52.770
2,55
3
0,00045
2,76
90,4
80%

2.081.714.173
81.127.609

1.736.680.604
73.101.770

9.688.506
0,119

11.043.005
0,15

53
130
246

57
138
483

11.197.926

5.978.962

668.798

630.680

31.335.364.966 31.483.876.962
386,24
430.68
17.235.543

12.892.679

9.665.820
17.087.140
0,21
341.111

8.995.183
15.449.168
0,17
310.717

175.469
5.547

167.183
4.272

63.550

61.902

212.348
10.130.178
0,12

159.329
10.742.980
0,14

513.026.810
6,3
417.851.220
854.723
11.333.307

512.923.851
7,01
439.315.794
1.204.391
11.947.724

40.625,57

36.018,39

68%
36%
27%

78%
39%
27%
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ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
∆είκτης Συχνότητος (∆.Συ) (Αριθµός ατυχηµάτων ανά εκ. Ω.Απ)
6,95

7,39

2009

2010
6,00

5,66

5,96

2011
4,291

Στατιστικά τύπου Β
προσωπικού εργολάβων
εταιρειών µελών

5,73

2012
6,18

2013
5,42

4,04

Στατιστικά τύπου Α
προσωπικού µε ευθύνη
εταιρειών

(Οι δείκτες υπολογίζονται όπως προβλέπει ο ΚΜΛΕ)

Στατιστικά στοιχεία ασφάλειας
Τα τελευταία έτη 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 απασχολούμενων έχουν ως εξής:
Για το 2008: α) Δείκτης Συχνότητας 5,15 β) Δείκτης Σοβαρότητας 145,191 και γ) Δείκτης θανατηφόρων ατυχημάτων 1/3.392 άτομα.
Για το 2009: α ) Δείκτης Συχνότητας 6,39 β) Δείκτης Σοβαρότητας 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.
Για το 2013: α) Δείκτης Συχνότητας 4,56 β) Δείκτης Σοβαρότητας 130,86 και γ) Δείκτης Θανατηφόρων 1/4149,33.
Το 2013 συνέβησαν 101 ατυχήματα από τα οποία 3 θανατηφόρα. Από το σύνολο των ατυχημάτων, το 39% αφορούσε εργολαβικό προσωπικό.
Στο σύνολο του προσωπικού υπάρχει αισθητή μείωση ατυχημάτων έναντι προηγούμενων ετών, με αυξημένες ώρες
απασχόλησης έναντι του 2012. Φυσικά αυτό είχε ως συνέπεια τη μείωση του δείκτη συχνότητας. Το αποτέλεσμα
αυτό, παρά την αναμφισβήτητη θετικότητά του, αλλοιώνεται από τα θανατηφόρα ατυχήματα.
Όλοι εμείς που υπηρετούμε την ασφάλεια από διάφορες θέσεις ευθύνης, γνωρίζουμε ότι ο μηδενισμός των ατυχημάτων είναι εφικτός στόχος και εκεί πάντοτε στοχεύουμε. Από τις 24 εταιρείες με παραγωγικό έργο, μέλη του Συνδέσμου, οι 16 συμπλήρωσαν το 2013 με μηδέν ατυχήματα, σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων.

Βασικό στοιχείο για να υπάρχουν καλές επιδόσεις στα πλαίσια της Υ&Α σε έναν χώρο εργασίας, είναι η Ευαισθητοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού
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Επιλογή του ΓΔ του ΣΜΕ ως μόνιμου μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής Υγιεινής
και Ασφάλειας στην Εργασία της Commission
H Συμβουλευτική Επιτροπή Υ&Α είναι ένα όργανο της Commission όπου εκπροσωπούνται κράτη μέλη με τριμερείς αντιπροσωπείες που αποτελούνται από εκπροσώπους αντίστοιχων Δημόσιων Υπηρεσιών (π.χ. Υπουργείων Εργασίας), από εκπροσώπους εργοδοτών και εργαζομένων.
Ως μόνιμος εκπρόσωπος των Ελλήνων Εργοδοτών σε αυτήν την Επιτροπή ορίστηκε πρόσφατα ο Γ.Δ. του ΣΜΕ κ. Χρ. Καβαλόπουλος.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής (Advisory Committee on Safety and Health at
Work (ACSH) στις 27-28/11/2013, τα κυριότερα θέματα ήταν: η δημιουργία νέας
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Υ&Α στην εργασία, η προσπάθεια μείωσης του
διοικητικού βάρους από την εφαρμογή κανονισμών, η τροποποίηση /ανανέωση της
οδηγίας CMD (Chemicals at Work) και η παρουσίαση του προγράμματος Oira, της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας που είναι και στα Ελληνικά, για τη δημιουργία μελέτης
εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και την παροχή πληροφοριών σχετικά με Υ&Α.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.sme.gr

Συμμετοχή του ΣΜΕ στη διαβούλευση για τη σύνταξη της Έκθεσης Πρακτικής Εφαρμογής
για την οδηγία 92/104/ΕΟΚ που αναφέρεται σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές επιχειρήσεις.
Ο ΣΜΕ μετείχε στη διαβούλευση αυτή,
προκειμένου να συν τα χθεί η Εθνική Έκθεση Πρακτικής Εφαρμογής της
οδηγίας 92/91/ΕΟΚ για την περίοδο
2007-2012.
Εξέφρασε τις παρακάτω κύριες
παρατηρήσεις:
«Η Ελ λάδα είχε εδώ και πολ λές
δεκαετίες Κανονισμό Μεταλλευτικών
και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ), ο
οποίος ανανεωνόταν και εκσυγχρονιζόταν, ενσωματώνοντας οποιαδήποτε
νέα εξέλιξη σε σχέση με Υ&Α. Ο Ελληνικός Κανονισμός ήταν και είναι πολύ πιο
πλήρης από την οδηγία 92/91/ΕΟΚ και
περιγράφει ένα γενικό πλαίσιο υποχρεώσεων σχετικών με Υ&Α.
Εάν θέ λου μ ε να σ η μ ειώ σου μ ε
ελλείψεις ή αδυναμίες που εμφανίζονται και στην οδηγία και στον ΚΜΛΕ,
έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: α)
δεν συνδέονται με στόχους βελτίωσης
της ατυχηματικότητας β) δεν δίνεται
μέσω αυτών ιδιαίτερη κατεύθυνση σε
εργονομικά προβλήματα, γ) δεν δίνονται πρακτικά εργαλεία εφαρμογής

τους από τους εργοδότες και ιδιαίτερα
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δ) δεν
τονίζεται η σημασία της εκπαίδευσης σε
θέματα Υ&Α και η ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων σ’ αυτή, ε) δεν
προσδιορίζονται προδιαγραφές στην
εκπόνηση μελέτης εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων και δεν συσχετίζονται
οι διάφοροι παράγοντες ατυχηματικότητας με μέτρα και μεθόδους αντιμετώπισής τους, στ) δεν δίνεται κατεύθυνση
προς τη δημιουργία, από τον εργοδότη ,
κουλτούρας Υ&Α στους χώρους εργασίας, ζ) δεν προβλέπει δημιουργία οδηγιών (guides) εφαρμογής της νομοθεσίας
Υ&Α που θα βοηθούσαν ιδιαίτερα τις
ΜΜΕ, η) δεν λαμβάνονται υπόψη νέοι
παράγοντες εργασίας που υπεισέρχονται στο ατύχημα (π.χ. Stress), θ) δεν
δίνεται βαρύτητα στην κοινωνική και
σχολική παιδεία στα θέματα Υ&Α.
Ο ΣΜΕ επίσης επεσήμανε ότι οι
ΜΜΕ κάτω των 20 ατόμων, εμφανίζουν
πολύ μεγάλα προβλήματα αφομοίωσης
και εφαρμογής της νομοθεσίας Υ&Α,
ανυπαρξία δομών εκπαίδευσης προσω-

πικού, περιορισμένες δυνατότητες αφομοίωσης και εφαρμογής νέων τεχνολογιών και μεθόδων εργασίας, νέων
εξελιγμένων υλικών κτλ. ενώ χαρακτηρίζονται από περιορισμένης εμβέλειας επίβλεψη εργασιών. Αυτά οδηγούν
σε αυξημένη ατυχηματικότητα στους
χώρους εργασίας.
Το βασικότερο μέτρο για την αντιμετώπιση του προβλήματος, είναι η
ενίσχυση των Ελεγκτικών Μηχανισμών
(Επιθεωρήσεις) οι οποίοι πρέπει να
διαδραματίζουν ρόλο όχι τόσο επιβολής προστίμων και ποινών όσο άτυπης
παροχής τεχνικών και οργανωτικών
συμβουλών, «υψηλής καθοδήγησης»
του έργου και πολλαπλής ενημέρωσης
εργοδοτών και εργαζομένων πάνω σε
θέματα Υ&Α.
Αυτό απαιτεί ανάλογη στελέχωση
και οργάνωση ελεγκτικών μηχανισμών.
Στη χώρα μας αντ’ αυτού, συμβαίνει,
με ευθύνη της πολιτείας, το τελείως
αντίθετο: συρρίκνωση και υποβάθμιση
ρόλου.»
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΜΕ

« Ό,τι είναι παρελθόν,
είναι πρόλογος
για το παρόν
και το μέλλον».
Ουίλιαμ Σαίξπιρ
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O

Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, τη χρονιά που πέρασε,
έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην προβολή της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των ΟΠΥ στην πολιτική ηγεσία του κυβερνητικού συνασπισμού,
στην πολιτική ηγεσία των συναρμόδιων για τον κλάδο υπουργείων, στις διάφορες
υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και στους εκπροσώπους και τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Επίσης ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την επιβολή τελών επί των οριστικών παραχωρήσεων και την εφαρμογή του άρθρου 63 του Ν. 4042/2012 για τα μισθώματα
των δημόσιων μεταλλευτικών χώρων.
Ανέπτυξε έντονη συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ και τις υπηρεσίες του, προβάλλοντας τις θέσεις του για το νέο λατομικό νομοσχέδιο, την
περιβαλλοντική αδειοδότηση και τις εξειδικευτικές αποφάσεις στα πλαίσια του
Ν. 4014/2011, το σχέδιο νόμου για τα «Δασικά οικοσυστήματα, ορισμοί, μέτρα
προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης» και την αναθεώρηση των Περιφερειακών
Χωροταξικών Σχεδίων.
Επίσης, σε συνεργασία με τον Υπουργό κ. Χατζηδάκη ενέταξε τον κλάδο στο
νέο αναπτυξιακό νόμο και μετείχε στην προσπάθεια του ΥΠΑΝ για τη μέτρηση των
διοικητικών επιβαρύνσεων των εξορυκτικών δραστηριοτήτων με σκοπό τη μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 επιλεγμένους τομείς. Η πρωτοβουλία αυτή του
ΥΠΑΝ έγινε σε συνεργασία και με τον ΟΟΣΑ.
Όσον αφορά στην αδειοδότηση των εξορυκτικών έργων, με πρωτοβουλία
ΣΕΒ – ΣΜΕ, το αντικείμενο αυτό εντάχθηκε στο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού
Περιβάλλοντος του ΣΕΒ και οργανώθηκε ξεχωριστό θεματικό εργαστήριο για την
ανάδειξη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων επίλυσής τους.
Ο ΣΜΕ τέλος μετείχε ενεργά στο 3ο Διεθνές Συνέδριο για τον Ορυκτό Πλούτο
και το Διεθνές Συνέδριο SDIMI 2013 (με θέμα εξορυκτική βιομηχανία και βιώσιμη ανάπτυξη), προβάλλοντας τις θέσεις του κλάδου και τις ακολουθούμενες
πρακτικές.
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ο ΣΜΕ ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα στη δημιουργία και υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης για την
καινοτομία στον κλάδο των ΟΠΥ (Innovation Partnership) και στη διαμόρφωση
του τελικού σχεδίου της αναθεώρησης της Οδηγίας 2011/92/EU για την εκτίμηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων (ΕΙΑ).

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η

ετήσια Τακτική Συνέλευση
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου στις
20-5-2013. Εγκρίθηκαν ομόφωνα η
Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. για
το 2012, ο οικονομικός απολογισμός
για το 2012, ο προϋπολογισμός για
το 2013, η έκθεση της ελεγκτικής
επιτροπής επί του οικονομικού απολογισμού, η επικύρωση εκλογής νέων
μελών του Δ.Σ. στην περίοδο 20122013 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:
«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.
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα οικονομικής
δυσπραγίας εντός της Ε.Ε. και αβεβαιότητας των διεθνών αγορών, φυσικό
ήταν να επηρεαστούν η παραγωγή, η
διάθεση και τα οικονομικά αποτελέσματα των ελληνικών εξορυκτικών
επιχειρήσεων. Θετικό στοιχείο στις
διακυμάνσεις του 2012 αποτελεί, προς
το τέλος του χρόνου η σταθεροποίηση
τιμών Ο.Π.Υ. σε λογικά πλαίσια για τις
περισσότερες από αυτές και ή έστω
αναιμική αλλά υπαρκτή τάση ανόδου
των τιμών των μετάλλων μετά από
μεγάλο διάστημα συνεχούς πτώσης.
Πρέπει να τονιστεί ότι στο δύσκολο
περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων του κλάδου και ιδιαίτερα των
μεταλλουργικών, αρνητικότατο στοιχείο υπήρξε η αύξηση του κόστους
ενέργειας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το κλείσιμο εργοστασίων παραγωγής αλουμινίου σε πολλές χώρες της
Ευρώπης επειδή δεν κατέστη δυνατόν

να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη πτώση
των τιμών των μετάλλων και τη μεγάλη
αύξηση στο κόστος 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.
Δυστυχώς για μία ακόμη φορά, στον
απολογισμό και αυτής της χρονιάς που
πέρασε, πρέπει να τονιστεί 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. Χαρακτηριστικό
μέγεθος που περιγράφει το βάθος της
κρίσης, η ετήσια παραγωγή αδρανών. Το
2012 εκτιμάται ότι παρήχθησαν 29 εκ.
τον. σε τραγική αντίθεση με τους 90 εκ.
τον. ετήσιας παραγωγής το 2006, προ
κρίσης.
Σ’ ότι αφορά τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις του Συνδέσμου Μεταλλευτικών
Επιχειρήσεων έχουμε να επισημάνουμε
τα εξής:
Σχεδόν ένα χρόνο μετά την ανακοίνωσή της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των ΟΠΥ, δεν έγινε τίποτε ουσιώδες
για την εφαρμογή της.΄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
αλλαγή νοοτροπίας της Δημόσιας Διοίκησης έναντι του κλάδου, αντιμετώπιση
από την Πολιτεία των πάσης φύσεως
στείρων, αντιαναπτυξιακών και αστήρικτων επιστημονικά αντιδράσεων έναντι
της ανάπτυξης της εκμετάλλευσης του
ορυκτού πλούτου, περιμένουμε ακόμη

στο νέο νομοθετικό έργο να λαμβάνεται
υπόψη η Ε.Π.
Επίσης περιμένουμε ακόμη την ολοκλήρωση, επιτέλους, της δημιουργίας
ενός νέου σύγχρονου νομοσχέδιου για
την έρευνα, παραγωγή και εκμετάλλευση λατομικών προϊόντων. Περιμένουμε
αντιμετώπιση, όχι με πολιτικές σκοπιμότητες αλλά με τεχνοοικονομικά και
αναπτυξιακά κριτήρια του κόστους της
ενέργειας, κύρια στις μεταλλουργίες
της χώρας, τη σωστή αντιμετώπιση
χωροταξικά των δραστηριοτήτων μας
και των προοπτικών τους στο μέλλον
(κάτι που απέχει μακράν του πνεύματος
των εκπονούμενων σχεδίων ΣΧΟΟΑΠ,
ΓΠΣ, Περιφερειακών κλπ) και τέλος την
ενεργοποίηση και της Πολιτείας στη
μεταστροφή της κοινής γνώμης για την
αξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτου.
Aντ’ 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.
Ο ΣΜΕ αντιτάχθηκε και θα συνεχίσει να αντιτάσσεται σοβαρά σ΄ όλα
αυτά».

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο
Δ.Σ, για την περίοδο Μαΐου 2013
-Μαΐου 2015 αποτελούμενο από τους:
Ε. Φαίδρο, Α. Κεφάλα, Κ. Σάλτα, Μ.
Κωνσταντινίδη, Γ. Αποστολόπουλο, Π.
Βετούλα, Γ. Γεωργιάδη, Θ. Ζαμπετάκη,
Ε. Κοντόρη, Γ. Μαρκόπουλο, Π. Νικολακάκο, Μ. Στεφανάκη, Π. Τάτση.
Διεξήχθη στον ιστορικό χώρο των
παλιών εγκαταστάσεων των μεταλλείων και της μεταλλουργίας Λαυρίου
2013
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που σήμερα λειτουργεί ως «βιοτεχνικό πάρκο» με ευθύνη του ΕΜΠ. Στο
τέλος πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο χώρο του πάρκου όπως και
στο χώρο των αρχαίων πλυντηρίων,
συμβολική κίνηση σύνδεσης παρελθόντος-παρόντος της εξορυκτικήςμεταλλουργικής δραστηριότητας.
Η εκδήλωση αυτή σηματοδοτεί
την έναρξη του εορτασμού των 90
χρόνων του ΣΜΕ.
Μετά τη Γενική Συνέλευση το νέο
Δ.Σ .συγκροτήθηκε σε σώμα με την
παρακάτω σύνθεση:
Ελευθέριος Φαίδρος Πρόεδρος,
Αθανάσιος Κεφάλας Α΄ Αντιπρόεδρος, Κωνσταντίνος Σάλτας Β΄ Αντιπρόεδρος, Ματθαίος Κωνσταντινίδης
Γενικός Γραμματέας, Γεράσιμος Αποστολόπουλος Αναπλ. Γενικός Γραμματέας, Παντελής Βετούλας Ταμίας, Γεώργιος Μαρκόπουλος Αναπλ.
Ταμίας, Γεώργιος Γεωργιάδης Μέλος,
Ελένη Κοντόρη Μέλος, Θεόφιλος
Ζαμπετάκης Μέ λος, Παναγιώτης
Νικολακάκος Μέλος, Μιχάλης Στεφανάκης Μέλος, Πλούταρχος Τάτσης
Μέλος.

Ενάμιση χρόνο μετά
την ανακοίνωση της
Εθνικής Πολιτικής
Αξιοποίησης των ΟΠΥ,
δεν έγινε τίποτε ουσιώδες
για την εφαρμογή της.
Περιμένουμε ακόμη
Νέο Σύγχρονο Λατομικό
Νομοσχέδιο, πλήρη
εφαρμογή του
Ν. 4014/2011, σωστή
αντιμετώπιση των
δυνατοτήτων και των
προοπτικών του κλάδου
και τέλος την ενεργοποίηση
της πολιτείας στη
μεταστροφή της κοινής
γνώμης για την αξιοποίηση
του ορυκτού πλούτου
της χώρας.

ΣΜΕ & ΠΟΛΙΤΙΚH
ΗΓΕΣIΑ ΔΗΜOΣΙΑ ΔΙΟIΚΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚEΣ
ΕΞΕΛIΞΕΙΣ

O

ΣΜΕ συνεργάστηκε στενά
με την πολιτική ηγεσία και
τις υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ
και των συναρμόδιων υπουργείων σε
όλα τα θέματα που αφορούσαν στον
κλάδο και ειδικότερα σε θέματα όπως
την εφαρμογή Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των ΟΠΥ, προώθηση Νέου
Λατομικού Νομοσχεδίου, επιβολή
τελών επί οριστικών παραχωρήσεων
και κλιμάκωση μισθωμάτων, αδειοδότηση εξορυκτικών έργων και εφαρμογή του Ν. 4014/2011, αντιμετώπιση
παράνομης λατόμευσης και διακίνησης αδρανών, νέο Δασικό Νομοσχέδιο, αναδιάρθρωση υπηρεσιών ΠΕΚΑ
και ιδιαίτερα με το προτεινόμενο νέο
οργανωτικό σχήμα με το οποίο καταργείται η αυτοτέλεια των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων και το χωροταξικό
σχεδιασμό σε σχέση με τις ΟΠΥ.
Συνεργασία ΣΜΕ με Υπουργό
ΠΕΚΑ κ. Ι. Μανιάτη

Π
 αλιές εγκαταστάσεις
μεταλλουργίας Γαλλικής
Εταιρείας Λαυρίο

Γραφεία Φ. Σερπιέρη
24
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Η συνεργασία του ΣΜΕ με τον
καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργό υπήρξε
στενή και ιδιαίτερα εποικοδομητική.
Στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν, κατέστη εφικτό να συζητηθούν όλα τα εκκρεμή θέματα του
κλάδου, με αίτημα του ΣΜΕ να προχωρήσει το Υπουργείο σε αποτελεσματικότερη διευθέτησή τους. Από τα
σημαντικότερα θέματα που συζητή-

θηκαν, ήταν οι προτάσεις για εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης
των ΟΠΥ μέσω ειδικής χωροταξικής
παρέμβασης, η σχεδιαζόμενη επιβολή
τελών επί Οριστικών Παραχωρήσεων,
η κλιμάκωση των μισθωμάτων στους
δημόσιους μεταλλευτικούς χώρους και
τέλος η προώθηση του Νέου Λατομικού Νομοσχεδίου.
Στα επιμέρους θέματα, γίνεται
λεπτομερέστερη αναφορά παρακάτω.

της ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών, ώστε να μειωθεί το φαινόμενο.
Συνάντηση με τον Υπουργό
Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκη

Συνεργασία με Υφυπουργό ΠΕΚΑ
κ. Α. Παπαγεωργίου

Ο ΣΜΕ είχε την ευκαιρία να εκθέσει
αναλυτικά τις απόψεις του στον υφυπουργό ΠΕΚΑ κ. Α. Παπαγεωργίου επί
των κυριότερων θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο, όπως αυτά που
αναφέρθηκαν στη συνεργασία με τον
Υπουργό κ. Ι. Μανιάτη.
Ιδιαίτερα, είχε εκτεταμένο διάλογο
στο θέμα της επιβολής τελών επί Οριστικών Παραχωρήσεων, όπως και στην
εφαρμογή του άρθρου 63 του Ν. 4042/
2012 για τα μισθώματα των δημόσιων
μεταλλευτικών χώρων, ζητώντας κριτήρια στο τρόπο που θα επιβληθούν τα
τέλη και στον τρόπο που θα κλιμακώνονται τα μισθώματα μέχρι του προβλεπόμενου ανώτατου ορίου.
Επίσης, ο Σύνδεσμος με επιστολή
του προς τον κ. Παπαγεωργίου, κατήγγειλε την άνευ προηγουμένου παράνομη λατόμευση και εμπορεία αδρανών,
ζητώντας να παταχθούν παρόμοιες
δραστηριότητες που θίγουν νόμιμους
παραγωγούς, στερούν έσοδα από το
κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση,
διακινδυνεύεται η ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών και δημιουργείται εντύπωση ασυδωσίας. Ο ΣΜΕ, για
μία ακόμη φορά, πρόβαλε το αίτημα

Στη συνάντηση που είχε το Προεδρείο του ΣΜΕ με τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκη, συζητήθηκαν όλα
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο
κλάδος και συγκεκριμένα:
α) την αλλαγή αντιμετώπισης και
τρόπου αδειοδότησης εξορυκτικών
έργων, όπου πρώτα πρέπει να αποφασίζεται εάν ένα έργο είναι συμφέρον
για την εθνική οικονομία και την ανάπτυξη και μετά να αποφασίζονται οι
όροι (περιβαλλοντικοί και μη) με τους
οποίους αυτό θα πρέπει να υλοποιηθεί
β) την έμπρακτη εφαρμογή της Εθνικής
Πολιτικής αξιοποίησης των ΟΠΥ, ώστε
να αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης και
κοινό τόπο όλων των συναρμόδιων για
τον κλάδο υπουργείων, γ) το μεγάλο
ενεργειακό κόστος και τις επιπτώσεις
του στην εξορυκτική – μεταλλουργική βιομηχανία, προειδοποιώντας για
άσχημες εξελίξεις στη βιωσιμότητα
των αντίστοιχων επιχειρήσεων (στις
μεταλλουργίες που εκπροσωπεί ο ΣΜΕ
το κόστος ενέργειας υπερβαίνει το
35% του συνολικού κόστους λειτουργίας τους), δ) την ένταξη του εξορυκτικού
κλάδου στον υπό τελική διαμόρφωση
νέο αναπτυξιακό νόμο.
Διαμαρτυρία του ΣΜΕ προς τον
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κ. Κ. Μητσοτάκη για το
σχέδιο αναδιάρθρωσης της Γεν.
Δν/σης Φυσικού Πλούτου του
ΥΠΕΚΑ και των Επιθεωρήσεων
Μεταλλείων.

Στην επιστολή του ο Πρόεδρος του
ΣΜΕ εξέφρασε την αντίρρηση του κλάδου για το προτεινόμενο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ, με
το οποίο διαλύεται η Γενική Διεύθυνση
Φυσικού Πλούτου και συγχωνεύονται
οι επιμέρους διευθύνσεις της.
Επίσης εκφράστηκε η αντίθεση του
ΣΜΕ στην προτεινόμενη διοικητική
μεταρρύθμιση που προβλέπει οι Επιθεωρήσεις Μεταλλείων να καταργηθούν
ως αυτοτελή όργανα και να υπαχθούν
ως απλά τμήματα σε μία Γενική ή απλή
Δν/ση Επιθεωρήσεων του ΥΠΕΚΑ.
Πάγια θέση του ΣΜΕ τα τελευταία
χρόνια είναι η ενίσχυση της Γενικής
Διεύθυνσης Φυσικού Πλούτου και των
Επιθεωρήσεων Μεταλλείων, προκειμένου να εξυπηρετήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο την ανάπτυξη και σωστή
λειτουργία του εξορυκτικού κλάδου.
Αντίθετα, οι κινήσεις οι οποίες σχεδιάζονται, εκλαμβάνονται ως ιδιαίτερα
υποβαθμιστικές αυτού του ρόλου.
Τις απόψεις του αυτές ο ΣΜΕ τις
εξέφρασε επίσης σε όλες τις επαφές
που είχε με την πολιτική ηγεσία του
ΥΠΕΚΑ και τις προέβαλε σε αντίστοιχες
ημερίδες και ΜΜΕ.
Συνάντηση με τον Υπουργό
Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα

Ο ΣΜΕ πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών κ.
Στουρνάρα, προκειμένου να συζητηθούν και κατ’ επέκταση να προωθηθούν θέματα και προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Ιδιαίτερα έμφαση
δόθηκε στο θέμα της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των ΟΠΥ, όπου ο ΣΜΕ
παρουσίασε τα αιτήματά του, σύμφωνα
με τα οποία ζητούνται: σφαιρική αντιμετώπιση της φορολογίας του μεταλ2013
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ΣΜΕ & ΠΟΛΙΤΙΚH ΗΓΕΣIΑ - ΔΗΜOΣΙΑ ΔΙΟIΚΗΣΗ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚEΣ ΕΞΕΛIΞΕΙΣ
λευτικού κλάδου, επαναπροσέγγιση
του νόμου 4042/2012 περί μισθωμάτων και τελών, αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, κίνητρα για έρευνα
και ανάπτυξη του ορυκτού πλούτου και
ενσωμάτωση της Εθνικής Πολιτικής
Αξιοποίησης του Ορυκτού Πλούτου σε
όλους τους επιμέρους αναπτυξιακούς
σχεδιασμούς.
Επίσης, εσ τά λη επισ τολή σ τον
Υπουργό σχετικά με το τέλος ακίνητης
περιουσίας επί αγροτεμαχίων και την
περίπτωση της εξορυκτικής δραστηριότητας, όπου ζητήθηκε να υπάρξει
σαφής εξαίρεση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων από την επικείμενη φορολόγηση των αγροτεμαχίων.
Συνάντηση του Προεδρείου του
ΣΜΕ με τον Πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ
κ. Φ. Κουβέλη
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του
ΣΜΕ με τον Πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ Φ.
Κουβέλη στην οποία συζητήθηκαν, σε
ένα γενικότερο πλαίσιο θέματα που
αφορούν τον κλάδο όπως η σημασία
του κλάδου για την εθνική ανάπτυξη
και την ελληνική οικονομία, οι βασικοί
άξονες της Εθνικής Μεταλλευτικής
Πολιτική, η ατελής εφαρμογή του Ν.
4014/2011 περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων λόγω της μεγάλης
καθυστέρησης της έκδοσης των απαιτούμενων εξειδικευτικών Υ.Α και ΚΥΑ,
η σχέση της εξορυκτικής δραστηριότητας με τις τοπικές κοινωνίες και τέλος
ο διπλασιασμός των μισθωμάτων και
η επιβολή τελών επί μεταλλευτικών
παραχωρήσεων.
Προώθηση Νέου Λατομικού
Νομοσχεδίου
Ο Σύνδεσμος, εν όψει της τελικής
επεξεργασίας του νομοσχεδίου από
το ΥΠΕΚΑ και του στόχου που έθεσε ο
υπουργός κ. Μανιάτης να προχωρήσει
τους προσεχείς μήνες η ψήφισή του
από τη Βουλή, υπενθύμισε τις θέσεις
του σε επιμέρους βασικά ζητήματα
όπως:
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− Η μαρμαρόσκονη και η μαρμαροψηφίδα που χρησιμοποιούνται
ως πρώτη ύλη για βιομηχανικές
εφα ρμογές και για πα ραγωγή
CaCO3, δεν πρέπει να θεωρούνται
ότι εμπίπτουν στην κατηγορία των
αδρανών
− Η παραγωγή αδρανών υλικών
που προκύπτουν από τη διαχείριση στείρων αποβλήτων λατομείων
μαρμάρου (εξαιρουμένων αυτών
που αποτελούν πρώτη ύλη για την
παραγωγή ανθρακικού ασβεστίου),
να υπάγεται στον περιορισμό να
αποδεικνύει από τον κύκλο εργασιών, ως κύρια δραστηριότητα την
εκμετάλλευση του μαρμάρου
− Η απόληψη φυσικών αποθέσεων άμμων και χα λίκων, καθώς
και ποταμίσιων λιμναίων ή άλλων
αλλουβιακών αποθέσεων, να εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος
νόμου και να επιτρέπεται κάτω από
συγκεκριμένες περιπτώσεις (αναφέρθηκαν αναλυτικά)

−

−

−

−

−

Λ
 ατομείο - Μάρμαρα Παυλίδης

− Η παράταση των μισθώσεων να
είναι σημαντικά μεγάλη
− Η άδεια εκμετάλλευσης για ιδιόκτητους λατομικούς χώρους, να
ισχύει μέχρις εξαντλήσεως των
απολήψιμων αποθεμάτων
− Η χωροθέτηση λατομικών μονάδων έναντι άλλων έργων εγκαταστάσεων ή κτισμάτων, να έχει τους
κατάλληλους περιορισμούς αποστάσεων από αυτά. Να δοθεί προσοχή στην προστασία του λατομικού χώρου έναντι μεταγενέστερων
κατασκευών.
− Να υπάρχει σ το σ χέδιο νόμου

−

−

−

ίδιο πνεύμα αντιμετώπισης λατομικών έργων εντός προστατευόμενων περοχών με αυτό της
Natura Guidance της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
Η άδεια ερευνητικών εργασιών
να έχει διάρκεια 2 ετών και μετά
παράταση για ένα ακόμη έτος
Οι επιτρεπόμενες ποσότητες εξόρυξης από τα ερευνητικά έργα να
ανέρχονται σε 100 κ. μέτρα, όσον
αφορά το μάρμαρο και τα 500 κ.
μέτρα, όσον αφορά τα βιομηχανικά
ορυκτά
Η άσκηση του δικαιώματος του
Δημοσίου για έρευνα και αναζήτηση λατομικών ορυκτών στις εκτάσεις ιδιοκτησίας του να έχει τους
ίδιους χρονικούς περιορισμούς και
περιορισμούς έκτασης όπως και η
ιδιωτική έρευνα
Η άδεια εκμετάλλευσης, εφόσον
αναφέρεται σε ενιαία έκταση, να
μην έχει περιορισμούς έκτασης, να
μην έχει περιορισμούς ανώτατου
ορίου
Η πλεονάζουσα παραγωγή λατομείων που τροφοδοτούν την τσιμεντοβιομηχανία να διατίθεται με
ίδιους όρους όπως αυτοί που περιγράφονται για τις άλλες λατομικές
δραστηριότητες, με καταβολή ειδικού τέλους υπερ ΟΤΑ
Τα εξορυσσόμενα αδρανή υλικά
που προέρχονται από την εκτέλεση δημοσίων και δημοτικών έργων,
προτείνουμε η διαχείρισή τους να
υπάγεται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου
Στις πλειοδοτικές διαδικασίες πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να
συναξιολογείται ο εξοπλισμός ο
ευρισκόμενος εντός και εκτός του
λατομείου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την εξόρυξη – μεταφορά – επεξεργασία των εξορυσσόμενων και όχι μόνο, ο εξοπλισμός
που θα ευρίσκεται εντός του δημοπρατούμενου λατομείου
Εντονότερα μέτρα αντιμετώπισης
της παράνομης λατόμευσης
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− Τα αδρανή τα οποία προορίζονται
για δομικά έργα, πρέπει να πληρούν
τις προδιαγραφές που τίθεν ται
από την ΚΥΑ 5328/122/2007 (ΦΕΚ
386/Β/20.3.2007) όπως ισχύει και
να συμμορφώνονται με τον κανονισμό 305/2011 της Ε.Ε.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.sme.gr

Νέος αναπτυξιακός νόμος
Μετά τη συνάντηση του ΣΜΕ με
τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκη προστέθηκε στο προς ψήφιση
νομοσχέδιο, παράγραφος σχετικά με
τα έργα του κλάδου. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 4146/2013 ψηφίστηκε από
τη Βουλή και στο άρθρο 20 παραγρ.
27 που αφορά τον εξορυκτικό κλάδο
προβλέπει : α) για επενδυτικά σχέδια
που αναφέρονται στο άρθρο 2 του
παρόντος νόμου, ενισχυόμενες δαπάνες αποτελούν και οι δαπάνες εκσυγχρονισμού των κ τιριακών και των
μηχανουργικών εγκαταστάσεων και β)
για επενδυτικά σχέδια που αφορούν
μεταλλευτικές και εξορυκτικές επιχειρήσεις, ενισχύονται και οι δαπάνες
κύριων προπαρασκευαστικών εργασιών της εκμετάλλευσης, που αφορούν
στοές, φρεάτια, αντλιοστάσια, κύρια
έργα αερισμού, κεκλιμένα προσπέλασης, περιχάραξης.
Δυσ τυχώς, μετά από διάφορες
παρεμβάσεις, ο νόμος που ψηφίστηκε,
αφήνει εκτός τα προπαρασκευαστικά
έργα και τα έργα διαμόρφωσης στις
επιφανειακές εκμεταλλεύσεις.
Αναθεώρηση Περιφερειακών
Χωροταξικών Σχεδίων

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της
μελέτης που αφορούσε την αξιολόγηση των σημερινών εν ισχύ περιφερειακών πλαισίων και την καταγραφή
δραστηριοτήτων όπως και των προοπτικών τους, ιδιαίτερα για τις χωροταξικές τους απαιτήσεις προκειμένου να
λειτουργήσουν απρόσκοπτα.
Οι μ ε λέ τ ες αυ τ ές π ροω θήθ η καν στις Περιφέρειες προκειμένου
να εκφράσουν τις απόψεις τους, πριν
τεθούν σε δημόσια διαβούλευση.
Δυστυχώς σε κάποιες μελέτες δεν
έλειψαν οι περιπτώσεις να εμφανίζονται ανακρίβειες για την εξορυκτική
δραστηριότητα ή ακόμη και υποβάθμιση υπαρχουσών δραστηριοτήτων
όπως και της σημασίας τους για την
Περιφέρεια και την Εθνική Οικονομία.
Ο Σύνδεσμος για τις μελέτες που
έλαβε γνώση και εκεί όπου εντοπίζονταν τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν, έκανε αναλυτικές παρατηρήσεις
και τις έθεσε υπόψη της Διεύθυνσης
Χωροταξίας όπως και του Γ.Γ. Χωροταξίας κ. Αλεξιάδη, ζητώντας να γίνουν
διορθώσεις στα κείμενα των μελετών.
Η Α φάση των μελετών, τέθηκε σε
δημόσια διαβούλευση τα αποτελέσματα της οποίας ελήφθησαν υπόψη στην
τελική διαμόρφωσή της. Η τελικώς
διαμορφωμένη Α φάση παρουσιάστηκε στους εκπροσώπους των Περιφερειών, σε ημερίδα που διοργάνωσε το
ΥΠΕΚΑ.
Στη συνέχεια ξεκίνησε και βρίσκεται
σε ολοκλήρωση η Β φάση του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού
που αφορά τη δημιουργία χωροταξικών / αναπτυξιακών προτάσεων. Ο
ΣΜΕ, μετά από συνεννόηση με τη Δν/
ση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ, θα έλθει
σε επαφή με τα αρμόδια μελετητικά
γραφεία, προκειμένου να εκφράσει
τις απόψεις του στα θέματα χωροθέτησης και ανάπτυξης της εξορυκτικής δραστηριότητας όπως και συνδεδεμένων με αυτήν βιομηχανικών
δραστηριοτήτων (μεταλλουργίες και
τσιμεντοβιομηχανία).

Περί τελών και μισθωμάτων επί
μεταλλευτικών παραχωρήσεων
Συστήθηκε από τον Υπουργό ΠΕΚΑ
κ. Α. Παπαγεωργίου, επιτροπή με
σκοπό να εξετάσει το θέμα της επιβολής τελών επί Οριστικών Παραχωρήσεων (Ο.Π.) και να εισηγηθεί σχετικά.
Ο ΣΜΕ στις επαφές που είχε με τον
κ. Υφυπουργό, ανέπτυξε εκτενώς τις
τεκμηριωμένες απόψεις των μεταλλευτικών επιχειρήσεων, όχι μόνο επί
της σχεδιαζόμενης επιβολής τελών επί
των (Ο.Π.) αλλά και για την εφαρμογή
του άρθρου 63 του Ν. 4042/2012 περί
μισθωμάτων στους δημόσιους μεταλλευτικούς χώρους, όπου διπλασιάζονται τα ανώτατα όρια χωρίς να προσδιορίζονται κριτήρια κλιμάκωσης.
Ο Σύνδεσμος τόνισε και προς τον
κ. Υφυπουργό και στη συσταθείσα επιτροπή ότι το θέμα της επιβολής τελών
και μισθωμάτων επί μεταλλευτικών
παραχωρήσεων, πρέπει να εξεταστεί
σφαιρικά σε συνάρτηση με την καθολική εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής
Αξιοποίησης των ΟΠΥ. (Ε.Π.), λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια επιβολής (είδος
προϊόντος, κόστη-συνθήκες εκμετάλλευσης, κόστη-συνθήκες κατεργασιών,
διεθνή αγορά, απαιτούμενες επενδύσεις σε έρευνα, κόστη διάθεσης προϊόντων, χρηματοοικονομικά κόστη κτλ).
Τονίστηκε προς όλες τις κατευθύνσεις
ότι βασικός σκοπός της Πολιτείας, πρέπει να είναι η συνολική ανάπτυξη της
εξορυκτικής βιομηχανίας μέσω της
εφαρμογής της (Ε.Π.) και μέσω αυτής
να καθοριστούν και τα ανταποδοτικά
οφέλη προς αυτήν. Τη θέση αυτή, ο
ΣΜΕ τη γνωστοποίησε και με επιστολή του προς τον πρωθυπουργό κ. Α.
Σαμαρά.
Μετά από συνεχείς επαφές με την
πολιτική ηγεσία και τα στελέχη της
συσταθείσης επιτροπής για την επιβολή τελών, διαμορφώθηκαν κάποιες
αρχικές προτάσεις που έβρισκαν το
ΣΜΕ έντονα αντίθετο.
Το μόνο θετικό στην προσπάθεια
αυτή, ήταν η ψήφιση από τη Βουλή του
Ν. 4203/2013 περί ΑΠΕ όπου συμπε2013
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ριλήφθηκε στις «λοιπές διατάξεις» το
Άρθρο 12 με την εξής αναφορά:
«Με ΚΥΑ θα εξειδικευτεί ο τρόπος
και τα κριτήρια υπολογισμού ή μεταβολής των μισθωμάτων Δημόσιων
Μεταλλευτικών Χώρων έως του ανώτατου θεμιτού μισθώματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 63 του 4042/2012».
Κατ’ αυτόν τον τρόπο και μετά από
την έντονη προσπάθεια του ΣΜΕ, κατοχυρώνεται η κλιμάκωση των μισθωμάτων επί των δημόσιων μεταλλείων.
Ο ΣΜΕ, πριν προχωρήσει η οριστική διατύπωση της ΚΥΑ περί υποβολής
τελών επί (Ο.Π.), συζητά αναλυτικά με
την πολιτική ηγεσία, τις τελικές του
θέσεις επί του θέματος. Συγκεκριμένα,
εξέφρασε τις εξής απόψεις :
− Με τα λ λ εύματα πολύτιμων
μετάλλων, επιβολή τελών
Η αρχή που ακολουθείται είναι ο
υπολογισμός του τέλους να γίνεται με βάση τη τιμή του μετάλλου
στις διεθνείς αγορές. Επισημαίνουμε όμως ότι στην περίπτωση που
πωλείται συμπύκνωμα μεταλλευμάτων και όχι το καθαρό μέταλλο, η
τιμή πώλησης διαφέρει σημαντικά
από αυτή που προκύπτει από την
αναγωγή του περιεχόμενου μετάλλου στο μετάλλευμα.
Πρόταση του Συνδέσμου είναι στις
περιπτώσεις πώλησης συμπυκνώματος μεταλλευμάτων να χρησιμοποιείται συντελεστής επί της ποσότητας του περιεχόμενου μετάλλου
(προτείνεται 65%) ή να λαμβάνεται υπόψη η αξία των τιμολογίων
πώλησης.
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− Λοιπά ορυκτά και παραπροϊόντα επεξεργασίας, επιβολή
τελών
• Στο μικτό κέρδος που θα αποτελέσει βάση του υπολογισμού των
τελών, να συνυπολογίζονται τα
χρηματοοικονομικά έξοδα, οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης των
προϊόντων και οι φόροι.
• Να υπάρξει ρήτρα κερδοφορίας
στον υπολογισμό των τελών. Σε
περίπτωση αρνητικού μικτού κέρδους, να μην καταβάλλονται τέλη.
Η επιβολή τελών να αρχίζει από
ένα μικτό κέρδος και πάνω, ο δε
συντελεστής τελών να κλιμακώνεται ανάλογα με το επίπεδο μικτού
κέρδους.
− Τέλη επί των Αποθεματικών
Παραχωρήσεων
Επιβάλλοντας τέλη στις αποθεματικές παραχωρήσεις, ουσιαστικά
επιβαρύνεται και αποθαρρύνεται
ο επενδυτής εκείνος που σχεδιάζει
μακροχρόνια και επενδύει σημαντικά στο μέλλον των Ορυκτών
Πόρων.
Πρέπει να λαμβάνε ται υπόψη
η κατηγορία μετα λ λεύματος, η
αξία του και η εκτατική ή εντατική μεταλ λοφορία που ανάλογα
απαιτεί αυξημένο ή μη, αριθμό
αποθεματικών.
Ιδιαίτερα θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη ότι στις εκτατικές εκμεταλλεύσεις, όπως ο βωξίτης, εξαιτίας
των γεωλογικών συνθηκών γένεσής του (καρσ τικά κοιτάσματα
μικρού μεγέθους και με πολύ μεγάλη διασπορά στο χώρο), η πυκνότητα εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων σε σχέση με την έκταση που
καταλαμβάνουν στην επιφάνεια
του εδάφους, είναι ιδιαίτερα μικρή.
Επιπρόσθε τα λόγω ισ τορικών,
πολιτιστικών ή άλλων χωροταξικών ρυθμίσεων μεγάλο τμήμα της
επιφάνειας των παραχωρήσεων
καλύπτεται από πόλεις ή οικισμούς,
πολιτιστικούς χώρους (πχ Δελφικό
τοπίο), δρυμούς όπως Παρνασσού

και Οίτης ή σημαντικά έργα υποδομής όπως λίμνη και αγωγός Μόρνου, καθιστώντας απαγορευτική
την εξόρυξη (για παράδειγμα σε
μία εταιρεία μέλους του ΣΜΕ υπολογίζεται ότι αυτές οι περιπτώσεις
καλύπτουν περίπου 30% της επιφανείας των παραχωρήσεών της).
Για όλους αυτούς τους λόγους, προτείνουμε οι αποθεματικές παραχωρήσεις να μην καταβάλλουν τέλη.
− Τέλη σε Άδειες Μεταλλευτικών Ερευνών
Η ε π ι β ολ ή τ ε λών σ τ ις Άδει ες
Μεταλλευτικών Ερευνών δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη του Ορυκτού
Πλούτου.
Προτείνεται για την αποθάρρυνση
των φορέων που δεσμεύουν περιοχές χωρίς πρόθεση ανάπτυξης, να
επιβάλλεται τέλος εφόσον από τον
ίδιο φορέα ζητείται η δέσμευση της
ίδιας περιοχής, για μία ακόμη τριετία πέραν της αρχικής και ενώ δεν
έχουν πραγματοποιηθεί ερευνητικά
έργα.
− Μισθώματα δημόσιων μεταλλευτικών χώρων
Προτείνεται να υπάρξει κλιμάκωση
του μισθώματος μέχρι του ανώτατου θεμιτού ορίου με κριτήρια
τη μέση τιμή FOB πώλησης του
μεταλλεύματος και το μικτό κέρδος
στο οποίο θα συνυπολογίζεται το
κόστος πωλήσεων.
Ο ΣΜΕ επεσήμανε για μία ακόμη
φορά τη σημασία που έχει ο τρόπος
υπολογισμού των τελών και των
μισθωμάτων, ώστε να μη θιγεί η
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών
μεταλλευτικών επιχειρήσεων.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.sme.gr
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ΥΑ αριθμ. 46294/14-8-2013.
Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και
δραστηριότητες της κατηγορίας
Β της 5ης Ομάδας (εξορυκτικές
δραστηριότητες)

Ο ΣΜΕ, πριν την έκδοση της ΥΑ,
έστει λε τις παρατηρήσεις του στο
ΥΠΕΚΑ και είχε τη δυνατότητα αναλυτικής συζήτησής τους με τα υπηρεσιακά
στελέχη.
Κύριο βάρος δόθηκε ώστε να ξεκαθαριστεί το πεδίο εφαρμογής, ιδιαίτερα για τις ερευνητικές εργασίες εκτός
γεωτρήσεων, που συνιστούν επέμβαση
στο έδαφος (τρανσέρες, μικρές επιφανειακές εκσκαφές για δειγματοληψία
κτλ) και να μην υπάγονται σε υποχρεώσεις ΠΠΔ ή ερευνητικές εργασίες που
δεν συνιστούν επέμβαση στο έδαφος.
Η Υ.Α. η οποία εκδόθηκε συμπεριέλαβε
το μεγαλύτερο μέρος των παρατηρήσεων του ΣΜΕ.
Αρμόδια υπηρεσία για την υπαγωγή
σε ΠΠΔ των ερευνητικών έργων είναι
για μεν τις δημόσιες εκτάσεις η Δν/ση
Τεχνικού Ελέγχου της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και για δε τις ιδιωτικές ή δημοτικές, η υπηρεσία έγκρισης της Τεχνικής Μελέτης που εκπονείται σύμφωνα με τον ΚΜΛΕ.
Ο ΣΜΕ πρότεινε, με μία μικρή τροποποίηση της κατηγοριοποίησης των
έργων, τα ερευνητικά γεωτρητικά
έργα, μέχρι 50μ βάθους, για βιομηχανικά ορυκτά και μάρμαρα, να περάσουν
στην κατηγορία Β και να υπαχθούν
σε ΠΠΔ. Η πρότασή μας δεν έγινε
αποδεκτή.

Νέο Σχέδιο Νόμου «Δασικά
οικοσυστήματα, Ορισμοί,
μέτρα προστασίας, ανάπτυξης
και διαχείρισης»
Το νομοσχέδιο αυτό του ΥΠΕΚΑ
παίρνει τη θέση νέου Δασικού Νόμου.
Ο Σύνδεσμος μετείχε ενεργά στη διαβούλευση, γνωστοποιώντας τις θέσεις
του στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ
και στους καθ’ύλην αρμόδιους όπως ο
Ειδικός Γραμματέας Δασών και ο Γεν.
Δν/ντής Δασών του ΥΠΕΚΑ.
Οι κυριότερες διαφωνίες του ΣΜΕ
επί του νομοσχεδίου ήταν:
α) Θεώρησε ασαφή το νέο τρόπο
προσδιορισμού της αξίας ανταλλάγματος χρήσης δασικής γης με
κριτήρια όπως τη θέση του δάσους,
τις παραγωγικές, προστατευτικές,
υδρονομικές, αισθητικές και λοιπές λειτουργίες του. Η προσέγγιση
αυτή στερείται αντικειμενικότητας
β) Σε πολλά σημεία του προτεινόμενου νομοσχεδίου, αναφέρεται ως
προαπαιτούμενο η έγκριση επέμβασης η οποία, ως γνωστόν, (Ν.
4014/2011) για τα έργα κατηγορίας Α και Β, έχει ενσωματωθεί στην
ΑΕΠΟ, δίνοντας την εντύπωση ότι
η έγκριση επέμβασης παραμένει
ξεχωριστή διοικητική πράξη.
γ) Εμφανίζονται υποχρεώσεις αποκατάστασης που λειτουργούν σωρευτικά. Υπάρχει υποχρέωση αποκατάστασης του χώρου επέμβασης με
βάση την εγκεκριμένη ΜΠΕ, υποχρέωση καταβολής χρηματοοικονομικής εγγύησης και υποχρέωση
αναδάσωσης επιφάνειας ίσης με
την προσβαλλόμενη. Ο ΣΜΕ διαφώνησε με τη διάταξη αυτή, ιδιαίτερα με την υποχρέωση της αναδάσωσης πρόσθετης επιφάνειας, ίσης
έκτασης με την προσβαλλόμενη.
Επίσης τόνισε ότι πρέπει να τεθούν
αντικειμενικά κριτήρια στον προσδιορισμό του πότε έχει συντελεστεί
σε μια περιοχή αναδάσωση, ώστε
να είναι δυνατή, με αντικειμενικά κριτήρια, είτε η ανάπτυξη νέων
έργων, είτε η παράδοση αναδασω-

μένων εκτάσεων στο δημόσιο.
δ) Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο,
επιτείνεται το πρόβλημα με τις αναδασωτέες εκτάσεις και τις δυνατότητες μερικής άρσης της αναδάσωσης, ώστε να είναι δυνατή η
επέμβαση προς δημιουργία ενός
έργου. Ο ΣΜΕ πρότεινε να μην
παραμένουν οι αναδασωτέες εκτάσεις δεσμευμένες για μεγάλο χρονικό διάστημα, να αίρεται μερικώς
η αναδάσωση και πριν την ολοκλήρωσή της, ώστε να μπορεί να δίνεται άδεια επέμβασης για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός έργου.
ε) Αναφέρεται ότι για την έρευνα εντός
δασών ή δασικών εκτάσεων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ή όταν δάση
περιλαμβάνουν Ειδικές Ζώνες Προστασίας, σε αυτές τις περιπτώσεις,
η έρευνα επιτρέπεται «μόνο μετά
την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης
και εφόσον σε αυτά προβλέπεται
τέτοιου είδους επέμβαση».
Ο ΣΜΕ αν τέ ταξε ότι ένα πολύ
μεγάλο μέρος της χώρας βρίσκεται
κάτω από κάποιο καθεστώς προστασίας ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις
λείπουν σχέδια διαχείρισης. Με αυτή
τη διατύπωση καθίσταται αναξιοποίητο
το σημαντικότερο μέρος του ορυκτού
πλούτου της χώρας κάτι το οποίο αντιβαίνει την Εθνική Πολιτική Αξιοποίησης
των ΟΠΥ. Ζήτησε να εφαρμοστεί ο Ν.
4014/2011 που προβλέπει κατάθεση
ΜΠΕ, η οποία θα περιέχει και Ειδική
Οικολογική Εκτίμηση, όπου απαιτείται
και ΑΕΠΟ.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.sme.gr
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ΣΜΕ & ΠΟΛΙΤΙΚH ΗΓΕΣIΑ - ΔΗΜOΣΙΑ ΔΙΟIΚΗΣΗ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚEΣ ΕΞΕΛIΞΕΙΣ
Mέτρηση Διοικητικών
Επιβαρύνσεων

H μέτρηση αυτή έγινε από το ΣΜΕ
μετά από απαίτηση του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύου, στα
πλαίσια μιας προσπάθειας που είχε
αναληφθεί και μέσω ΟΑΣΑ, για μείωση
διοικητικών βαρών σε 13 επιλεγμένους
τομείς.
Ο ΣΜΕ ανέπτυξε την υπάρχουσα
κατάσταση, αποτυπώνοντας τις ιδιαίτερα μεγάλες επιβαρύνσεις ακόμα και
στις πλέον απλές δραστηριότητες. Επεσήμανε στο Υπουργείο (κάτι το οποίο
όλοι μας το γνωρίζουμε και το ζούμε
καθημερινά) ότι υπάρχει το καταχρηστικό δικαίωμα κάθε υπηρεσία του
Δημοσίου να ζητά κάθε είδους στοιχεία
ή αναφορές, χωρίς να ψάχνει εάν έχουν
υποβληθεί αλλού, χωρίς να υπάρχει
έστω και στοιχειώδης προσπάθεια
ομαδοποίησης απαιτήσεων και άλλα
πολλά. Αποτέλεσμα, οι εταιρείες να
απολογίζονται για πάρα πολλά επιμέρους θέματα, αντιμετωπίζοντας εκτός
των άλλων, και επικαλύψεις απαιτήσεων (ίδια στοιχεία σε πολλές υπηρεσίες
π.χ. εκθέσεις αποβλήτων).
Μόνιμη πρόταση του Συνδέσμου
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, εδώ και
πολλά χρόνια, είναι να δημιουργήσει
ένα δελτίο ετήσιων δραστηριοτήτων
που θα συμπεριλαμβάνει και θα ομαδοποιεί τα περισσότερα από τα στοιχεία που ζητούνται σήμερα, να κατατίθενται σε κάποια κεντρική υπηρεσία
του ΥΠΕΚΑ και ηλεκτρονικά να διατίθενται επιμέρους στοιχεία του σε όποιον
ενδιαφερόμενο.
Οι βασικότερες διοικητικές επιβαρύνσεις που συγκεντρώσαμε, αφο30
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ρούσαν 17 υποχρεώσεις σχετικές με
το περιβάλλον και την περιβαλλοντική
αδειοδότηση εκτός στερεών αποβλήτων, 19 διοικητικές υποχρεώσεις σχετικές με την προστασία του εδάφους
και τα στερεά απόβλητα, 27 διοικητικές
υποχρεώσεις σχετικές με τη λειτουργία
των εξορυκτικών επιχειρήσεων και 22
διοικητικές αναφορές – εκθέσεις που
σχετίζονται με την επιμέρους λειτουργία των εργοταξίων.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.sme.gr

Εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού
για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες
(ΟΠΥ)

Στα πλαίσια της συνεργασίας με το
ΣΜΕ, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, κ. Ι. Μανιάτης εξέφρασε την άποψη να εκτιμηθεί η δυνατότητα εκπόνησης Ειδικού
Χωροταξικού για τις ΟΠΥ, προσεγγίζοντας περιεχόμενο κόστη-οφέλη και
χρηματοδότηση.
Kατ’ αρχάς, ο ΣΜΕ είχε την άποψη
να ενταχθεί η εκπόνηση ενός τέτοιου
σχεδίου στην Innovation Partnership,
στο μη τεχνικό πυλώνα που προβλέπει
βελτίωση ή συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τις ορυκτές
πρώτες ύλες.
Ο κ. Υπουργός, ζήτησε να εκτιμηθεί
εάν είναι δυνατή η εκπόνηση Ειδικού
Χωροταξικού για τις ΟΠΥ με χρηματοδότηση μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη).
Προκειμένου να δοθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες στον κ. Υπουργό σε σχέση με το σκοπό, τους στόχους
και το περιεχόμενο ενός τέτοιου Ειδικού
Χωροταξικού, ο ΣΜΕ με τη βοήθεια
εξωτερικών συνεργατών, επεξεργάστη-

κε αντίστοιχο σχέδιο μελέτης.Παραθέτουμε τα κυριότερα σημεία της:
Κύ ριο ς σ τόχο ς ε νό ς τ έ τοιο υ
χωροταξικού, είναι η διασφάλιση της
δυνατότητας αξιοποίησης των εγχώριων κοιτασμάτων ΟΠΥ και η επίλυση θεμάτων ανταγωνισμού χρήσεων
γης. Επίσης, είναι η χάραξη βασικών
κατευθύνσεων για τη χωρική οργάνωση του εξορυκτικού κλάδου σε
συνάρτηση με τις υφιστάμενες χρήσεις γης.
Το βασικό περιεχόμενο του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ, θα
περιλαμβάνει ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, κατηγοριοποίηση
και αξιολόγηση περιοχών εξορυκτικών δραστηριοτήτων με γνώμονα
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και
τις δυνατότητες όπως και τους περιορισμούς ανάπτυξής τους, γενικές
κατευθύνσεις χωροταξικής οργάνωσης βάσει των χαρακτηριστικών, των
προτεραιοτήτων και των επιλογών
που αναφέρονται στην Εθνική Πολιτική Αξιοποίησης των ΟΠΥ, κατευθύνσεις επίλυσης συγκρούσεων χρήσεων
γης με βάση τις υπόλοιπες γενικές
κατηγορίες χρήσεων γης αλλά και
τυχόν ειδικές ρυθμίσεις και τέλος
δεσμευτικές κατευθύνσεις προς τα
κατώτερα επίπεδα χωροταξικού σχεδιασμού και παρόμοιες για τη συνύπαρξη με Ειδικά Καθεστώτα Περιοχών Προστασίας.
Ως βασικά οφέλη προσδιορίζονται: η δημιουργία πλαισίου ώστε να
είναι συμβατά με αυτό όλα τα χωροταξικά – αναπτυξιακά πλαίσια των
περιφερειών και των δήμων, η πρόβλεψη διαδικασίας αλλαγής χρήσεων
γης για την αξιοποίηση εντοπισμένων
εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων πρώτων υλών, η διευκόλυνση της αδειοδότησης εξορυκτικών έργων, η προσέλκυση επενδύσεων και η ανάπτυξη
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,
με παράλληλη αύξηση των θέσεων
εργασίας.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.sme.gr

ΣΜΕ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
«Ουδεμία επιτυχία είναι δυνατή, ουδενός προβλήματος δύναται να προωθείται η λύσις, εάν το
όργανο το οποίον είναι επιφορτισμένον είς την τοιαύτην αποστολήν, δεν εμπνέει ανάλογον προς
την στάθμην της αποστολής του σεβασμού»
	


Συμμετοχή του ΣΜΕ στο 3ο Διεθνές Συνέδριο για τον Ελληνικό
Ορυκτό Πλούτο
Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα
μ ε θ έ μ α «Mineral Resources in
Greece: a driving force for economic
development”.O Σύνδεσμος μετείχε
με κεντρικό ομιλητή τον Πρόεδρο του
ΣΜΕ κ. Ε. Φαίδρο και με ομιλίες του
Αντιπροέδρου του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλα
,του ΓΔ του ΣΜΕ κ. Χ. Καβαλόπουλου
και εκπροσώπων εταιρειών – μελών.
Ο Πρόεδρος του ΣΜΕ αναφέρθηκε στην ανάγκη για μία ρεαλιστική
εκτίμηση του αναμενόμενου οικονομικού αποτελέσματος από την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της
χώρας, στη μη ιδιαίτερη εφαρμογή της
Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των
ΟΠΥ (Ε.Π.), στις δυσκολίες σωστής
ένταξης του εξορυκτικού κλάδου στο
σχεδιαζόμενο Περιφερειακό Χωροταξικό Σχεδιασμό, στη μη προώθηση
προς ψήφιση του νέου λατομικού
νομοσχεδίου, στη μη ολοκλήρωση
των απαιτούμενων ΚΥΑ και ΥΑ για την
πλήρη εφαρμογή του Ν. 4014/2011,
στα προβλήματα αδειοδότησης των
εξορυκτικών έργων, στην αναγκαιότητα μείωσης των διοικητικών βαρών
που επωμίζονται οι εξορυκτικές επιχειρήσεις, στο ότι δεν προωθήθηκε
μέχρι σήμερα διάλογος εδραίωσης
εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτείας, εξορυκτικής βιομηχανίας και κοινωνικών
εταίρων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται έντονες κοινωνικές αντιδράσεις στην ανάπτυξη των ΟΠΥ και
τέλος στην αδόκιμη, αποσπασματική
και μη ενταγμένη σφαιρικά στην (Ε.Π.)
προσπάθεια επιβολής τελών επί των
ιδιωτικών μεταλλευτικών παραχωρήσεων, παράλληλα με το διπλασιασμό

Απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου του ΣΜΕ Μ. Σκαλιστήρη στη Γ.Σ. των μελών το 1972)

των ανωτάτων ορίων των μισθωμάτων
των δημόσιων μεταλλείων, χωρίς κριτήρια κλιμάκωσής τους.
Συνέντευξη τύπου του Προεδρείου του ΣΜΕ στα πλαίσια του 6ου
Διεθνούς Συνεδρίου SDIMI 2013
στη Μήλο

−

−

−
Η συνέντευξη τύπου δόθηκε από το
Προεδρείο του Συνδέσμου σε οικονομικούς συντάκτες επιλεγμένων εφημερίδων. Το Προεδρείο ανέλυσε τα θέματα
που περιγράφηκαν στην ομιλία του Προέδρου του ΣΜΕ στο 3ο Διεθνές Συνέδριο για τον Ελληνικό Ορυκτό Πλούτο.
Χαρακτηριστικά μηνύματα ήταν:
− Από διαθέσιμες οικονομικές στατιστικές φαίνεται ότι τουλάχιστον το
30% της αξίας των ορυκτών πόρων
μιας χώρας επιστρέφει έμμεσα στο
κράτος, ενώ η υπόλοιπη αξία μοιράζεται στα διάφορα έξοδα και κυρίως τους μισθούς των εργαζομένων,
στην ενέργεια κτλ. Αυτό που μένει
στο τέλος ως κέρδος της επιχείρησης, φορολογείται μέχρι στιγμής
στη χώρα μας με πολύ μεγαλύτερους συντελεστές από πολλές
ανταγωνιστικές χώρες
− Η πλήρης εφαρμογή της Εθνικής
Πολιτικής για τις ΟΠΥ, απαιτεί πολιτική βούληση και ιδιαίτερη προσπάθεια από τον αρμόδιο υπουργό. Στην προσπάθεια αυτή, πρέπει

−

να συνεργαστούν όλες οι επιμέρους Δν/σεις του ΥΠΕΚΑ και όλα
τα συναρμόδια υπουργεία. Πρέπει
να αποκτηθεί ενιαία αντίληψη από
την Πολιτεία για την αξιοποίηση
των ΟΠΥ, κάτι το οποίο σήμερα δεν
υπάρχει
Απαιτείται Ειδικός Χωροταξικός
Σχεδιασμός για τη διασφάλιση της
Βιώσιμης Ανάπτυξης των ΟΠΥ
Να απλοποιηθεί, εκσυγχρονιστεί
και κωδικοποιηθεί όλη η νομοθεσία που αφορά στην αδειοδότηση
και τη λειτουργία των εξορυκτικών
επιχειρήσεων
Πρέπει να αυξηθεί η εμπιστοσύνη
των τοπικών κοινωνιών απέναντι
στους ελεγκτικούς μηχανισμούς
της πολιτείας, με ουσιαστική ενίσχυση του ρόλου τους
Πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη
τα αναλυτικά στοιχεία που έδωσε
ο ΣΜΕ για τις επιπτώσεις που θα
υπάρξουν από την επιβολή τελών
επί των Οριστικών Παραχωρήσεων και τον, χωρίς κριτήρια κλιμάκωσης, διπλασιασμό των ανώτατων
ορίων των μισθωμάτων. Ο ΣΜΕ
εκτίμησε ότι θα δημιουργηθούν
σημαν τικά προβλήματα βιωσιμότητας των μεταλλευτικών επιχειρήσεων και πρόσθετα σοβαρά
προβλήματα στην προσπάθεια που
καταβάλουν, να αντιμετωπίσουν τις
προκλήσεις και τις δυσκολίες του
διεθνούς ανταγωνισμού, λαμβανομένων υπόψη των ήδη υπαρχόντων
πολλαπλών εμποδίων που καλούνται να ξεπεράσουν (κανονιστικά,
γραφειοκρατικά, υπερρυθμίσεις,
αρνητική στάση φορέων και κοινωνικών εταίρων κτλ)
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ΣΜΕ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού
Περιβάλλοντος του ΣΕΒ – Συμμετοχή ΣΜΕ στο θεματικό εργαστήριο περί αδειοδότησης εξορυκτικών έργων
Το εργαστήριο αυτό έγινε μέσα στα
πλαίσια του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ, με
στόχο την υπέρβαση των εμποδίων και
τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής στο κρίσιμο ζήτημα
της αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων. Σκοπός του εργαστηρίου
αυτού ήταν η επεξεργασία μιας ρεαλιστικής και βιώσιμης λύσης για την
επιτάχυνση και την απλούστευση των
διαδικασιών αδειοδότησης των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, μέσα από μία
διαδικασία ουσιαστικής διαβούλευσης
μεταξύ στελεχών του δημοσίου και του
ιδιωτικού τομέα και πανεπιστημιακών
εμπειρογνωμόνων.
Κατ’αρχάς, με τη συμμετοχή όλων
όσων προαναφέρθηκαν και του ΣΜΕ,
σε προγενέστερο στάδιο, εκπονήθηκε
αντίστοιχη θεματική μελέτη μέσω της
οποίας εντοπίζονταν προβλήματα και
προτείνονταν ριζικές αναμορφώσεις
και λύσεις.
Στη συνέχεια διοργανώθηκε ημερίδα από το ΣΕΒ, με σκοπό την τελική
διαβούλευση όσων συμμετείχαν στη
διαμόρφωση των επιμέρους θεματικών μελετών. Αυτό έγινε με τη μορφή
παράλληλων εργαστηρίων που αφορούσαν στην αδειοδότηση διαφόρων
τομέων δραστηριοτήτων, όπου όλοι οι
συμμετέχοντες παρουσίασαν τις απόψεις τους.
Το θεματικό εργαστήριο για τις εξορυκτικές δραστηριότητες, συνδιοργανώθηκε από το ΣΕΒ και το ΣΜΕ, που
είχε αναλάβει και το συντονισμό της
διαβούλευσης.
Μετείχαν από πλευράς ΥΠΕΚΑ ο Γ.Γ
κ. Κ. .Μαθιουδάκης, ο Ειδικός Γραμματέας Δασών κ. Γ.Αμοργιανιώτης, ο Δν/
της ΥΠΕΚΑ κ. Σ. Τζίμας, οι τμηματάρχες ΥΠΕΚΑ κα Ρ. Μπατμάνογλου και Ε.
Κάρκα, από πλευράς ΣΜΕ ο Γ.Δ. ΣΜΕ
κ. Χρ. Καβαλόπουλος και εκπρόσωποι
32
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εταιρειών-μελών, από πλευράς Αποκεντρωμένης Διοίκησης ο Δν/της Τεχνικού Ελέγχου της Α.Δ. Θεσσαλίας – Στερεάς και τέλος οι πανεπιστημιακοί κ. Δ.
Καλιαμπάκος και η κα Αδάμ.
Οι προτάσεις που καταγράφηκαν
στη θεματική μελέτη για το αδειοδοτικό των εξορυκτικών έργων, οι οποίες
τέθηκαν υπόψη των συμμετεχόντων
στη διαβούλευση/συζήτηση και διορθώθηκαν ή συμπληρώθηκαν από τα
αποτελέσματα της, αφορούσαν θέματα θεσμικού πλαισίου (10 προτάσεις),
αντιμετώπιση καθυστερήσεων – επιτάχυνση αδειοδοτικών διαδικασιών
(24 προτάσεις), θέματα τοπικών κοινωνιών και ανθρώπινου δυναμικού (9
προτάσεις) και εξέλιξη συστημάτων και
τεχνολογιών (5 προτάσεις).
Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις
του θεματικού εργαστηρίου κατατέθηκαν από το ΣΕΒ στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ και των συναρμόδιων
υπουργείων με το αίτημα να μεθοδευτούν αλλαγές προς την κατεύθυνση
υλοποίησής των προτάσεων.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.sme.gr

Συμμετοχή του ΣΜΕ
στο Μηχανισμό Διάγνωσης
των αναγκών των Επιχειρήσεων
σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες
Ο ΣΕΒ θεωρεί ότι η επένδυση στις
δεξιότητες ανθρώπινου δυναμικού,
αποτελεί κρίσιμη παράμετρο, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Προς
αυτήν την κατεύθυνση, ο ΣΕΒ, στοχεύοντας στην κάλυψη των διαπιστωμένων
ελλείψεων, αναπτύσσει Μηχανισμό
Διάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες, που αναδεικνύει τις ανάγκες αυτές,
σε 8 σημαντικούς επιχειρηματικούς
τομείς, ένας από τους οποίους είναι ο
Τομέας Μετάλλου.
Ο Μηχανισμός αυτός, εκτιμά τις
απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες για τα διαφαινόμενα ως κρίσιμα επαγγέλματα του αύριο και διατυ-

πώνει προτάσεις για την ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναμικού του Τομέα.
Η αναγνώριση των αναγκών σε
αν θρώπινο δυναμικό σ τον Τομέα
Μετάλλου, αναφορικά με το φάσμα
των επαγγελμάτων, που θα απαιτήσει
η στελέχωση επιχειρήσεων και οργανισμών, με χρονικό ορίζοντα το 2020,
και των απαιτήσεων σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να
καλύψουν, βασίζεται στην εκτίμηση
της πορείας σημαντικών προσδιοριστικών παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί
αναμένεται να επηρεάσουν την εξέλιξη
του Τομέα και κατ’ επέκταση τις ποιοτικές μεταβολές στην απασχόληση σε
αυτόν.
Για τον εξορυκτικό κλάδο αναλύθηκαν τα επαγγέλματα:
Μηχανικός Εκμετάλλευσης Μεταλλείου και Ορυκτών Πόρων, Γομωτής και
Χειριστής Μηχανημάτων Έργου.
Ο ΣΜΕ και σ τε λέ χη ε ταιρειών
μελών, μετείχαν στο Μηχανισμό Διάγνωσης εκφράζοντας τις απόψεις των
μεταλλευτικών και μεταλλουργικών
επιχειρήσεων. Τα επαγγέλματα που
αφορούσαν τον κλάδο μας και αναφέρονται προηγούμενα, αναλύθηκαν,
κατά τα πρότυπα των επαγγελματικών
περιγραμμάτων σε αντικείμενο εργασίας (αναλυτικός προσδιορισμός όλου
του εργασιακού αντικειμένου) και σε
απαιτούμενες γνώσεις δεξιότητες και
ικανότητες, προκειμένου να είναι σε
θέση να καλύψουν τις ανάγκες της
βιομηχανίας.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.sme.gr

Δημιουργία νέας ιστοσελίδας
www.orykta.gr

ΣΜΕ & ΕΥΡΩΠΑΪΚA ΘEΜΑΤΑ
Ο ισ τότοπος αυτός, δημιουργείται για να προσφέρει πληροφορίες κύρια για τα ελληνικά ορυκτά,
τις εμφανίσεις τους στον Ελλαδικό
Χώρο, τη γεωλογική και κοιτασματολογική τους ταυτότητα, τις διάφορες
χρήσεις τους στην καθημερινή ζωή,
καθώς και τις εργασίες εκμετάλλευσης, εμπλουτισμού και εν γένει αξιοποίησής τους. Οι πληροφορίες αυτές
θα είναι έτσι δομημένες ώστε, χωρίς
να στερούνται επιστημονικότητας, να
είναι προσπελάσιμες και κατανοητές
από ένα ευρύ φάσμα χρηστών της
ιστοσελίδας.
Η ανάπτυξη του ιστότοπου είναι
σε εξέλιξη. Δημιουργήθηκε με την
πρωτοβουλία του ΣΜΕ και με τη
συνεργασία και την επιστημονική
επιμέλεια της Σχολής Μηχανικών
Μεταλλείων.- Μεταλλουργών του
ΕΜΠ και του τμήματος Γεωλογίας και
Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α.
Η ομάδα εργασίας για την ιστοσελίδα αυτή που αποτελείται από τους
καθηγητές Ν. Σκαρπέλη, Μ. Περράκη,
Α. Μπενάρδο Κ. Τσακαλάκη και το Γ.Δ.
του ΣΜΕ, εκτιμά ότι θα αναρτηθεί στο
Διαδύκτιο και θα λειτουργήσει κανονικά εντός του Μαρτίου του 2014.
Θα έχει τις εξής επιμέρους ενότητες: Βασικές έννοιες (π.χ. τι είναι ορυκτό κτλ), ιστορία της εκμετάλλευσης
του ορυκτού πλούτου από αρχαιοτάτων ετών έως σήμερα, Γεωλογία της
Ελλάδας, Κοιτασματολογία, χρήσεις
των ορυκτών, ορυκτές πρώτες ύλες
της Ελλάδας, εκμετάλλευση, εμπλουτισμό, μεταλλουργικές κατεργασίες, τσιμεντοβιομηχανία, εξόρυξη και
περιβάλλον, ψηφιοποιημένα βιβλία,
ιστορικά λευκώματα εξορυκτικών
επιχειρήσεων videos, video links κτλ.

Ευρωπαϊκή Σύμπραξη
Καινοτομίας (Innovation
Partnership) και ενέργειες ΣΜΕ
Η λειτουργία της σύμπραξης ξεκίνησε με τη σύσταση των οργάνων της
όπως το High Level Steering Group,
το Sherpa Group και το Group των
Experts, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τα κράτη μέλη και από την
Ελλάδα. Τα όργανα αυτά είχαν ως
πρώτη προτεραιότητα τη δημιουργία
του στρατηγικού σχεδίου υλοποίησης
της Σύμπραξης, το διαχωρισμό του σε
καθήκοντα και δράσεις και την επιλογή δοκιμαστικών δράσεων καινοτομίας σε επιμέρους θέματα των περιγραφέντων «πακέτων εργασίας» (working
packages (WPs)), τα οποία αποτελούν
και τους στόχους της Σύμπραξης.
Για το λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο ΥΠΕΚΑ με τη
συμμετοχή των Ελ λήνων εκπροσώπων στα όργανα της Innovation
Partnership (I.P.) και του ΣΜΕ, προκειμένου να προσεγγιστούν και να διαμορφωθούν οι προτάσεις της χώρας
για τις δοκιμαστικές δράσεις, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα της ελληνικής εξορυκτικής – μεταλλουργικής
βιομηχανίας.
Ο ΣΜΕ μετείχε έντονα στην προσπάθεια διαμόρφωσης του Στρατηγικού Σχεδίου Εφαρμογής ( Strategic
Implementation Plan) της I.P. μέσω
της συνεχούς συνεργασίας που ανέπτυξε με τη Euromines και τον Έλληνα
«Sherpa» κ. Κ. Γεωργουλάκη, στελέχους του ΥΠΕΚΑ, ο οποίος υποστήριζε
τον Έλληνα υφυπουργό κ. Α. Παπαγεωργίου στο High Level Steering
Group της Σύμπραξης.
Στο πρώτο μέρος της εκπόνησης
του SIP, αποφασίστηκαν τρεις βασικοί πυλώνες οι οποίοι καθόριζαν και
τις επιμέρους δράσεις : ο Τεχνολογικός πυλώνας, ο Μη Τεχνολογικός
πυλώνας και ο πυλώνας της Διεθνούς
Συνεργασίας για τις πρώτες ύλες. Επίσης, καθορίστηκαν ομάδες κριτηρίων
για την επιλογή επιμέρους δράσεων
ανά πυλώνα.

Στο δεύτερο μέρος, αποφασίστηκαν από τα όργανα της I.P. οι συγκεκριμένες, κατά προτεραιότητα, δράσεις
ανά πυλώνα, οι οποίες αποτέλεσαν
την εξειδίκευση του SIP.Οι επιλεγμένες
δράσεις όπως: καινοτόμος έρευνα και
εντοπισμός κοιτασμάτων, καινοτόμος
εξόρυξη ορυκτών πόρων, κατεργασίες
και εμπλουτισμός πρώτων υλών στον
Τεχνολογικό πυλώνα και κανονιστικό
πλαίσιο και βελτιώσεις στο Μη Τεχνολογικό πυλώνα ήταν μερικές από τις
πολλές, που επιλέχθηκαν και οι οποίες
κάλυπταν τα ενδιαφέροντα του ΣΜΕ.
Το επόμενο στάδιο ήταν η δημόσια
πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν πρόταση
συμμετοχής (Call for Commitments)
στην I.P., εξειδικεύοντας κάποιες από
τις προτεινόμενες δράσεις. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν τελικά, θα
χρηματοδοτηθούν από διάφορα υπάρχοντα ευρωπαϊκά προγράμματα και
πηγές όπως HORIZON 2020, μετά
από εισήγηση του High Level Steering
Group. Αναγκαία συνθήκη για να γίνουν
αποδεκτές κάποιες προτάσεις, είναι να
υποστηρίζονται από τουλάχιστον δύο
κράτη μέλη, με δυνατότητα εξαίρεσης
για προτάσεις του Μη Τεχνολογικού
πυλώνα, αφού όμως έχει τεκμηριωθεί
η ευρωπαϊκή τους διάσταση.
Ο ΣΜΕ έκανε προσπάθεια να βοηθήσει τις εταιρείες μέλη να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στην Ι.P.,
θεωρώντας ότι η συμμετοχή στην I.P.
είναι καθοριστικής σημασίας, ώστε να
συνεχίσει να είναι προβεβλημένο θέμα,
μετά την R.M.I. , η εκμετάλλευση των
Ο.Π.Υ και βασικό τμήμα της ευρωπα2013
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ΣΜΕ & ΕΥΡΩΠΑΪΚA ΘEΜΑΤΑ
ϊκής στρατηγικής για την ανάπτυξη,
με ορίζοντα το 2020. Ενημέρωσε τις
εταιρείες μέλη του σχετικά με τον
τρόπο κατάθεσης προτάσεων συμμετοχής (Call for Commitments).
Επίσης, ξεκίνησε συζητήσεις με
την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ για
συμμετοχή της Ε λ λάδας σ το Μη
Τεχνολογικό πυλώνα με σκοπό τη
βελτίωση ή συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τις ορυκτές πρώτες ύλες.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.sme.gr
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Αναθεώρηση της οδηγίας
2011/92/EU για την εκτίμηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Το αρχικό σχέδιο αναθεώρησης
της Environmental Impact Assessment
Directive (EIA) από την Commission,
εμφανίστηκε σε πολλά θέματα συνθετότερο και απαιτητικότερο της ισχύουσας οδηγίας. Το σχέδιο αυτό, κατά τη
γνώμη του κλάδου, αντιβαίνει τη βασική πολιτική της Ε.Ε. για μείωση διοικητικών βαρών. Ομοίως, αντιβαίνει και σε
βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν
την περιβαλλοντική αδειοδότηση όπως
η συνέπεια, η ακρίβεια στον προσδιορισμό της, η προβλεψιμότητα των απαιτήσεών της, το αποδεκτό κόστος και η
αποδοτικότητα σε θέματα χρόνου.
Τα βασικότερα θέματα στα οποία
εστίασε τις αντιδράσεις του ο κλάδος
(και ο ΣΜΕ) ήταν: α) η υποχρεωτική
προκαταρκτική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (screening), β) η
ένταξη της γεωτρητικής έρευνας στην
ΕΙΑ, γ) η διεύρυνση υποχρεώσεων ΜΠΕ
με εκτιμήσεις για το «υπέδαφος», τη
βιοποικιλότητα, την «οπτική επαφή»
με το ευρύτερο περιβάλλον, την όχληση του ευρύτερου περιβάλοντος, το
συσχετισμό του έργου με την πολιτική
κληρονομιά της περιοχής, που κρίνονται ιδιαίτερα ασαφείς, δ) το σενάριο
μηδενικής λύσης, δηλαδή σενάριο «μη
έργου» σε σύγκριση με τις επιπτώσεις
από το έργο, ε) η χρησιμοποίηση πιστοποιημένων σχημάτων, εκτός φορέα, για
την κατάστρωση των ΜΠΕ, στ) οι δημιουργούμενες επικαλύψεις με άλλες
κανονιστικές διατάξεις ή με υπάρχουσες εξειδικευμένες υποχρεώσεις που
αφορούν τον κλάδο,ζ) οι αυξανόμενοι
χρόνοι έκδοσης τελικών αποφάσε-

ων και το μονομερές δικαίωμα της
Commission να αλλάζει τα περιεχόμενα των παραρτημάτων.
Η εξορυκτική βιομηχανία ,μέσω
των ευρωπαϊκών φορέων της, αντέδρασε έντονα στις προτάσεις της
Commission (σε αυτό συντάχθηκε και
ο ΣΜΕ), προσπαθώντας να πείσει για
τις απόψεις της τις επιτροπές και τα
μέλη των ευρωπαϊκών οργάνων. Ανέδειξε με εύστοχο τρόπο τις απόψεις
της, προβάλλοντας συγκεκριμένα
επιχειρήματα.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διαφοροποιηθεί σημαντικά το αρχικό
σχέδιο οδηγίας ΕΙΑ. Το σχέδιο που
κατατέθηκε για τον τελικό συμβιβασμό μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων είχε σημαντικές βελτιώσεις. Τα
κυριότερα σημεία βελτίωσης ήταν
α) το screening και το scoping παρέμειναν ίδια όπως και στην ισχύουσα
οδηγία ΕΙΑ, προκαταρκτική εκτίμηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων παραμένει μη υποχρεωτική, β) η έρευνα
μένει εκτός υποχρεώσεων ΕΙΑ, γ) η
νέα οδηγία ΕΙΑ δεν θα έχει αναδρομική ισχύ και προβλέπονται ορθές
μεταβατικές διατάξεις, δ) δεν θα
απαιτείται η κατάστρωση της μελέτης
ΕΙΑ να γίνεται από πιστοποιημένους
ειδικούς.
Πρέπει όμως να σημειώσουμε
ότι παρά το ότι περιορίστηκαν αρκετές υποχρεώσεις στην κατάρτιση
της ΜΠΕ, οι τελικές απαιτήσεις της
αναθεώρησης, είναι περισσότερες
από την ισχύουσα οδηγία ΕΙΑ. Αυτό,
για να γίνει αντιληπτό πόσο δύσκολη
υπόθεση είναι η επίτευξη του στόχου
της Ε.Ε. και των κρατών μελών για
«regulation fitness».

ΣΜΕ & ΜΜΕ
Η παρουσία του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων ήταν πλούσια στα
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας το 2013.
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 2014 ήταν από τα βασικά θέματα.

2013
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΣΜΕ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η σημαντική εξαγωγική
δραστηριότητα της
εξορυκτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας,
της έδωσε τη δυνατότητα
ανάπτυξης παραγωγικών και
εμπορικών δραστηριοτήτων
και εκτός Ελλάδας, διευρύνοντας έτσι σε διεθνές
επίπεδο την εκμετάλλευση,
καθετοποίηση και διάθεση
ορυκτών προϊόντων.
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Η S&B Bιομηχανικά Ορυκτά είναι διεθνής Όμιλος ορυκτών και υλικών που
ιδρύθυκε στην Ελλάδα το 1934. Είναι
η μητρική εταιρεία του ομίλου S&B. O
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 η παραγωγή 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
90 % του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του Ομίλου, προέρχεται από πωλήσεις εκτός Ελλάδας. Στον όμιλο S&B
απασχολούνται 2000 εργαζόμενοι εκ
των οποίων οι 606 στην Ελλάδα.
Τα προϊόντα του Ομίλου προσφέρονται στους βιομηχανικούς του πελάτες
μέσω των διεθνώς αναγνωρισμένων
εμπορικών επωνυμιών ΙΚΟ, ΙΒΕCO,
OTAVI, STOLLBERG και NYCO.

Πολύ ικανοποιητικά κινήθηκαν, κατά το
2013, τα οικονομικά μεγέθη των θυγατρικών –συμμετοχών που διατηρεί η
εταιρεία στο εξωτερικό.
Η Ισπανική Magnesitas Navarras
S.A και η Τούρκικη Akdeniz Mineral
Kaynaklari A.S παρουσίασαν παρόμοιες
πωλήσεις σε σχέση με το 2012 (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 των 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 15% στα
15,5 εκ. € λόγω της συνεχιζόμενης
υποτονικότητας στον ευρωπαϊκό κατασκευαστικό τομέα (συμπαρασύρει την
κατανάλωση διπύρου μαγνησίας στην
παραγωγή χάλυβα που προορίζεται για
τις κατασκευές) αλλά και των διακυμάνσεων στη ζήτηση του υλικού σε άλλες
βιομηχανικές και αγροτικές εφαρμογές.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και
άλλων δομικών υλικών με περισσότερα
από 110 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει
εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε
εννέα χώρες και είναι οργανωμένος σε
τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα
και Δυτική Ευρώπη, Η.Π.Α., Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο.
Τα λειτουργικά αποτελέσματα του
Ομίλου ΤΙΤΑΝ παρουσίασαν βελτίωση το 2013, για πρώτη φορά μετά από
επτά χρόνια. Η ανάκαμψη της αγοράς
ακινήτων στις ΗΠΑ, η ανθεκτικότητα
της ζήτησης στην Αίγυπτο και η επιμονή
στις εξαγωγές, επέτρεψαν στον Όμιλο
να αυξήσει τις πωλήσεις του, να δημιουργήσει θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές και να μειώσει περαιτέρω τον
καθαρό δανεισμό του, παρά την παρατεταμένη αδυναμία της εγχώριας αγοράς και την υποτονική κατασκευαστική
δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη.
Στη Βόρειο Αμερική, η κερδοφορία
του Ομίλου βελτιώθηκε ουσιαστικά
χάρη στην έντονη πλέον ανάκαμψη του
οικιστικού τομέα στις ΗΠΑ. Η θυγατρική εταιρία του Ομίλου Separation
Technologies LLC, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και λειτουργία
μονάδων ανακύκλωσης και επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας, συνέχισε την

κερδοφόρο αναπτυξιακή της πορεία,
επεκτείνοντας τη στόχευση της στην
αξιοποίηση της τεχνολογίας που διαθέτει σε νέες εφαρμογές.
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η
κατασκευαστική δραστηριότητα παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, αντανακλώντας την υποτονική οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Η αύξηση όμως
της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων
επέτρεψε στον Όμιλο να βελτιώσει την
ενεργειακή του απόδοση και να διατηρήσει την οργανική του κερδοφορία.
Στην Τουρκία, ο κατασκευαστικός
τομέας παρουσίασε περαιτέρω αύξηση
το 2013, παρά το κλίμα πολιτικής αστάθειας. Την ίδια στιγμή, οι πωλήσεις του
Ομίλου στην Αίγυπτο έδειξαν ανθεκτικότητα, παρά τις σοβαρές αναταραχές
και τα αυξημένα οικονομικά προβλήματα της χώρας.
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προϊόντα

ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΜΕ
Kαι το 2013, για δεύτερη συνεχή χρονιά, η διεθνής αγορά πρώτων υλών
εμφανίστηκε ιδιαίτερα ασταθής και ως προς τη ζήτηση και ως προς τις
τιμές. Οι τιμές των μετάλλων εμφάνισαν σημαντική πτώση, φτάνοντας
σε πρωτοφανή χαμηλά επίπεδα, οδηγώντας πολλές μεταλλουργίες , σε
συνάρτηση και με το υψηλό κόστος ενέργειας, σε κλείσιμο ή υπολειτουργία.
Ο παράγοντας αυτός επηρέασε σημαντικά τη ζήτηση πρώτων υλών.
Η συνεχιζόμενη αστάθεια που παρατηρείται και στην παγκόσμια παραγωγή χάλυβα, τομέας που αφορά μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών, επηρέασε τη ζήτηση και σχετικά τις τιμές και των βιομηχανικών ορυκτών.
Σε ό,τι αφορά την εσωτερική αγορά, το 2013 ήταν μία ακόμη δύσκολη
χρονιά για τις ΟΠΥ που απευθύνονται σε αυτή. Το μόνο παρήγορο στοιχείο
είναι ότι μετά το ναδίρ της ζήτησης του 2012, το 2013 εμφανίζεται κατά τι
καλύτερο. Ο τομέας των αδρανών και δομικών υλικών, εμφανίζει μία αύξηση πωλήσεων που υπερβαίνει το 5%.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι η ελληνική πολιτεία, για μία ακόμη χρονιά,
όχι μόνο δεν συνέβαλε στη διατήρηση της βιωσιμότητας των εξορυκτικών
επιχειρήσεων αλλά διατηρώντας όλες τις παθογένειες του συστήματος και
τις αδυναμίες εφαρμογής ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων (γραφειοκρατία,
φορολογική αστάθεια, οικονομική αβεβαιότητα, έλλειψη υποδομών, μεγάλο κόστος ενέργειας, απουσία κινήτρων, μεγάλες αδυναμίες τραπεζικού
συστήματος για στήριξη εξαγωγών κτλ.), δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στην ανταγωνιστικότητά τους.
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ΑΛΟΥΜΙΝΑ – ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
– ΒΩΞΙΤΗΣ
Στη Με τα λ λουργεία της Α ΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε., το 2013 η παραγωγή ένυδρης αλούμινας έφτασε τους 811.600
τον. αυξημένη κατά 3,5% έναντι του
2012 και πρωτόχυτου αλουμινίου τους
169.481 τ. αυξημένη κατά 2,5% έναντι
του προηγούμενου χρόνου.
Το 45% της παραγόμενης αλούμινας, εξάγεται κύρια σε χώρες της λεκάνης της Μεσογείου με βασικό πελάτη
trader την εταιρεία Glencore. Tο 57%
του παραγόμενου αλουμινίου, εξάγεται κατά κύριο λόγο σε χώρες της Ε.Ε.,
όπως η Ιταλία. Η μη ανθηρή οικονομική
κατάσταση των χωρών της Ε.Ε. και τα
μεγάλα προβλήματα στην οικονομία της
Ιταλίας, καθόρισαν τη μέτρια ζήτηση
αλουμινίου και εν πολλοίς την παραγωγή, σε συνδυασμό με τις έντονες διακυμάνσεις στη διεθνή αγορά και τις χαμηλές τιμές του μετάλλου, που έφτασαν σε
αρνητικό ρεκόρ. Η ζήτηση και οι τιμές
της αλούμινας επηρεάστηκαν από τη
ζήτηση του αλουμινίου αλλά πιο περιορισμένα σε σύγκριση με το μέταλλο.
Το εργοστάσιο της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε.
απορρόφησε 1.400.000 τον. ελληνικού
βωξίτη. Στον τομέα αυτόν, δραστηριοποιούνται οι εταιρείες S&B Βιομηχανικά
Ορυκτά, ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟ ΑΜΕ και
ΕΛΜΙΝ Α.Ε. Ο βωξίτης, ως μεταλλικό
ορυκτό και πρώτη ύλη για την παραγωγή αλουμινίου και αλούμινας, επηρεάστηκε από τα προβλήματα που εμφάνισε η ζήτηση και η τιμή του μετάλλου.
Επίσης, ως ορυκτό, που χρησιμοποιείται σε διάφορες βιομηχανικές χρήσεις,

επηρεάστηκε από τις διακυμάνσεις
που προαναφέρθηκαν στα βιομηχανικά ορυκτά. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η
μειωμένη τιμή και η περιορισμένη ζήτηση του μεταλλεύματος. Η στασιμότητα
έως και πτώση του οικοδομικού - κατασκευαστικού τομέα διεθνώς, έπαιξε
ιδιαίτερο ρόλο στα προβλήματα που
προαναφέρθηκαν.
Η ελληνική παραγωγή βωξίτη ανήλθε σε 1.844.385 τον. από τους οποίους
400.000 τον. περίπου εξήχθησαν στη
διεθνή αγορά και για χρήσεις όπως την
παραγωγή αλουμινούχων τσιμέντων, τις
μεταλλουργίες σιδήρου (χρησιμοποιείται ως συλλίπασμα), την παραγωγή
πετροβάμβακα και την παραγωγή λειαντικών μέσων. Οι κυριότεροι προορισμοί των εξαγωγών ήταν σε Γαλλία,
Γερμανία, Πολωνία και Ν. Αφρική.
Η εταιρεία ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε
100% θυγατρική της S&B Bιομηχανικά
Ορυκτά είναι η μεγαλύτερη παραγωγός
και προμηθευτής βωξίτη στον Ελληνικό
Χώρο με ετήσια παραγωγή η οποία το
2013 υπερέβη τους 1.000.000 τον.

ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ
- ΤΑΛΚΗΣ - ΔΟΛΟΜΙΤΗΣ
Στον τομέα αυτό, κατά κύριο λόγο, δραστηριοποιείται η εταιρεία Omya Hellas
και η εταιρεία ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ, μέλη του ΣΜΕ, οι οποίες
αξιοποιούν και καθετοποιούν παραπροϊόντα της εκμετάλλευσης μαρμάρου.
Η Omya με παρουσία σε περισσότερες από 100 τοποθεσίες και σε περισ-

σότερες από 50 χώρες ανά τον κόσμο,
είναι ο κορυφαίος παγκόσμιος παραγωγός και διανομέας βιομηχανικών ορυκτών- κυρίως πληρωτικών υλικών και
χρωστικών ουσιών – που προέρχονται
από ανθρακικό ασβέστιο και δολομίτη
και παγκόσμιος διανομέας χημικών.
Τα προϊόντα που παράγονται στην
Omya Hellas βρίσκουν εφαρμογή στην
ελληνική βιομηχανία και σε αγορές του
εξωτερικού. Το ανθρακικό ασβέστιο
βρίσκει χρήση σε εκτεταμένες και πολλές εφαρμογές και συγκεκριμένα: στη
βιομηχανία χρωμάτων, δομικών υλικών,
χαρτιού, πολυμερών (πλαστικά), στα
φαρμακευτικά προϊόντα, στα τρόφιμα,
στη γεωργία, σε ζωοτροφές, σε περιβαλλοντική τεχνολογία, στο πόσιμο
νερό και σε άλλα.
Η ίδρυση του εργοστασίου της Θεσσαλονίκης το 2003 άνοιξε δρόμους για
την παραγωγή προϊόντων ανθρακικού
ασβεστίου από την εταιρεία και εξαγωγές κύρια σε βαλκανικές χώρες, Ουκρανία, Ισραήλ, Β&Ν Αφρική, σε χώρες Ε.Ε
και Ινδία. Ο σημερινός όγκος των εξαγωγών της εταιρείας είναι τριπλάσιος
των πωλήσεων στο εσωτερικό. Στόχοι
της εταιρείας η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών και η σταδιακή αύξηση παραγωγής –πωλήσεων, ώστε να φτάσει στο επίπεδο των
150.000 τον. μέχρι το 2015.
Η εταιρεία ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ εκμεταλλεύεται τις μαρμαρικές λατύπες και μέσω σπαστηροτριβείων παράγει μαρμαρόσκονη με
κοκκομετρία 0-2mm, η οποία χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την κατασκευή
κονιαμάτων (Μarmoline, Alphamix) και
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ειδικών σοβάδων. Επίσης, μέρος της
παραγόμενης μαρμαρόσκονης δεσμεύεται στη μονάδα παραγωγής πληρωτικών υλικών (filler) για παραγωγή κρυσταλλικού ανθρακικού ασβεστίου 10,
20, 40, 60, 80 και 120mm που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία χρωμάτων,
πλαστικών καλωδίων, ασφαλτικών και
ζωοτροφών.
Η συνολική εθνική ετήσια παραγωγή προϊόντων ανθρακικού ασβεστίου
για το 2013, ανέρχεται σε 345.000 τον.
ενώ η παραγωγή μαρμαρόσκονης σε
220.000 τον.

ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΑΔΡΑΝΗ
Οι εταιρείες του Συνδέσμου ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ, ΧΑΛΥΨ,
LAFARGE BETON, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ, ΛΑΡΚΟ ΓΜ.Μ.ΑΕ, όπως και τα
λατομεία τροφοδοσίας των εργοστασίων τσιμέντου της ΑΓΕΤ, ΤΙΤΑΝ και
ΧΑΛΥΨ παρήγαγαν ασβεστολιθικά προϊόντα, είτε ως δομικά υλικά προς εμπορία είτε ως πρώτη ύλη για παραγωγή
τσιμέντου 15.286.000 τον. περίπου, με
αντίστοιχο κύκλο εργασιών περί τα
18.000.000€.
Η συνολική παραγωγή σε εθνικό
επίπεδο, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 30 εκ.
τον., εμφανίζοντας μικρή αύξηση έναντι του 2012, μετά από αρκετά χρόνια.
Εκτιμάται ότι με την επαναδρομολόγηση των μεγάλων αυτοκινητόδρομων και
την εξέλιξη των μεγάλων κατασκευαστικών έργων, καθώς επίσης και με τη
σταθεροποίηση των οικονομικών μεγε-
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θών της χώρας, το 2014 θα είναι ακόμη
καλύτερο.

ΑΤΤΑΠΟΥΛΓΙΤΗΣ
Στο αντικείμενο αυτό, δραστηριοποιείται η ΓΕΩΕΛΛΑΣ ΑΜ.Μ.Α.Ε. με τα σημαντικά κοιτάσματα που διαθέτει στην
περιοχή των Γρεβενών.
Τα επεξεργασμένα, στη σύγχρονη
μονάδα, προϊόντα ατταπουλγίτη καλύπτουν ανάγκες της χημικής, κατασκευαστικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας
ζωοτροφών, ως 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.
Το 2013 η ΓΕΩΕΛΛΑΣ διατήρησε
την ανοδική της πορεία, με όγκο πωλήσεων σε τελικά προϊόντα που έφτασε
τους 10.900 τον. και εξόρυξη πρώτης
ύλης 20.000 τον.

ΓΥΨΟΣ
Η συνολική παραγωγή του κλάδου το
2013 έφτασε τους 760.000 τον., αυξη-

μένη κατά 8% έναντι του 2012, παρά τη
συνεχιζόμενη μεγάλη εσωτερική οικονομική κρίση, που έχει επηρεάσει ανεπανόρθωτα τον κατασκευαστικό κλάδο.
Αυτό οφείλεται στους εξαγωγικούς
προσανατολισμούς των γυψοπαραγωγών της χώρας και ιδιαίτερα των εταιρειών μελών του Συνδέσμου όπως η
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. του
ομίλου ΤΙΤΑΝ και η ΛΑΒΑ Μ.Λ.Α.Ε ΤΟΥ
Ομίλου LAFARGE – ΗΡΑΚΛΗΣ.
Πέραν της εγχώριας τσιμεντοβιομηχανίας και της χρήσης της γύψου ως
δομικό υλικό για εσωτερική κατανάλωση (γυψοσανίδες, γυψοκονιάματα κτλ),
η παραγωγή γύψου κατευθύνθηκε και
στις αγορές των χωρών της Μεσογείου.
Το 2014 προβλέπεται οι εξαγωγές
του υλικού να έχουν μία μικρή κάμψη,
κύρια λόγω διακυμάνσεων στην οικονομία της Τουρκίας και των πολιτικοοικονομικών ανακατατάξεων σε αρκετές
χώρες της λεκάνης της Μεσογείου.

ΚΙΣΣΗΡΙΣ
H κίσσηρις ή ελαφρόπετρα παράγεται
αποκλειστικά στη νησίδα Γυαλί, πλησίον της νήσου Νισύρου. Στον τομέα αυτό,
δραστηριοποιείται η εταιρεία ΛΑΒΑ
Μεταλλευτική & Λατομική, η οποία και
είναι η πρώτη παγκόσμια εξαγωγική
εταιρεία ελαφρόπετρας.
Η κίσσηρις, χημικά αδρανές, πορώδες, ηφαιστειογενές, πυριτικό ορυκτό,
έχει πολ λές εφαρμογές όπως στην
παραγωγή ε λαφροβαρών δομικών
υλικών στοιχείων, στην παραγωγή ελα-

φρού σκυροδέματος, στην εξυγίανση
χαλαρών εδαφών σε γεωτεχνικά έργα,
στην κατασκευή λιμένων, στις υδροπονικές καλλιέργειες ως υπόστρωμα,
στη γεωργία ως βελτιωτικό εδαφών
και σε αρκετές άλλες βιομηχανικές
εφαρμογές.
Η παραγωγή ε λαφρόπετρας το
2013, έφτασε τους 420.000 τ. αυξημένη κατά 9% έναντι 2012 λόγω της ελαφράς αύξησης των εξαγωγών. Οι κυριότεροι εξαγωγικοί προορισμοί του υλικού
είναι η Βρετανία, Γερμανία, Ολλανδία,
ΗΠΑ, Εμιράτα και Ισραήλ.

ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΣ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ –
ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΜΑΖΕΣ
Στον τομέα του λευκόλιθου και των
μαγνησιακών προϊόντων δραστηριοποιούνται οι εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ και ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ. (πρώην
ΒΙΟΜΑΓΝ)
Κύριος παραγωγικός και εξαγωγικός φορέας μαγνησιακών προϊόντων,
είναι η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ η οποία έχει καταστεί η μεγαλύτερη εξαγωγική επιχείρηση καυστικής
μαγνησίας στην Ε.Ε. με κύκλο εργασιών
περί τα 35 εκ. ευρώ. Τα βασικά κοιτάσματα λευκόλιθου που διαθέτει, όπως
και οι εγκαταστάσεις παραγωγής των
μαγνησιακών προϊόντων, ευρίσκονται
στη Χαλκιδική. Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και στο εσωτερικό
και παγκόσμια, η εταιρεία με συνεχείς
επαναπροσανατολισμούς της εξαγωγικής πολιτικής, έχει καταφέρει να δια-

τηρήσει τα μερίδιά της στην παγκόσμια
αγορά μαγνησιακών προϊόντων.
Σ η μ αν τ ι κοί αν τ α γων ισ τ ές τ η ς
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ στη διεθνή
αγορά, είναι χώρες όπως η Τουρκία, η
Κίνα, η Ρωσία και η Β. Κορέα, οι οποίες
έχουν σημαντικά κοιτάσματα και προϊόντα εφάμιλλης ποιότητας, με δυνατότητες συμπίεσης του κόστους τους λόγω
κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών
ιδιαιτεροτήτων.
Η εταιρεία ανταγωνίζεται στη διεθνή αγορά με τέσσερα προϊόντα, ωμό
λευκόλιθο, καυστική μαγνησία, δίπυρο
μαγνησία και πυρίμαχες μάζες.
Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του έντονου διεθνούς ανταγωνισμού, η εταιρεία ανέπτυξε και προώθησε, με σημαντική εμπορική ανταπόκριση, νέα προϊόντα όπως την υψηλής
καθαρότητας καυστική μαγνησία για
εξειδικευμένες εφαρμογές (π.χ. στην
υδρομεταλλουργία) και την υψηλής
καθαρότητας δίπυρο και ηλεκτροτετηγμένη μαγνησία για την παραγωγή υψηλής ποιότητας και αντοχής πυρίμαχων
υλικών.
Η παραγωγή που πραγματοποίησε
η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ το
2013 ανήλθε σε 313.000 τ. ωμού λευκόλιθου, 61.000 τ. καυστικής μαγνησίας, 25.000 τ. διπύρου μαγνησίας και
42.000 τ. πυρίμαχων μαζών. Παράλληλα πραγματοποίησε εξαγωγές 142.000
τ. μαγνησιακών προϊόντων, επιτυγχάνοντας αύξηση 6% έναντι του 2012 αλλά
λόγω μικρότερων τιμών στη διεθνή
αγορά, η συνολική αξία των εξαγωγών
εμφάνισε μικρή πτώση.
Η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ

ξεκίνησε την παραγωγική της δραστηριότητα αρχές του 2013. Μέσα στο έτος,
ολοκληρώθηκε η επισκευή και ο εκσυγχρονισμός της εγκατάστασης εμπλουτισμού του Γερορέματος, ξεκινώντας την
παραγωγή μαγνησίτη με τροφοδοσία
από τα παλαιά stock μεταλλεύματος.
Επίσης άρχισε η υπόγεια παραγωγή
μεταλλεύματος από το εργοτάξιο Πλακαριάς – Μουρτίτσας, παράλληλα με
την προετοιμασία του παλιού υπόγειου μεταλλείου του Γερορέματος, ολοκληρώθηκε και λειτούργησε μονάδα
ποιοτικού ελέγχου και τέλος βρίσκεται
σε φάση πλήρους εφαρμογής η μονάδα παραγωγής καυστικής μαγνησίας
με βάση τον υπάρχοντα κάθετο κλίβανο Herreshoff. Το 2014 προγραμματίζεται η ανάπτυξη νέου μεταλλευτικού
κέντρου στην περιοχή του Κακάβου με
υπαίθρια εκμετάλλευση λευκόλιθου και
λειτουργία εργοστασίου εμπλουτισμού.
Το 2013 παρήχθησαν 23.600 τον. ωμού
λευκόλιθου.

ΛΙΓΝΙΤΗΣ
Σε ό,τι αφορά τη Γενική Διεύθυνση Ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία μετέχει
στο ΣΜΕ, η παραγωγή λιγνίτη το 2013
μειώθηκε σε σχέση με αυτήν του 2012
κατά 14,8%. 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 43,6 εκ. τον.
2013
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λιγνίτη έναντι των 52,1 εκ. τόνων του
2012, ενώ στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης, στο οποίο ανήκει το συγκρότημα Ορυχείων Μεγαλόπολης εξορύχθηκαν 8,9 εκ. τόνοι λιγνίτη έναντι των
9,6 εκ. τόνων του 2012. Το σύνολο της
εθνικής παραγωγής λιγνίτη, μαζί με τα
ορυχεία εκτός ΔΕΗ που δίνουν πρώτη
ύλη στους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς,
ανήλθε σε 54.000.000 τον. περίπου.
Το 2013, η συμμετοχή του λιγνίτη
στο ενεργειακό μίγμα καυσίμου για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο
διασυνδεδεμένο σύστημα της χώρας
ήταν 46,5 %, ενώ η αντίστοιχη συμμετοχή στο σύνολο της Επικράτειας (συμπεριλαμβανομένων και των νησιών) ήταν
42%.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι ξεκίνησε η διάνοιξη του νέου ορυχείου
της Λακκιάς που περιέχει αποθέματα
40.000.000 τόνων απολήψιμου Λιγνίτη.
Το κοίτασμα της Λακκιάς είναι όμορο
με αυτό του Αμυνταίου και η εκμετάλλευση μελλοντικά θα ενοποιηθεί.

ΜΑΡΜΑΡΑ
Το ελληνικό μάρμαρο συνεχίζει την
ανοδική του πορεία παρά τη συνεχιζόμενη μεγάλη οικονομική κρίση στο εσωτερικό και την τεράστια μείωση στην
εσωτερική κατανάλωση του υλικού που
επέφερε. Σήμερα, η συνεχιζόμενη ανάπτυξη του ελληνικού μαρμάρου, οφείλεται κατά κύριο λόγο στις εξαγωγές,
όπου ο εξαγωγικός προσανατολισμός
των εταιρειών μαρμάρου είναι μονόδρομος επιβίωσης.
42
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Οι ελληνικές εταιρείες που κατόρθωσαν να αναπτύξουν την εξωστρέφειά
τους και να αντιμετωπίσουν με επιτυχία
τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό, αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές στην
παγκόσμια αγορά των ελληνικών εξορυκτικών προϊόντων. Φημισμένα προϊόντα όπως τα λευκά μάρμαρα Διονύσου
της ομώνυμης εταιρείας και το «Άριστον» από την περιοχή Γρανίτη Δράμας
της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ», έχουν πολύ
μεγάλη ζήτηση στη διεθνή αγορά και
διεθνή αναγνώριση.
Ο ΣΜΕ έχει ως μέλη τις εταιρείες
Α.ΕΒΕ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ η οποία δραστηριοποιείται εντός της μαρμαροφόρου
ζώνης του πεντελικού όρους και ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ που δραστηριοποιείται σε
Δράμα και Καβάλα.
Τα ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ συνεχίζουν τις προσπάθειες ενίσχυσης των
εξαγωγών τους προς την Κίνα.
Η εταιρεία ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ το 2013
είχε το 90% των πωληθέντων προϊόντων της από εξαγωγές, με κυριότερους
προορισμούς την Κίνα, Σιγκαπούρη,
Χονγκ Κονγκ, Βραζιλία και Αραβικές
Χώρες. Συνεχίζει τις ερευνητικές της
προσπάθειες για ανάπτυξη νέων κοιτασμάτων και βελτιώνει τις επιδοτήσεις
της στην εκμετάλλευση παραπροϊόντων και στείρων όπως και αποβλήτων
κατεργασίας.

ΜΙΚΤΑ ΘΕΙΟΥΧΑ
Στο προϊόν αυτό δραστηριοποιείται η
εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ. Η παρα-

γωγή μικτών θειούχων πραγματοποιείται από το μεταλλείο των Μαύρων
Πετρών. Το κοίτασμά του εκτείνεται
στην ευρύτερη περιοχή της Στρατονίκης, με απολήψιμα αποθέματα που
ανέρχονται σε 1εκ. τόνους και με περιεκτικότητα 10,2% σε ψευδάργυρο, 6,2%
σε μόλυβδο και 164 γραμ. ανά τόνο σε
άργυρο.
Η εξόρυξη μεταλλεύματος ανήλθε
σε 230.000 τον. περίπου. Από αυτούς,
μέσω εμπ λουτισμού, παρή χθησαν
42.000 τον. συμπύκνωμα ψευδάργυρου
και 18.000 τον. συμπύκνωμα μολύβδου
με περιεκτικότητα 1εκ. ουγγιές σε άργυρο. Ο κύκλος εργασιών από το αντικείμενο αυτό, υπερβαίνει τα 57 εκ. ευρώ
για το 2013.
Το 2014 εκτιμάται ότι η παραγωγή
θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα με το 2013.
Είναι εμφανές ότι τα τε λευταία
χρόνια η παραγωγή μικ τών θειούχων κινείται σε παραπλήσια επίπεδα
λόγω της δυναμικότητας της μονάδας
εμπλουτισμού.
Το τελικό προϊόν εξάγεται εξ ολοκλήρου σε μεταλλουργίες της Ευρώπης
και της Κίνας.

ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗΣ
Η συνολική ετήσια παραγωγή εξορυγμένου ορυκτού στον κλάδο του μπεντονίτη, έφτασε τους 1.200.000 τον. κατάτι
μειωμένη έναντι του 2012.
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.
(S&B) είναι η μεγαλύτερη παραγωγός
μπεντονίτη στον Ελλαδικό χώρο. Αποτελεί τη μεγαλύτερη παραγωγό μπεντονίτη στην Ευρώπη καθώς και τη
μεγαλύτερη εξαγωγική εταιρεία μπεντονίτη στον κόσμο.
Κατά το έτος 2013, η εξόρυξη μπεντονίτη από τα ορυχεία της Μήλου
ξεπέρασε τους 1,1 εκατ. τόνους.
Ο μεγαλύτερος όγκος της παραγωγής εξάγεται κυρίως στην Ευρωπαϊκή
αγορά, στην Βόρεια Αμερική (Καναδάς)
καθώς και στην Ουκρανία.
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 σε μεγάλα έργα υποδομών
καθώς και σε γεωτρήσεις πετρελαίου
και φυσικού αερίου.
Κατά τη διάρκεια του 2013, η ζήτηση μπεντονίτη στην αγορά της σιδηρομεταλλουργίας, για τη σφαιροποίηση
σιδηρομεταλλευμάτων, καθώς και στην
αγορά των χυτηρίων, η οποία είναι συνδεδεμένη με την αυτοκινητοβιομηχανία,
παρέμεινε σταθερή.
Οι πωλήσεις σε έργα πολιτικού
μηχανικού παρουσίασαν αύξηση. Αυτό
είναι ενθαρρυντικό σημάδι αύξησης
νέων έργων υποδομής στην Ευρώπη.
Τέλος, η αγορά γεωτρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου παρέμεινε

σχετικά σταθερή.
Από την S&B Βιομηχανικά Ορυκτά
Α.Ε. γίνεται έντονη και συνεχής προσπάθεια 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.
Η εταιρεία ΜΠΕΝΤΟΜΑΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΜΩΛΟΥ Α.Ε. έχει προχωρήσει σε επενδύσεις δημιουργίας εγκαταστάσεων κατεργασίας μπεντονίτη,
ώστε από το 2014 και μετά, να προωθεί
στην αγορά μόνο κατεργασμένο υλικό.
Το 2013, παρήγαγε 18.000 τον. κατεργασμένο υλικό που προωθήθηκε στην
εσωτερική αγορά και Δανία.

ΝΙΚΕΛΙΟ
Κατά το 2013 η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ παρήγαγε 16.892 τον. νικελίου σε μορφή
κράματος σιδηρονικελίου με περιεκτικότητα 18-20% νικέλιο και 80-82%
πρωτογενή σίδηρο έναντι 18.632 τον.
το 2012, σημειώνοντας μείωση παραγωγής κατά -9,68%. Η μείωση αυτή
της παραγωγής συνοδεύτηκε από
σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής, λόγω της επίτευξης οικονομιών
στο σύνολο των δραστηριοτήτων της
εταιρίας.
Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 17.054 τον.
με παράλληλη εξάντληση των αποθεμάτων ετοίμου προϊόντος.
Η δραστηριότητα αυτή επετεύχθη
σε μια παγκόσμια αγορά νικελίου η

οποία όλο το χρόνο ήταν πλεονασματική κατά περίπου 110.000 τον. και εμφάνιζε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές μετάλλου.
Εν τούτοις, η ειδική ζήτηση για το κράμα
σιδηρονικελίου που παράγει η ΛΑΡΚΟ
παρέμεινε σε σχετικά υψηλά επίπεδα.
Έτσι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του
σιδηρονικελίου της ΛΑΡΚΟ καθώς και
η συνέπεια στις παραδόσεις του προϊόντος, οδήγησαν σε αυξημένη ζήτηση
από τους παραδοσιακούς πελάτες της
εταιρείας, σε επίπεδο που υπερβαίνει το
20% της ονομαστικής παραγωγικής της
δυναμικότητας. Αυτή η ιδιαίτερη προτίμηση των παραγωγών ανοξείδωτου
χάλυβα για το σιδηρονικέλιο της ΛΑΡΚΟ
της επιτρέπει τη διατήρηση ευνοϊκότερων εμπορικών όρων και της εξασφαλίζει δεσπόζουσα θέση στον κλάδο.
Οι ανάγκες της μεταλλουργικής
μονάδας σε πρώτη ύλη καλύφθηκαν
αποκλειστικά με μετάλλευμα, που προήλθε από τα μεταλλεία Ευβοίας, Αγίου
Ιωάννη Βοιωτίας και Καστοριάς, η δε
συνολική παραγωγή σιδηρονικελιούχου
μεταλλεύματος ανήλθε σε 2.221.000
τον.
Παράλ ληλα η ΛΑΡΚΟ παρήγαγε
273.000 τον. λιγνίτη από το λιγνιτωρυχείο της στα Σέρβια Κοζάνης, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου διατέθηκε στη
ΔΕΗ για ηλεκτροπαραγωγή στους ΑΗΣ
της Δυτικής Μακεδονίας.

ΟΛΙΒΙΝΗΣ
Ο Ολιβίνης είναι άνυδρη πυριτική
ένωση Fexx και Mgxx με πολλές βιομηχα-
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νικές εφαρμογές όπως στους κλάδους
των πυρίμαχων, των λειαντικών/αποξεστήρων, της χαλυβουργίας, της διαχείρισης όξινων αποβλήτων κ.α. Επίσης,
αποτελεί ειδικό υλικό για αμμοβολές.
Αποτελεί ένα από τα πλέον φιλικά υλικά
προς το περιβάλλον.
Στο συγκεκριμένο αντικείμενο δραστηριοποιείται η εταιρεία ΘΕΡΜΟΛΙΘ
Α.Ε. που κατά πλειοψηφία ανήκει στην
ΑΕΙΦΟΡΟ Α.Ε του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ.
Η δραστηριότητα της εταιρείας αναπτύσσεται στην περιοχή της Σκούμτσας
Γρεβενών, όπου πραγματοποιείται η
εξόρυξη του ορυκτού και η επεξεργασία
του. Το 2013, η παραγωγή πρωτογενούς
υλικού έφτασε τους 35.000 τον., ενώ
του κατεργασμένου τους 20.000 τον.

ΠΕΡΛΙΤΗΣ
Το 2013 η ελληνική παραγωγή ορυκτού περλίτη έφτασε τους 600.000 τον.
με προέλευση κατά κύριο λόγο από τα
ορυχεία της Μήλου και λιγότερο από
το ορυχείο της νήσου Γυαλί. Η ελληνική παραγωγή περλίτη κατατάσσεται
πρώτη παγκόσμια.
Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
(S&B) αποτε λεί τη σημαν τικότερη
παραγωγό περλίτη στον Ελλαδικό χώρο
καθώς και το μεγαλύτερο προμηθευτή
αδιόγκωτου διαβαθμισμένου περλίτη.
Ο περλίτης βρίσκει ευρεία χρήση σε
οικοδομικές εφαρμογές, όπως στα μορφοποιημένα δομικά υλικά (θερμο-ηχομονωτικά πλακίδια οροφής και μονωτικά πληρωτικά υλικά) σε επιχρίσματα και
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κονιάματα τοιχοποιίας καθώς και μέσα
διήθησης.
Ο περλίτης χρησιμοποιείται επίσης
στις κρυογενικές μονώσεις, στη γεωργία, στα χυτήρια και ως βελτιωτικό πρόσμικτο στην παραγωγή φωσφορικών
λιπασμάτων.
Κατά το έτος 2013, η παραγωγή αδιόγκωτου διαβαθμισμένου περλίτη της
S&B στην Ελλάδα ανήλθε σε περίπου
320.000 τον.
Στη Βόρεια Αμερική, οι πωλήσεις
περλίτη που προορίζονταν για οικοδομικές εφαρμογές παρέμειναν στα επίπεδα του 2012. Στην Ευρώπη, η ζήτηση
του κατασκευαστικού κλάδου παρέμεινε σταθερή, με μικρές μειώσεις στις
αγορές της Νοτίου Ευρώπης. Ως αποτέλεσμα, οι πωλήσεις στις συγκεκριμένες αγορές παρέμειναν στα περσινά
επίπεδα.
Βασικός στόχος της εταιρείας παραμένει η συνεχής εστίαση στην ανάπτυξη
καινοτόμων προϊόντων και βιομηχανικών λύσεων προσαρμοσμένων σε διάφορες νέες εφαρμογές όσο και η ενίσχυση της διεθνούς της παρουσίας, με
γνώμονα τη γεωγραφική διαφοροποίηση των αγορών που εξυπηρετεί.

ΠΟΖΟΛΑΝΗ
H παραγωγή του 2013 έφτασε τους
246.000 τον. Η συνεχής πτώση της
παραγωγής ποζολάνης, τα τελευταία
χρόνια αντικατοπτρίζει την τεράστια
κρίση του κατασκευαστικού τομέα στην
Ελ λάδα, απόρροια της συνεχιζόμε-

νης μεγάλης εσωτερικής οικονομικής
κρίσης.
Η αποκλειστική χρήση της ποζολάνης ως πρόσμικτο στο τσιμέντο, παρασύρει τις πωλήσεις του υλικού, άρα και
την παραγωγή στα χαμηλότερα επίπεδα
της τελευταίας δεκαετίας.
Τα ενεργά ορυχεία της ποζολάνης βρίσκονται στη Μήλο, την Κίμωλο,
στο Γυαλί και στην ευρύτερη περιοχή
των Δήμων Μεναῒδος και Αριδαίας της
Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
Στον κλάδο αυτό, δραστηριοποιούνται οι εταιρείες ΛΑΒΑ Μ.Λ.ΑΕ, 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 χαρτοποιία.
Στην παραγωγή ορυκτού χουντίτη
δραστηριοποιείται η μοναδική εταιρεία
και μέλος του ΣΜΕ, ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
Α.Ε. που ανήκει στον Όμιλο SIBELCO
EUROPE Minerals Plus.
H εξόρυξη πρώτης ύλης ανήλθε σε
15.200 τον. μειωμένη έναντι του 2012.
Οι πωλήσεις επεξεργασμένων τελικών προϊόντων όπως και αργού υλικού

σημείωσε πτώση κατά 7,28% ως προς
τις ποσότητες, ενώ ο κύκλος εργασιών
εμφάνισε μεγαλύτερη πτώση κατά 17%
λόγω της μείωσης των ποσοτήτων όσο
και των τιμών πώλησης των προϊόντων.

ΧΡΥΣΟΣ
Ο ΣΜΕ υπογραμμίζει ότι η εκμετάλλευση των ελληνικών κοιτασμάτων χρυσού
συνιστά ουσιαστική πλουτοπαραγωγική
πηγή για τη χώρα μας, προσδίδοντας
εκτός από τα μεγάλα οικονομικά οφέλη
και γεωπολιτική σημασία.
1. Μεταλλεία Κασσάνδρας
στη Β.Α. Χαλκιδική της
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.
Η εταιρεία πραγματοποιεί εργασίες
περιβαλλοντικής αποκατάστασης σε
265 στρέμματα στην Ολυμπιάδα, στα
τέλματα της παλιάς εκμετάλλευσης.
Η κατεργασία αυτών των παλαιών
τελμάτων, δημιουργεί εμπορεύσιμο
συμπύκνωμα χρυσοφόρου πυρίτη, καθιστώντας την Ελλάδα, για πρώτη φορά
στα νεότερα χρόνια, παραγωγό χώρα
χρυσού.
Το 2013 π α ρ ή χ θ η σ α ν 26 . 0 0 0
ουγκιές χρυσού εν τός του συμπυκνώματος πυρίτη που προήλθε από
τα παλιά τέλματα της Ολυμπιάδας. Το
2014 εκτιμάται ότι θα παραχθούν και
θα διατεθούν εμπορικά 30.000 ουγκιές
χρυσού από την ίδια περιοχή, υπό
μορφή συμπυκνώματος πυρίτη.
Συνεχίζουν τα προπαρασκευαστικά
έργα στις Σκουριές και η διάνοιξη της

σήραγγας που θα συνδέει το μεταλλευτικό κέντρο του Μαντέμ Λάκκο με την
υπόγεια εκμετάλλευση της Ολυμπιάδας.
Η σήραγγα αυτή, προβλέπεται να έχει
μήκος 9 km και να φτάσει σε υψόμετρο
660μ ώστε να είναι δυνατή η προσπέλαση της συνέχειας του κοιτάσματος σε
μεγαλύτερο βάθος έναντι των παλαιών
έργων.
2. Επενδυτικό σχέδιο της
«ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΜΒΕ» ΣΤΟ Πέραμα Θράκης
Η εταιρεία «Χρυσωρυχεία Θράκης
ΑΜΒΕ» είναι φορέας του σχεδίου 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 υπολογίζον ται 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 επιπτώσε-

ων 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 Συµβούλιο οπότε αναµένονται οι τελικές αποφάσεις για την έκδοση ΑΕΠΟ.
3. Επενδυτικό σχέδιο της
«ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ»
στις Σάπες Ροδόπης
Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.
είναι κάτοχος του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου των Σαπών Ροδόπης. Το
2013 η καναδική εταιρεία ELDORADO
εξαγόρασε το 100% της Μεταλλευτικής Θράκης από τη Glory Resources
Limited.
Με βάση τις μέχρι σήμερα έρευνες
και μελέτες, προκύπτει ότι τα κοιτάσματα της Οχιάς και του Αγ. Δημητρίου, έχουν αποθέματα της τάξης των
510.000 ουγκιών χρυσού, 250.000
ουγγιών αργύρου και 3.000 τ. χαλκού.
Η εταιρεία αναμένει την έγκριση της
ΜΠΕ για ερευνητικές γεωτρήσεις που
στοχεύουν σε πρόσθετες πληροφορίες
για ακριβέστερες μελέτες των έργων
εκμετάλλευσης και την έγκριση ΜΠΕ
για το σύνολο του έργου.
Η εκμετάλλευση στις Σάπες θα είναι
υπόγεια και θα παράγεται μόνο εμπλουτισμένο μετάλλευμα.

2013
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ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

Μεταλλευμάτων, Βιομηχανικών Ορυκτών, Προϊόντων Μηχανικής Κατεργασίας – Εμπλουτισμού, Μεταλλουργικών Προϊόντων και Μαρμάρων (σε χιλ.
τόνους πλην χρυσού σε χιλ. ουγγιές)

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
31. Χρυσός (χρυσοφόρος πυρίτης)

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
730
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
574
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
700
22,79
54,5
386
281
62.368
1.500*
500*
233
50
1.300
730
18,63
2.306
29
680
400
285
44,13
7
24,2

2013
811,6
169,48
345*
15.286
20
1.844
760
24,77
61,12
420
337,6
54.000
1.560*
520*
230
60
1.200
730
16,89
2.220
30
600
430
266
42,3
10
15,2
15,2
*τάξη μεγέθους

• Παραγωγές ορυκτών (σε χιλ τόνους)
2013
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2010

2010
2011

2013

2009

2011
2011

2010

2010

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

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

2010
113.039
256.536
38.000
872
2.000
66.191
3.042
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
964.027

2011
120.000
339.000
24.452
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
70
476
1731
1.129.214

• Πωλήσεις ορυκτών (σε χιλ. ευρώ)

2012
100.565
312.045
26.607
3.200
69.246
4.200
8.187
12.098
4.670
1.098
80.700*
57.000
600
65.500
265.164
1.200
1.875
37.200
1.700
12.503
75
1.713
986.446

Εγχώριες 21%

2012
Εξαγωγές 79%

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

EΞΑΓΩΓΕΣ

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

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

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

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

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

2010
87.286
139.579
23.200*
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
708.870

2011
108.000
222.000
17.291*
55
1.950
28.496
1.215
11.889
11.662
2.660
1.009
52.650
38.000
300
69.194
300.000
385
2.837
34.408
11.889
30
1.578
900.207

2012
99.830
170.157
18.625
1.900
27.915
1.917
7.088
11.089
3.840
781,5
77.000*
57.000
300*
65.388
265.164
360
1.100
34.173
11.730
1.712
779.770
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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. 210-3693106, F. 210-3693108
contactas@alhellas.gr
www.alhellas.gr
Αλουμίνιο, Αλουμίνα
ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ
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.
Αρτέμιδος 8, 15125, Μαρούσι
T.2210-36931060, F. 210-3693108
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

OMYA HELLAS
OT 35, Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης
Τ.Κ 57022, Θεσσαλονίκη
T. 2310-569568
info@omya.com
www.omya.com
Βιομηχανία Επεξεργασίας
Ορυκτών - Ανθρακικού Ασβεστίου

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

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Bασ. Γεωργίου Β’ 10 & Ρηγίλλης, 106 74 Αθήνα
10th Vassileos Georgiou & Rigillis Str., 106 74 Athens, Greece
T: (+30) 210 7215900-902 | F: T: (+30) 210 7215950
e-mail: info@sme.gr
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