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Η χρονιά που πέρασε, ήταν αμφίσημη από πλευράς αποτελεσμάτων, που 
σε γενικές γραμμές χαρακτηρίζονται, για μία ακόμη φορά, ως μέτρια. 
Συνεχίστηκε η πτωτική τροχιά στις τιμές των μετάλλων, με την προσφο-

ρά να αυξάνει ταχύτερα από τη ζήτηση. Η επιβράδυνση μεγάλων αναδυόμενων 
οικονομιών όπως της Κίνας, επηρέασε τη ζήτηση και φυσικά επέφερε σημαντική 
πτώση τιμών.

Ο διεθνής ανταγωνισμός επηρέασε και την αγορά λευκόλιθου – μαγνησιακών 
προϊόντων, οδηγώντας σε μείωση τιμών. Σημαντικό ρόλο στα μέτρια αποτελέσμα-
τα διαδραμάτισαν και τα γεγονότα στην Ουκρανία. Επίσης, στη συνολικότερη απορ-
ρόφηση πρώτων υλών, η οποία ήταν και για το 2014 συγκρατημένη, έπαιξε ρόλο 
και η στασιμότητα παραγωγής στη χαλυβουργία της Ευρώπης, όπως και ο οξύτα-
τος ανταγωνισμός στη διεθνή αγορά των αντίστοιχων προϊόντων, που έσπρωξε τις 
τιμές προς τα κάτω.

Τα βιομηχανικά ορυκτά εμφάνισαν το 2014 και αυτά συγκρατημένη ζήτηση με 
μικρή όμως πτώση τιμών, οι οποίες συνεχίζουν να δέχονται σημαντικές πιέσεις. Ο 
κατασκευαστικός κλάδος, που παραδοσιακά απορροφούσε σημαντικές ποσότητες 
βιομηχανικών ορυκτών, δυστυχώς συνεχίζει διεθνώς την πτωτική του πορεία με 
μικρές εξαιρέσεις όπως στις ΗΠΑ, λόγω ανάπτυξης δημοσίων έργων.

Ο τομέας του μαρμάρου το 2014, εμφάνισε βελτιωμένα οικονομικά αποτελέ-
σματα έναντι του 2013, με μοχλό τις καλές επιδόσεις στις εξαγωγές, που αναμένε-
ται να συνεχιστούν και το 2015.

Τα αδρανή εμφάνισαν αύξηση κύκλου εργασιών κατά 25% έναντι του 2013, 
λόγω της επανεκκίνησης μεγάλων δημόσιων έργων στο εσωτερικό, ενώ ο κλάδος 
του τσιμέντου, παρά τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό, από χώρες με χαμηλό κόστος 
ενέργειας και χωρίς περιορισμούς σε εκπομπές ρύπων θερμοκηπίου, κράτησε το 
ύψος εξαγωγών του. Στο εσωτερικό επηρεάστηκε θετικά περίπου όμοια με τον 
τομέα των αδρανών.

Το 2015, αναμένεται για τον κλάδο των πρώτων υλών και μετάλλων, να κινείται 
σε παρόμοια τροχιά με το 2014, με συγκρατημένη ζήτηση, περιορισμένη πτώση 
τιμών και έντονες διαφορές μεταξύ αγορών (Ε.Ε., ΗΠΑ, Ασία κτλ.). Πλεονεκτήματα 
πρέπει να θεωρούνται η πτώση ισοτιμίας ευρώ- δολαρίου με ακριβότερο το δολά-
ριο, η μεγάλη πτώση τιμής του πετρελαίου και η σημαντική πτώση των θαλάσ-
σιων ναύλων που θα επηρεάσουν θετικά το βεληνεκές των εξαγώγιμων προϊό-
ντων. Εντούτοις, με χαμηλά ναύλα, δίνεται η δυνατότητα αύξησης πωλήσεων και σε 
παραγωγούς χαμηλού κόστους.

Στο εσωτερικό, οι αλλαγές στην πολιτική ηγεσία του τόπου, μετά τις εκλογές 
της 25/1/2015, συνθέτουν ένα νέο δύσκολο σκηνικό με πολλά ερωτηματικά για την 
πορεία της ανάπτυξης του τόπου, η οποία ούτως ή άλλως αντιμετώπιζε σημαντικές 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ  

ΜHΝΥΜΑ 
ΤΟΥ  

ΠΡΟEΔΡΟΥ
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δυσχέριες και ουσιαστικά προβλήματα. Ο δυναμισμός του καινούργιου υπερκεράζει 
το παλαιό και όλα θα κριθούν εκ του αποτελέσματος.

Σε ό,τι αφορά στη δραστηριότητα του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρή-
σεων, το 2014 ήταν ένα ακόμη έτος μεστό δράσης και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Ο ΣΜΕ μπήκε μπροστά στα προβλήματα και τις διεκδικήσεις του κλάδου, 
ζητώντας από την πολιτική ηγεσία της χώρας και των συναρμόδιων υπουργείων, 
την ικανοποίηση των αιτημάτων του, προβάλλοντας με συνέχεια και συνέπεια τις 
τεκμηριωμένες θέσεις του.

Συγκεκριμένα, σε εθνικό επίπεδο, προσπάθησε ιδιαίτερα για την ολοκληρωμένη 
και σωστή ένταξη του κλάδου στον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό, συνεργά-
στηκε με το ΥΠΕΚΑ και το ΕΠΠΕΡΑΑ για την εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για τις 
Ορυκτές Πρώτες Ύλες, που από ολιγωρία της πολιτικής ηγεσίας, δεν προωθήθηκε 
έγκαιρα προς υλοποίηση, πρόβαλε με έντονο τρόπο την ανάγκη καθολικής εφαρ-
μογής  της «Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών», έκανε 
επιτυχημένες παρεμβάσεις στο νόμο 4269/2014 περί χωροταξικής μεταρρύθμισης, 
μετείχε σ’ όλες τις διαβουλεύσεις για την περαιτέρω συμπλήρωση του 4014/2011 
με την ΥΑ περί διαδικασιών γνωμοδότησης, την ΥΑ για τις προδιαγραφές των ΜΠΕ, 
το σχέδιο ΚΥΑ για τον Καθορισμό Ανταποδοτικών Τελών στην Περιβαλλοντική 
Αδειοδότηση, το σχέδιο για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Έργων και το σχέδιο Π.Δ. για 
τη σύσταση σώματος εξωτερικών πιστοποιημένων αξιολογητών ΜΠΕ.

Επίσης, παρενέβη αποτελεσματικά στη φάση εκπόνησης της Εθνικής Στρατηγι-
κής για τη Βιοποικιλότητα, στο θέμα της διάρκειας ισχύος των ΑΕΠΟ και την παρά-
τασή τους μέχρι 10 έτη καθώς και στη βελτίωση του νέου Λατομικού Νομοσχεδίου 
που, παρά τις υποσχέσεις, για μία ακόμη φορά, δεν προωθήθηκε προς ψήφιση.

Δυστυχώς, η τελική ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε για τον καθορισμό τελών στις 
μεταλλευτικές παραχωρήσεις, είναι σε πλήρη αντίθεση με τις θέσεις του ΣΜΕ, 
δημιουργώντας προβλήματα ιδιαίτερα στις εκμεταλλεύσεις φτηνών ορυκτών.

Σε επικοινωνιακό επίπεδο, η κορωνίδα των δράσεων ήταν ο εορτασμός των 90 
χρόνων του ΣΜΕ παράλληλα με την πορεία της ελληνικής μεταλλείας (1924-2014). 
Προχώρησε, στην έκδοση ενός μοναδικού ιστορικού αφιερώματος και την πραγ-
ματοποίηση μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης εκδήλωσης. Επίσης, ο ΣΜΕ εξέδωσε στα 
Αγγλικά ενημερωτικό τεύχος για τον κλάδο και τους Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης 
των εταιρειών του Συνδέσμου από το 2007-2013.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Σύνδεσμος προσπάθησε να εντάξει τον κλάδο στην 
Innovation Partnership, μετείχε έντονα στη διαδικασία αναθεώρησης των Best 
Available Techniques για τα εξορυκτικά απόβλητα, πήρε ενεργό μέρος στις ομάδες 
εργασίας και στις Γ.Σ. της Euromines για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων του 
κλάδου, που πρέπει να τεθούν στα νέα όργανα της Commission, καθώς και στην 
υλοποίηση επικοινωνιακών δράσεων. Είχε ενεργότατο ρόλο στις εκδηλώσεις της 
Commission, στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε. που έγιναν στην Αθήνα, 
όπως η ημερίδα «Raw Materials University Day» και η «Raw Materials High Level 
Conference» και τέλος στη διαμόρφωση του «Manifesto» της Αθήνας, που περιγρά-
φει όλες τις θέσεις και τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Εξορυκτικής Βιομηχανίας.

Το 2014, ο ΣΜΕ επίσης ασχολήθηκε ιδιαίτερα με θέματα ασφάλειας σε ευρω-
παϊκό επίπεδο, μετέχοντας στην “Advisory Committee of Health and Safety” της 
Commission και συγκεκριμένα στη δημιουργία στρατηγικού πλαισίου για την Υ&Α 
στην Ε.Ε. και στα όρια έκθεσης εργαζομένων σε NOx και CO στις υπόγειες εργασίες

Η ιστορική μας διαδρομή 10ετίες τώρα, η εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και 
τη διαχρονική σημασία του ρόλου μας, είναι τα μεγάλα εφόδια  που ανέκαθεν είχε 
ο ΣΜΕ και οι εταιρίες-μέλη, για να συνεχίσουν την πορεία τους προς τα μπροστά, 
όποιες αντιξοότητες και αν έλθουν. Αυτό, θα κάνουμε και πάλι, ενδυναμώνοντας τις 
προσπάθειές μας για αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας, προς όφελος 
της ελληνικής κοινωνίας.

Η ιστορική μας διαδρομή 
10ετίες τώρα, η εμπιστοσύ-
νη στις δυνάμεις μας  
και στη διαχρονική  
σημασία του ρόλου μας, 
είναι τα μεγάλα εφόδια  
που ανέκαθεν είχε ο ΣΜΕ 
και οι εταιρίες-μέλη,  
για να συνεχίσουν  
την πορεία τους προς  
τα μπροστά, όποιες  
αντιξοότητες και αν 
έλθουν.
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To 2014, κλείσαμε 90 χρόνια συνεχούς και αδιάκοπης  
λειτουργίας, στην αρχή ως «Ένωσις των εν Ελλάδι  
Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων» και  
στη συνέχεια ως «Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων».  
Η μοναδική αυτή ιστορική κληρονομιά, ας αποτελέσει  
εφαλτήριο νέων αγώνων και προσπαθειών για πρόοδο  
και εξέλιξη, για ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο, για την 
αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας, προς όφελος  
της ελληνικής κοινωνίας.

O Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) είναι το επαγγελμα-
τικό σωματείο των ελληνικών εξορυκτικών επιχειρήσεων από το 1924, 
με έδρα την Αθήνα.

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

Για την υλοποίηση των στόχων του, επεξεργάζεται και προωθεί θέσεις και από-
ψεις επί θεμάτων που άπτονται της εξορυκτικής δραστηριότητας, προτείνει λύσεις 
ή μεθοδεύει την επίλυση προβλημάτων του κλάδου, μεταφέροντας τις απόψεις του 
στα ευρωπαϊκά όργανα, την πολιτεία και τη δημόσια διοίκηση, τις τοπικές κοινωνίες 
και γενικότερα το 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 πληροφόρη-
σης και κοινών δράσεων μεταξύ των επιχειρήσεων - μελών του και παράλληλα 
αναπτύσσει συνεργασίες με άλλους φορείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρω-
παϊκή Ένωση ενώ υποστηρίζεται από ένα επιτελείο μόνιμων στελεχών (Υπηρεσίες 
ΣΜΕ) και Ομάδων Εργασίας που αποτελούνται από εξειδικευμένα στελέχη των 
επιχειρήσεων - μελών του.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
του ΣΜΕ
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 Πλήρης εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των 
Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ), με νομικό κείμενο που θα 
περιλαμβάνει και χρονοδιαγράμματα εφαρμογής

 Ενσωμάτωση με οριζόντιο τρόπο, των κατευθύνσεων της 
Εθνικής Πολιτικής για τις ΟΠΥ σε όλες τις επιμέρους πολι-
τικές και σχεδιασμούς, ώστε να εξασφαλίζονται η βέλτιστη 
αξιοποίηση των κοιτασμάτων και το δημόσιο όφελος

 Εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ

 Ανάληψη πρωτοβουλίας από την πολιτεία, για ενημέρω-
ση των τοπικών κοινωνιών, αναφορικά με τη σημασία του 
ορυκτού πλούτου της χώρας στην Περιφερειακή Ανάπτυξη 
και την Εθνική Οικονομία

 Προώθηση νέων επενδύσεων στον εξορυκτικό χώρο, διε-
ξαγωγή μειοδοτικών διαγωνισμών διάθεσης των ελεύθε-
ρων δημόσιων μεταλλευτικών παραχωρήσεων, παροχή 
κινήτρων για νέες επενδύσεις αξιοποίησης των ΟΠΥ

 Κωδικοποίηση νομοθεσίας που αφορά στις εξορυκτικές 
δραστηριότητες (περιβάλλον, άδειες, Υ&Α κτλ.)

 Λειτουργία του συσταθέντος Forum για την εφαρμογή της 
Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των ΟΠΥ και ως γνωμοδο-
τικού οργάνου της πολιτείας 

 Προώθηση προς ψήφιση του συμφωνημένου με τους 
φορείς, Νέου Λατομικού Νομοσχεδίου

 Προσέγγιση των μεταλλευτικών τελών μέσα από τις θέσεις 
και την εξειδίκευση της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των 
ΟΠΥ

 Στήριξη μέσω αναπτυξιακών νόμων και άλλων εργαλείων 
της καινοτομίας για τον κλάδο

 Παρουσία αδειοδοτικών αρχών στο στάδιο της διαβούλευ-
σης με τις τοπικές κοινωνίες κατά την αδειοδότηση νέων 
έργων

 Μέτρα – κίνητρα ανάπτυξης και ενίσχυσης της αξιοποίησης 
των ελληνικών μαρμάρων

 Στήριξη ερευνητικών προγραμμάτων των γεωεπιστημονι-
κών σχολών για καινοτομία στη βιώσιμη αξιοποίηση των 
ορυκτών πόρων της χώρας

 Αναβάθμιση του ρόλου του ΙΓΜΕΜ για περαιτέρω έρευνα 
και απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης του ορυκτολογικού 
δυναμικού της χώρας

Η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία έχει και 
δυναμικό παρόν και ισχυρό μέλλον. Μπορεί 
να συμβάλει καθοριστικά στο ξεπέρασμα 
της οικονομικής κρίσης της χώρας. Βασική 
προϋπόθεση η πλήρης εφαρμογή της Εθνι-
κής Πολιτικής Αξιοποίησης των Ορυκτών 
Πρώτων Υλών και η κοινωνική αποδοχή 
της σημασίας της για τον τόπο

ΘΕΣΕΙΣ 
& ΒΑΣΙΚΑ  
ΑΙΤΗΜΑΤΑ  
του ΣΜΕ
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Αντιπροσωπευτικό της νοοτροπί-
ας και της πρακτικής που διέπουν 
όλα αυτά τα 90 χρόνια το Σύνδεσμο 
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, είναι 
αυτό που ειπώθηκε στη Γ.Σ. του 1970 
από τον τότε πρόεδρο του ΣΜΕ, κ. Μ. 
Σκαλιστήρη:

«Ουδεμία επιτυχία είναι δυνατή, ουδε-
νός προβλήματος δύναται να προωθεί-
ται η λύσις, εάν το όργανον το οποίον 
είναι επιφορτισμένον εις την τοιαύτην 
αποστολήν, δεν εμπνέει ανάλογον 
προς την στάθμην της αποστολής του 
σεβασμόν».

Αποκαλυπτικό των προβλέψεων 
και επιδιώξεων του ΣΜΕ σε βάθος 
χρονικού ορίζοντα, είναι αυτό που 
ειπώθηκε το 1975 στη Γ.Σ. του Συν-
δέσμου από τον τότε πρόεδρό του Α. 
Αθανασιάδη:

«Μακροχρονίως και με την προϋπόθε-
σίν βεβαίως ότι θα χαραχθή υπό του 
κράτους η κατάλληλος πολιτική, μπορεί 
να προβλεφθή με βεβαιότητα ότι η εξα-
γωγική δραστηριότητα του μεταλλευ-
τικού κλάδου θα κατακτήση επίζηλον 
θέσιν και θα συντελέση εις την αποκα-
τάστασιν της κλονισθείσας συναλλαγ-
ματικής μας ισορροπίας».
 

Η Ελλάδα εντάσσεται στην Ευρωπα-
ϊκή Κοινότητα. Μια καινούργια εποχή 
για την ελληνική κοινωνία αλλά και 
για τις εξορυκτικές επιχειρήσεις ξεκι-
νά. Απεικονιστικό είναι το απόσπασμα 
της ομιλίας του αείμνηστου προέ-
δρου του ΣΜΕ Α. Αθανασιάδη στη Γ.Σ. 
του Συνδέσμου το 1979, λίγο μετά την 
ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα:

«Είναι σφάλμα να πιστεύεται ότι η 
ένταξη στη μεγάλη ευρωπαϊκή κοινό-
τητα έγινε για να θυσιαστεί η ελληνικό-
τητα της εθνικής της οικονομίας. Έγινε 
για να ενισχυθεί η ελληνικότητά της, 
γαλβανισμένη στο στίβο της άμιλλας 
με τις ανώτερης, σήμερα, ποιότητας 
οικονομίες της Ευρώπης και με στόχο 
αύριο να ισοβαθμίσει με αυτές». 
 

Μ. ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΗΣ
Πρόεδρος ΣΜΕ 1968-1971

Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Πρόεδρος ΣΜΕ 1973-1981

Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Πρόεδρος ΣΜΕ 1973-1981

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ 
ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ του ΣΜΕ
μέσα από αποσπάσματα  

ομιλιών των προέδρων του
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Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊ-
κή Κοινότητα αναμφισβήτητα δεν είχε 
μόνο πλεονεκτήματα. Οι ευρωπαϊκές 
πολιτικές επηρεάζουν διάφορους 
τομείς της εθνικής οικονομίας και 
ιδιαίτερα την εξορυκτική βιομηχανία. 
Στην Έκθεση Πεπραγμένων του ΔΣ 
του ΣΜΕ για το 1990 που απευθύνε-
ται προς τη Γ.Σ. ο Πρόεδρος κ. Πάρις 
Κυριακόπουλος αναφέρει χαρακτηρι-
στικά ότι:

«Ο κλάδος αντιμετωπίζει πρόσθε-
τα προβλήματα στον κοινοτικό χώρο, 
προβλήματα που προέρχονται από την 
έλλειψη μιας κοινής μεταλλευτικής 
πολιτικής (κατά το πρότυπο της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής) που να αντιμετω-
πίζει τον έντονο ανταγωνισμό τρίτων 
χωρών και την έλλειψη εξειδικευμένου 
θεσμικού πλαισίου, μέσα από το οποίο 
να διασφαλίζονται επαρκώς τα ελληνι-
κά μεταλλευτικά προϊόντα στον ίδιο της 
(κοινότητας) το χώρο».

Τυπικό δείγμα προσπαθειών ανάδει-
ξης προβλημάτων αλλά και προβλέ-
ψεων, είναι αυτό που αναφέρεται στη 
Γ.Σ. του Συνδέσμου το 1992, από τον 
τότε πρόεδρο του ΣΜΕ κ. Δ. Πόρτολο 
ότι:

«Προωθείται βωξίτης τρίτων χωρών 
στις δυτικοευρωπαϊκές αγορές, ο οποί-
ος παράγεται επιδοτούμενος από την 
ΕΟΚ, μέσω της συνθήκης LOME, εις 
βάρος της Ευρωπαϊκής Εξορυκτικής 
Βιομηχανίας και της βιωσιμότητάς της 
στο μέλλον». 
 

Αντιπροσωπευτικό χαρακτηριστικό 
του πνεύματος των εταιρειών μελών 
του Συνδέσμου και της συνεχούς 
προσπάθειας για προσαρμογές και 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς 
τους, και μάλιστα σε διαχρονική βάση, 
παρά τα εμπόδια που μπαίνουν στο 
δρόμο τους, είναι αυτό που ειπώθηκε 
από τον τότε πρόεδρό του κ. Α. Αθα-
νασακόπουλο, στη Γ.Σ. 1997:

«Ελληνική απάντηση για την αύξη-
ση της ανταγωνιστικότητας και χωρίς 
κοινοτική συμπαράσταση, αποτελούν 
τα προγράμματα αναδιάρθρωσης των 
εταιρειών μελών του ΣΜΕ, η ευε-
λιξία στην παραγωγή, η εφαρμογή 
της τεχνολογικής αιχμής, η συνεχής 
κατάρτιση, η έρευνα για νέα προϊό-
ντα και η εκτεταμένη εφαρμογή της 
πληροφορικής».
 

Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος ΣΜΕ 1981-1991

Δ. ΠΟΡΤΟΛΟΣ
Πρόεδρος ΣΜΕ 1991-1995

Α. ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος ΣΜΕ 1995-2001
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Η ελληνική κοινωνία αλλάζει, δεχόμε-
νη όλες τις επιρροές από την ευρύτε-
ρη ευρωπαϊκή κοινωνία. Οι ελληνικές 
εξορυκτικές επιχειρήσεις καλούνται 
να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις 
και να πείσουν για το ρόλο τους και τη 
σημασία της αξιοποίησης του ορυκτού 
πλούτου της χώρας για την εθνική και 
την περιφερειακή οικονομία καθώς 
και για τις τοπικές κοινωνίες. Το 2002, 
στη Γ.Σ. του Συνδέσμου, ο Πρόεδρος 
του ΣΜΕ Γ. Γεωργιάδης, επισημαίνει: 

«Η σχεδόν εξωπραγματική και ιδιαίτε-
ρα στην εφαρμογή της, περιβαλλοντική 
νομοθεσία, όπως και οι έντονες αντι-
δράσεις των τοπικών κοινωνιών, είναι 
δύο ισχυρότατα αντικίνητρα, όχι μόνο 
για την ανάπτυξη αλλά κύρια για την 
επιβίωση της μεταλλείας της χώρας. 
Θέλω να τονίσω τον απόλυτο σεβα-
σμό μου για τις τεράστιες προσπάθειες 
όλων των εταιρειών μελών μας για την 
προστασία του περιβάλλοντος και την 
αποκατάσταση των αρμονικών σχέσε-
ων με τις τοπικές κοινωνίες. Από την 
άλλη, όμως, χρειάζεται θέσπιση ρεα-
λιστικών κανόνων για τη βιώσιμη ανά-
πτυξη, με την αποδοχή όλων ότι αυτό 
θα είναι προς κοινό όφελος».

 

Ο τότε πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Ε. Βιδά-
λης, το 2006 σε ημερίδα στην Κοζά-
νη, περιγράφει το βασικό στόχο του 
Συνδέσμου:

«Αγωνιζόμαστε για την κοινωνική 
αποδοχή, γι’ αυτό που εμείς αποκα-
λούμε «κοινωνική άδεια» λειτουργίας 
και όχι απλά για την τυπική άδεια από 
τον αρμόδιο φορέα. Στόχος μας είναι η 
δημιουργία σχέσεων βασισμένων στο 
αμοιβαίο και συλλογικό όφελος». 

Οι καιροί αλλάζουν, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, μετά από πολλές δεκαετίες, 
προτάσσει μία νέα πολιτική-στρατη-
γική για τις Πρώτες ύλες, την «Raw 
Materials Initiative – Μeeting our 
critical needs for jobs and growth in 
Europe», προβάλλοντας την αναγκαι-
ότητα αξιοποίησης, κατά βιώσιμο 
τρόπο, των Ορυκτών Πρώτων Υλών. 
O Σύνδεσμος προσπαθεί να προδια-
γράψει το πλαίσιο υλοποίησης της 
Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τις 
Πρώτες Ύλες, από τη χώρα μας, μέσω 
της επίλυσης των σοβαρών προβλη-
μάτων του κλάδου.

Το βασικό μήνυμα του Προέδρου του 
ΣΜΕ Σ. Μπαλτζή από ομιλία σε σχετι-
κή ημερίδα είναι «Δεν μας μένει παρά 
ως κοινωνία, να τοποθετηθούμε υπεύ-
θυνα, εάν θέλουμε ή όχι ο κρυμμένος 
πλούτος να γίνει μοχλός ανάπτυξης. 
Η απάντηση θέλει περισυλλογή. Γιατί 
εάν πούμε όχι, τότε κινδυνεύουμε να 
μας πουν ότι θέλουμε μεν να κατα-
ναλώνουμε, αλλά μακριά από εμάς η 
εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου.
Εάν πάλι πούμε «ναι», το «ναι» πρέπει 
να είναι ναι στην πράξη και όχι στα 
λόγια. Και ‘ναι’ στην πράξη, σημαίνει 
ότι η Πολιτεία πρέπει να αναδείξει τη 
σημασία του ορυκτού πλούτου και της 
βαρύτητάς του στην Εθνική Οικονομία, 
και πρέπει να διατυπώσει μία ολοκλη-
ρωμένη μεταλλευτική πολιτική για την 
χώρα. Μία πολιτική με σύγχρονες αντι-
λήψεις που θα θεσπίζει αυστηρούς μεν, 
αλλά ξεκάθαρους κανόνες».

 Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
πρόεδρος του ΣΜΕ 2001-2005

Ε. ΒΙΔΑΛΗΣ 
Πρόεδρος ΣΜΕ 2005-2009

Σ. ΜΠΑΛΤΖΗΣ
πρόεδρος ΣΜΕ 2009-2011
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Μετά από πολλές προσπάθειες, στις 
29/2/2012, εξαγγέλλεται από το 
ΥΠΕΚΑ η «Εθνική Πολιτική Αξιοποί-
ησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών», 
όπου ο ΣΜΕ διαδραμάτισε σημαίνο-
ντα ρόλο. Ο Σύνδεσμος, δεν αρκεί-
ται στην επιτυχία αυτή, γνωρίζοντας 
καλά την ελληνική πραγματικότητα, 
προτάσσει ως νέο άμεσο στόχο την 
υλοποίηση αυτής της πολιτικής.
Xαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα 
της ομιλίας του Προέδρου του ΣΜΕ  
Ε. Φαίδρου, στην ημερίδα όπου 
παρουσιάστηκε η Εθνική Πολιτική 
Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων 
Υλών, για την έμπρακτη εφαρμογή και 
το μέλλον μιας τέτοιας πολιτικής:

«Η εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής 
Αξιοποίησης του Ορυκτού Πλούτου 
για να πραγματοποιηθεί, πρέπει να 
περάσει κατά κύριο λόγο μέσα από 
μια ουσιαστική αλλαγή νοοτροπιών 
και πρακτικών όλων των εμπλεκόμε-
νων (φορείς εκμετάλλευσης, Πολιτεία, 
Δημόσια Διοίκηση και Τοπικές Κοινω-
νίες). Ο ΣΜΕ συμμετείχε ολόψυχα στην 
προσπάθεια για τη δημιουργία Εθνικής 
Μεταλλευτικής Πολιτικής. Η σημερινή 
παρουσίασή της για τον κλάδο, σημαί-
νει δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας 
του τόπου για τον ορυκτό πλούτο της 
χώρας. Εμάς βέβαια μας ενδιαφέρει η 
εφαρμογή της πολιτικής αυτής και σας 
δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε με 
όλες τις δυνάμεις μας να γίνουν πράξη 
όλα αυτά που εξαγγέλθηκαν σήμερα».

 

Ε. ΦΑΙΔΡΟΣ
Πρόεδρος ΣΜΕ 2011-2014

Ο σύνδεσμος και οι εταιρίες μέλη του συνεχίζουν τον ανηφορικό δρόμο 
και την υπερπροσπάθεια για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της 
χώρας. Τα προβλήματα του κλάδου, διαχρονικά εμφανίζουν μία αξιοπερί-
εργη κυκλική εναλλαγή, επανατοποθετούνται σε νέες βάσεις, ακόμη και 
οι λύσεις που δίνονται ή διεκδικούνται, δεν αντέχουν σε βάθος χρόνου.

Και όμως, όπως έλεγε ο Άγγλος συγγραφέας Aldous Huxley:
«η γοητεία της ιστορίας και το αινιγματικό της δίδαγ-
μα, είναι ότι από εποχή σε εποχή, τίποτε δεν αλλάζει, 
όμως τα πάντα είναι διαφορετικά».

Σταθερές αξίες στην αναπτυξιακή πορεία του κλάδου, είναι η 90χρονη 
δυναμική, συνεχής παρουσία του ΣΜΕ και η πολύχρονη πλούσια δραστη-
ριότητα των εταιριών μελών του. Αυτά εγγυώνται την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων και την εκπλήρωση των αιτημάτων του κλάδου.

(Από το ιστορικό αφιέρωμα «90 χρόνια ΣΜΕ-90 χρόνια Ελληνικής Μεταλλείας 1924-2014»)

1. Φερδινάνδος Σερπιέρης 1924-1926

2. Βασίλειος Αντωνόπουλος 1926-1934

3. Κωνσταντίνος Νέγρης 1934-1945

4. Σωκράτης Κογεβίνας 1946-1958

5. Βασίλειος Πετρογιάννης 1958-1964

6. Γεώργιος Ηλιόπουλος 1964-1968

7. Μιχαήλ Σκαλιστήρης 1968-1971

8. Κωνσταντίνος Γεωργαντάς 1971-1973

9. Αλέξανδρος Αθανασιάδης 1973-1981

10. Πάρης Κυριακόπουλος 1981-1991

11. Δημήτρης Πόρτολος 1991-1995

12. Αθανάσιος Αθανασακόπουλος  1995-2001

13. Γεώργιος Γεωργιάδης 2001-2005

14. Ευθύμιος Βιδάλης 2005-2009

15. Σωκράτης Μπαλτζής 2009-2011

16. Ελευθέριος Φαίδρος 2011-2014

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ  
ΤΗΣ «ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2014, στην 
αίθουσα Ερμής του ΕΒΕΑ, η εκδήλωση για τον εορ-
τασμό των 90 χρόνων ΣΜΕ – 90 χρόνων ελληνικής 
μεταλλείας (1924-2014). Η διοργάνωση στέφθηκε με 
απόλυτη επιτυχία. Είχε τη μεγαλύτερη προσέλευση 
(πλέον των 300 ατόμων) από οποιαδήποτε άλλη εκδή-
λωση και κατόρθωσε να αναδείξει την ιστορία του ΣΜΕ 
και τη διαχρονική σημασία του εξορυκτικού κλάδου για 
τον τόπο. Για πρώτη φορά, υπήρξε σημαντική συμμε-
τοχή κόσμου, πέραν των στενών πλαισίων του κλάδου.

Μέσα από τη συγκινητική και φορτισμένη με μνήμες 
εκδήλωση των 90 χρόνων του ΣΜΕ και της παράλλη-
λης πορείας της ελληνικής μεταλλείας, συνδέθηκαν 
το παρελθόν με το παρόν, ξαναβρέθηκαν παλαιά και 
καινούργια στελέχη του κλάδου και της Δημόσιας Διοί-
κησης, έγινε πραγματική σύσφιξη σχέσεων και δόθηκε 
η δυνατότητα να εκφραστεί με πνεύμα ενότητας, κάτω 
από τη σκέπη του ΣΜΕ, όλος ο κλάδος μαζί με τις σχο-
λές γεωεπιστημών και τη Δημόσια Διοίκηση. 
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  
90 ΧΡΟΝΩΝ  
του ΣΜΕ

Στον εορτασμό των 90 χρόνων τοποθετήθηκαν ο Υπουργός 
ΠΕΚΑ κ. Ι. Μανιάτης με θέμα «Μεταρρυθμίσεις και Ανάπτυ-
ξη στον ορυκτό πλούτο της χώρας» και ο κ. Ε. Βιδάλης, Γεν. 
Γραμματέας του ΣΕΒ, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Βιώσι-
μης Ανάπτυξης και πρώην πρόεδρος του ΣΜΕ με θέμα «ΣΕΒ 
και ΣΜΕ: κοινή πορεία με σκοπό τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 
τόπου, νέες προκλήσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 
προσωπικές αναμνήσεις από το ΣΜΕ». 
Επίσης, τοποθετήθηκε ο Πρόεδρος της «S&B Bιομηχανικά 
Ορυκτά» και πρώην Αντιπροέδρος του ΣΜΕ κ. Ο. Κυριακό-
πουλος με θέμα: «Ιστορική διαδρομή του ΣΜΕ και της Ελλη-
νικής Μεταλλείας, η εμπειρία της “S&B Βιομηχανικά Ορυ-
κτά”, προσωπικές αναμνήσεις από το ΣΜΕ», ο Πρόεδρος της 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ» και πρώην πρόεδρος του ΣΜΕ 
κ. Δ. Πόρτολος, με παρόμοιο θέμα προσθέτοντας την εμπει-
ρία της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ» και ο Αντιπρόεδρος και 

αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της «ΔΕΗ Α.Ε.» κ. Κ. 
Δόλογλου της «ΔΕΗ», με θέμα: «Η σημασία της αξιοποίησης 
του ορυκτού πλούτου της χώρας στον εξηλεκτρισμό και την 
ανάπτυξή της, ιστορική αναδρομή στην εξελικτική πορεία 
της “ΔΕΗ”». 
Τέλος ο Διευθυντής του Ομίλου «ΑΓΕΤ-Lafarge» κ. Κ. Aση-
μακόπουλος, τοποθετήθηκε με θέμα: «Ελληνική Τσιμεντοβι-
ομηχανία και Εξορυκτική Δραστηριότητα. Κοινοί δεσμοί και 
κοινή πορεία στην ανάπτυξη της χώρας. ΣΜΕ και “ΑΓΕΤ”». 

Το ιστορικό αφιέρωμα/λεύκωμα που εκδόθηκε για την επέ-
τειο αυτή και κυκλοφόρησε στην εκδήλωση, αντιμετωπί-
στηκε με ενθουσιώδεις και διθυραμβικές κριτικές. Πολλοί 
από τους συμμετέχοντες εξέφρασαν την άποψη ότι το ιστο-
ρικό αφιέρωμα του ΣΜΕ για τα 90 χρόνια, αποτελεί μοναδι-
κή συμβολή στον κλάδο και την ιστορία του. 

Μπορείτε να διαβάσετε το λεύκωμα στη διεύθυνση: http://www.sme.gr/images/90xroniasme/leykoma_90_xronia_sme.pdf 
Λεπτομέρειες θα βρείτε στο site του ΣΜΕ www.sme.gr

  Ο Υπουργός ΠΕΚΑ κ. Γ. Μανιάτης προσέρχεται στον εορτασμό, συνοδευόμενος από 
τον Πρόεδρο του ΣΜΕ κ. Ε. Φαίδρο

    Ο Υπουργός ΠΕΚΑ κ. Γ. Μανιάτης και ο Πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Ε. Φαίδρος
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O πρόεδρος του ΣΜΕ, κ. Ε. Φαίδρος, αναφερόμενος στον εορτασμό των 90 χρό-
νων του ΣΜΕ και της παράλληλης πορείας της ελληνικής μεταλλείας, έθιξε την 
ανάγκη ανάδειξης της ιστορικής κληρονομιάς και των αγώνων για την ανάπτυξη 
της εξορυκτικής βιομηχανίας. Αναφέρθηκε στον τρόπο ίδρυσης της «Ένωσις των 
εν Ελλάδι Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων» και του μετέπειτα 
Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, στο πρώτο Καταστατικό της Ένωσης 
και στους σκοπούς ύπαρξής της.

Προσδιορίζεται ως βασικός σκοπός:
«Να διαφωτίζει εκάστοτε την Κυβέρνησιν περί της σκοπιμωτέρας ρυθμίσεως της 
Μεταλλευτικής και Μεταλλουργικής πολιτικής του κράτους και των προς τούτο 
ληπτέων νομοθετικών ή άλλων μέτρων». 

Στη συνέχεια, ανέδειξε τη συνεχή προσπάθεια της Ένωσης και του μετέπειτα Συν-
δέσμου, στην 90χρονη πορεία του, από το 1924 έως το 2014, να υποστηρίξει το 
ρόλο που του έδωσε το πρώτο του καταστατικό, άλλοτε με επιτυχία και άλλοτε 
απευθυνόμενος σε «ώτα μη ακουόντων». Αν μη τι άλλο, από πολύ νωρίς, κατόρ-
θωσε να είναι αξιόπιστος συνομιλητής με την πολιτεία.

Τέλος, υπογράμμισε ότι εάν αποκωδικοποιήσει κανείς τα αιτήματα από τους 
χαρακτηρισμούς και το ιστορικό πλαίσιο κάθε εποχής, θα του φανεί πως δεν έχει 
περάσει μέρα και πως διαχρονικά τα ίδια προβλήματα κατατρύχουν τον κλάδο. 
Εντούτοις, ο Σύνδεσμος με συνέχεια, συνέπεια και επιμονή, κατορθώνει να προω-
θήσει λύσεις στα προβλήματα της εξορυκτικής βιομηχανίας, συμβάλλοντας στην 
ανάπτυξή της.
Ο ΣΜΕ, όπως ανέφερε, αντεπεξέρχεται σε όλες τις δύσκολες και κρίσιμες περιό-
δους, κρατώντας ψηλά την ελληνική μεταλλεία. 

Η ιστορία δεν είναι χρήσιμη επειδή διαβάζει κανείς  
εκεί το παρελθόν αλλά επειδή διαβάζει το μέλλον.

Αποσπάσματα από την ομιλία  
του Προέδρου του ΣΜΕ
κ. Ε. ΦΑΙΔΡΟΥ
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«Γιορτάζουμε μια μεγαλειώδη πορεία μέσα στο χρόνο της Ενώσεως των εν Ελλά-
δι Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων και του διάδοχου σχήμα-
τός της, Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ). Παρόμοιο παράδειγμα 
αδιάκοπης και αέναης λειτουργίας Επιχειρηματικού Συνδέσμου επί 90 συναπτά 
χρόνια, εξαιρουμένου του ΣΕΒ και του ΣΒΒΕ, δεν συναντάς άλλο στην επιχειρη-
ματική ιστορία του τόπου.
Παράλληλα, τιμούμε και την ξεχωριστή πορεία της ελληνικής μεταλλείας τα 
τελευταία 90 χρόνια, μέσα στα οποία ενίσχυσε ουσιαστικά την εθνική οικονομία, 
την περιφερειακή ανάπτυξη, την πρόοδο και την προκοπή αυτού του τόπου, στήρι-
ξε την ελληνική βιομηχανία, βοήθησε καθοριστικά στην ανάπτυξη του κατασκευ-
αστικού τομέα στη δημιουργία σημαντικών έργων υποδομής που είχε ανάγκη ο 
τόπος και στην ανοικοδόμηση της χώρας μετά από τις περιπέτειες των πολέμων 
των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα.
Βασικό όραμα όλα αυτά τα χρονιά, κατ’ αρχάς της Ενώσεως των εν Ελλάδι 
Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων και του μετέπειτα Συνδέσμου 
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, του ΣΜΕ, είναι η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου 
της χώρας, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Γι’ αυτό, αυτή η επέτειος είναι 
αφιερωμένη σε όλους αυτούς που πίστεψαν και μόχθησαν για το όραμα αυτό, 
σε όλους αυτούς που με το επιστημονικό τους έργο ή τις πολιτικές τους απο-
φάσεις στήριξαν την προσπάθεια αυτή, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, 
σε όλους αυτούς που εργάστηκαν σκληρά, ενάντια σε μύριες δυσκολίες, για να 
παραχθεί πλούτος από τα σπλάχνα της ελληνικής γης, ιδιαίτερα σε όλους αυτούς 
που σφράγισαν με το αίμα τους και τη ζωή τους, την προσπάθεια αυτή».

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι βασικότερες στιγμές στην ιστορική αναδρομή 
των 4 περιόδων της παράλληλης 90 χρονης πορείας της «Ένωσις των εν Ελλάδι 
Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων» και του μετέπειτα Συνδέ-
σμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και της ελληνικής μεταλλείας. 

Αποσπάσματα από την ομιλία  
του Γενικού Διευθυντή του ΣΜΕ
κ. Χ. ΚΑΒΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  1924 - 1952

Η ιστορία  
του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων

Περίοδος 1924-1952

Leykoma 90 Xronia SME.indb   9 2/27/15   3:54 PM

Η ιστορία  
του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων

Περίοδος 1974 - 2000

Leykoma 90 Xronia SME.indb   45 2/27/15   3:55 PM

Η ιστορία  
του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων

Περίοδος 2000 - 2014

Leykoma 90 Xronia SME.indb   65 2/27/15   3:55 PM

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  1952 - 1973

Η ιστορία  
του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων

Περίοδος 1952-1973

Leykoma 90 Xronia SME.indb   31 2/27/15   3:55 PM

Αναλυτικότερα θα βρείτε την ομιλία:
http://www.sme.gr/
images/90xroniasme/02-kavalopoulos.pdf
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«Ο ορυκτός πλούτος της χώρας είναι περιουσία του Ελληνικού λαού και αυτό δια-
σφαλίζεται από το Μεταλλευτικό Κώδικα και το Σύνταγμα της Χώρας. Οφείλουμε 
να τον επιβεβαιώσουμε στο σύνολό του και να τον αξιοποιήσουμε για όφελος του 
κοινωνικού συνόλου. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να απεμπολήσει καμιά 
πλουτοπαραγωγική της πηγή, γί  αυτό πρέπει να τις εντοπίσει, να τις ανακαλύψει 
και να τις αξιοποιήσει. Όλες. Όλο τον ορυκτό πλούτο».

«Οι ορυκτοί πόροι είναι ενταγμένοι στην στρατηγική της Ε.Ε. και της χώρας μας, 
ως βασικό αναπτυξιακό εργαλείο και ως κοινωνικό αγαθό, αφού ο άνθρωπος 
χωρίς ορυκτά δεν μπορεί να επιβιώσει. Θα προχωρήσουμε σε υλοποίηση ώριμων 
επενδυτικών σχεδίων, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, την κοινωνική συνοχή 
και ασφαλώς την προστασία του περιβάλλοντος».

«Συμμετέχουμε ενεργά σε όλα τα διεθνή fora και ιδίως των οργάνων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες. Στοχεύουμε να συμβάλλουμε απο-
τελεσματικά, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει μια κοινή συνεκτική 
πολιτική στον τομέα αυτό, βασισμένη στις αρχές της αειφορίας».

«Ο τομέας των πρώτων υλών παρουσιάζει τρομερό επιστημονικό ενδιαφέρον, 
απαιτεί εφαρμογή της πιο σύγχρονης τεχνολογίας, συνεχή κατάρτιση, βελτίωση 
και πιστοποίηση της ποιότητας, έρευνα για νέα προϊόντα και νέες χρήσεις, αξιο-
ποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και του θεσμικού πλαισίου, εκτεταμένη 
εφαρμογή της πληροφορικής και καλή γνώση της γεωπολιτικής κατάστασης και 
της παγκόσμιας οικονομικής πραγματικότητας»

«Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης περιόδου είναι η απάντηση στο αυτονόητο 
ερώτημα: ΝΑΙ ή ΟΧΙ στην εξορυκτική δραστηριότητα και γιατί. Πρέπει να ξεριζώ-
σουμε τις καχυποψίες και τις αμφιβολίες, με διαφάνεια, τεκμηρίωση και διάλογο. 
Αυτά είναι τα συστατικά της Δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής»

«Το προνόμιο της αλήθειας ή της ποιότητας ζωής δεν είναι προνόμιο λίγων. Είναι 
προνόμιο όλων. Κανένας δεν μπορεί να επενδύσει στη χώρα μας αν δεν σέβεται 
τους θεσμούς και αν δεν προστατεύει το περιβάλλον. Οι δύο αυτές απαράβατες 
προϋποθέσεις αποτελούν για μας όρους συμβολαίου με το κοινωνικό σύνολο».

Αποσπάσματα της ομιλίας
του Υπουργού κ. Ι. ΜΑΝΙΑΤΗ
με θέμα: «Μεταρρυθμίσεις  
και ανάπτυξη στον ορυκτό  
πλούτο της χώρας»

Περισσότερα από την ομιλία του κ. Μανιάτη:
http://www.sme.gr/

images/90xroniasme/03-maniatis.pdf
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«Εκατόν επτά (107) χρόνια λειτουργίας του ΣΕΒ και 90 του ΣΜΕ. Μια μακρόχρονη 
κοινή πορεία και των δύο Συνδέσμων με στενούς επιχειρηματικούς και συνδικα-
λιστικούς δεσμούς. Μια κοινή πορεία καθόλου τυχαία, καθώς η βιομηχανία για να 
αναπτυχθεί χρειάζεται ορυκτούς πόρους (πρώτες ύλες) και η φύση έχει ευτυχώς 
προικίσει την Ελλάδα με ποικίλους ορυκτούς πόρους, οι οποίοι έχουν στηρίξει και 
εξακολουθούν να στηρίζουν την ανάπτυξη σημαντικών κλάδων της βιομηχανίας, 
όπως η τσιμεντοβιομηχανία, η ενέργεια, η βιομηχανία αλουμινίου κ.α.» 
«Από την αρχή, η “Ένωσις των εν Ελλάδι Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών 
Επιχειρήσεων”, ο σημερινός ΣΜΕ, συμπορεύτηκαν με το σύνολο των παραγωγι-
κών δυνάμεων, εκπροσωπούμενων από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων και 
Βιοτεχνών (όπως ονομαζόταν τότε ο ΣΕΒ), με τον οποίο ανέπτυξε και διατήρησε 
άρρηκτους δεσμούς καθ’ όλη την πορεία της.
Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο Κωνσταντίνος Νέγρης, από τα ιδρυτικά μέλη του ΣΜΕ 
το 1924, ένα χρόνο μετά, το 1925, αναλαμβάνει Πρόεδρος του τότε ΣΕΒ για δύο 
διετίες, 1925-27 και 1931-32, επιβεβαιώνοντας όχι μόνο τη σταδιακή ισχυροποίη-
ση της ελληνικής μεταλλείας, αλλά και τη συμβολή της στην ανάπτυξη και άλλων 
κλάδων της εγχώριας βιομηχανίας. Και εκείνη δεν ήταν η μοναδική φορά που 
ο κόσμος των μεταλλευτικών επιχειρήσεων τροφοδότησε την ηγεσία του ΣΕΒ. 
Δώδεκα (12) από τους διατελέσαντες, μέχρι σήμερα, Προέδρους του ΣΕΒ ήταν 
με το ένα ή τον άλλο τρόπο συνδεδεμένοι με την μεταλλεία, με πλέον πρόσφατο, 
το ξεχωριστό και πολύ επιτυχημένο παράδειγμα, του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. 
Επίσης, πολλά διακεκριμένα μέλη του ΣΜΕ είχαν κομβική παρουσία και στον ΣΕΒ, 
όπως οι κύριοι: Κανελλόπουλος, Μποδοσάκης, Αθανασιάδης, Σκαλιστήρης κ.ά.»

«Και σήμερα η μεταλλεία παραμένει ένας από τους πιο δυναμικούς και εξωστρε-
φείς κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα μας, με μεγάλες δυνα-
τότητες προσαρμογής στις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες της αγοράς, με ποικι-
λία εξειδικευμένων υλικών και μεγάλο βιομηχανικό ενδιαφέρον, όχι μόνο εγχώριο, 
αλλά πρώτιστα παγκόσμιο. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τροφοδοτεί την Ευρω-
παϊκή και την παγκόσμια αγορά με ορυκτές πρώτες ύλες, κάποιες από τις οποίες 
κατέχουν ηγετικές θέσεις. Επιπλέον, ελληνικές εξορυκτικές εταιρίες, διαθέτοντας 
εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, έχουν εξαπλωθεί και εκτός Ελλάδος με σημα-
ντική παραγωγική - και όχι μόνο εξαγωγική - δραστηριότητα ανά την υφήλιο.
Γι’ αυτό και ο ΣΕΒ έχει αναδείξει τη μεταλλεία σε έναν από τους κρίσιμους τομείς 
για τη βιομηχανική-παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας». 

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνειδητοποιώντας ότι το 70% της ευρωπαϊκής βιομη-
χανίας βασίζεται σε ορυκτές πρώτες ύλες και ότι ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για 
τις πρώτες ύλες είναι και θα γίνεται όλο και πιο μεγάλος, προχώρησε -ήδη από το 
2008- με πρωτοβουλία του τότε Αντιπροέδρου της, κ. Φερχόιγκεν και, μετά από 
ευρεία διαβούλευση, στην υιοθέτηση της γνωστής Πρωτοβουλίας Φερχόιγκεν για 
τις Πρώτες Ύλες. 

Απόσπασμα από την ομιλία 
του κ. ΒΙΔΑΛΗ με θέμα:
«ΣΕΒ και ΣΜΕ: κοινή πορεία με 
σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη του 
τόπου, νέες προκλήσεις σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο, προσωπι-
κές αναμνήσεις από το ΣΜΕ»

Ο ΣΜΕ συμμετείχε ενεργά στην όλη 
διαδικασία διαβούλευσης και διαμόρ-
φωσης αυτής της πολιτικής και μάλι-
στα, είχα την τιμή να εκπροσωπήσω 
την Ευρωπαϊκή Ένωση των επιχειρή-
σεων Βιομηχανικών Ορυκτών (ΙΜΑ) 
στις σχετικές επιτροπές προετοιμασί-
ας της ΕΕ.»
«Υπάρχουν δύο βασικές έννοιες της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η μία αφορά 
στην ευθύνη που έχουμε όλοι μας, 
ώστε οι επερχόμενες γενιές να έχουν 
τις ίδιες ευκαιρίες που είχαμε και 
εμείς, για την επιδίωξη των δικών 
τους στόχων και οραμάτων. Η δεύτε-
ρη αφορά στη στάθμιση μεταξύ της 
κοινωνικής συνοχής, της περιβαλλο-
ντικής φροντίδας και της οικονομικής 
βιωσιμότητας, ώστε απ’ αυτή τη στάθ-
μιση να προκύπτει πρόοδος και αλλα-
γές, οι οποίες θα παρέχουν ευκαιρίες 
στο μέλλον, αλλά θα βελτιώνουν και 
τις συνθήκες διαβίωσης της σημε-
ρινής γενιάς. Αυτή για μας είναι η 
έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης....»

«Πιστεύουμε ακράδαντα 
ότι οι στόχοι της Βιώσι-
μης Ανάπτυξης δεν είναι 
απλά επίκαιροι, αλλά μας 
δείχνουν ουσιαστικά το 
δρόμο για την έξοδο από 
την κρίση, το δρόμο για 
μια δυναμική οικονομία 
με μακροχρόνιους ορί-
ζοντες, που σέβεται την 
κοινωνία και φροντίζει το 
περιβάλλον»

Περισσότερα από την ομιλία του κ. Βιδάλη:
http://www.sme.gr/
images/90xroniasme/04-vidalis.pdf
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«Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή απόψε 
να απευθύνομαι σε εσάς με την ευκαι-
ρία του εορτασμού των 90 χρόνων 
του ΣΜΕ. Και μόνο το γεγονός ότι ο 
Σύνδεσμος κλείνει 90 χρόνια παρου-
σίας δείχνει τον καθοριστικό του ρόλο 
στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας 
μας αλλά και του κλάδου, που συστη-
ματικά εργάζεται για την αξιοποίηση 
των ορυκτών πόρων και την μετατρο-
πή τους σε ορυκτό πλούτο. Παράλλη-
λα, δεν θα αποφύγω τον πειρασμό να 
αναφέρω ότι φέτος εορτάζουμε και 
τα 80 χρόνια της “S&B”, της πρώην 
“Αργυρομεταλλευμάτων & Βαρυτί-
νης” και των “Βωξιτών Παρνασσού”, 
που από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας 
τους ήταν δραστήρια και ενεργά μέλη 
του ΣΜΕ».

«Ως γνωστόν, ο Σύνδεσμος (Ένωση, 
τότε) ήρθε ως αποτέλεσμα σημα-
ντικής προόδου των μεταλλευτικών 
επιχειρήσεων ανάλογης με εκείνης 
της βιομηχανίας – βιοτεχνίας και των 
έργων υποδομής που πραγματοποι-
ήθηκαν την ίδια περίοδο. Ήταν η εξε-
λικτική περίοδος που ακολούθησε το 
πρώτο στάδιο, όπου οι μεταλλευτικές 
επιχειρήσεις της χώρας ασχολήθη-
καν περισσότερο με την εξόρυξη και 
διάθεση μεταλλευμάτων σε φυσική 
κατάσταση και λιγότερο με την επε-
ξεργασία και τον εμπλουτισμό τους». 

«Η περίοδος μετά τον πόλεμο και 
μέχρι και την είσοδο της χώρας στην 
ΕΟΚ, το 1981, είναι ίσως η σημαντι-
κότερη στην ιστορία της ελληνικής 
μεταλλείας, καθώς οι έρευνες υπε-
δάφους γίνονται πλέον οργανωμένα 
και με την πιο σύγχρονη τεχνολογία, 
πραγματοποιούνται σημαντικές επεν-

δύσεις για την επεξεργασία μεταλλευμάτων και βιομηχανικών ορυκτών (“Αλου-
μίνιον της Ελλάδος”, “ΛΑΡΚΟ Α.Ε.”), ενώ εταιρίες όπως οι “Ελληνικοί Λευκόλιθοι”, 
οι “Επιχειρήσεις Σκαλιστήρη”, η “Βιολιγνίτ”, η “Αργυρομεταλλευμάτων και Βαρυτί-
νης”, οι “Βωξίτες Παρνασσού” κ.α., αναπτύσσονται ραγδαία. Κάπως έτσι, συνέβα-
λαν στην οικονομική ανάπτυξης της χώρας.
Το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό των μεταλλευτικών επιχειρήσεων, από 
άποψη εκπαιδεύσεως και εμπειρίας, βρίσκεται σε ένα από τα υψηλότερα, διε-
θνώς, επίπεδα». 

«Πρέπει να αναφερθεί ότι η αυστηρή και δύσκολη νομοθεσία της Ε.Ε. και η εφαρ-
μογή της σε εθνικό επίπεδο, συχνά επιδεινώνει την κατάσταση, επιβάλλοντας 
μακρόχρονες και περίπλοκες πρόσθετες διαδικασίες, που δημιουργούν αβεβαιό-
τητα και δρουν ανασταλτικά στις νέες επενδύσεις.
Παρά τις τέτοιου είδους αντιξοότητες, οι εξορυκτικές επιχειρήσεις εκσυγχρονί-
ζουν τις εγκαταστάσεις τους, συστηματοποιούν την περιβαλλοντική μέριμνα, την 
έρευνα για νέα προϊόντα και νέες χρήσεις, καλύπτοντας τις ανάγκες των αγορών, 
τη βελτίωση και την πιστοποίηση της ποιότητας. Με άλλα λόγια, γίνονται αντα-
γωνιστικότερες. Βλέπουμε, δηλαδή, ότι οι επιχειρήσεις του παραδοσιακού αυτού 
κλάδου -που είναι από τη φύση του παγκοσμιοποιημένoς- δεν προσαρμόζονται 
απλά, αλλά θέτουν δυναμικά τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Σήμε-
ρα, εταιρίες του κλάδου κατέχουν σημαντικά μερίδια στη διεθνή αγορά σε προ-
ϊόντα όπως βωξίτης, αλουμίνα, αλουμίνιο, νικέλιο, καυστική μαγνησία, μπεντο-
νίτης, περλίτης, τσιμέντο, κίσσηρη και μάρμαρα. Είναι οι «εθνικοί πρωταθλητές», 
που τόσο επιτακτικά έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Εκτός από την πολύ σημαντική 
εξαγωγική δραστηριότητα (εκτιμάται σε 65% της παραγωγής), οι επιχειρήσεις 
του ΣΜΕ είτε ανήκουν σε πολυεθνικούς oμίλους είτε έχουν αναπτύξει διεθνώς 
σημαντική παραγωγική και εμπορική παρουσία, με θυγατρικές ή με συμμετοχές, 
κατέχοντας αξιοσημείωτα ποσοστά σε εταιρίες του εξωτερικού.
Βλέπουμε, λοιπόν, μέχρι τώρα τις επιχειρήσεις του ΣΜΕ που επιβίωσαν, να προ-
σαρμόζονται επιτυχώς στις εξελίξεις»

«Με βάση τις προβλέψεις για το μέλλον του πλανήτη μας, η 
ανάγκη ‘να κάνουμε περισσότερα χρησιμοποιώντας λιγότερα’ 
(doing more with less) θα είναι όλο και επιτακτικότερη. Όλο 
και συχνότερα θα ακούμε για την ‘ανακυκλούσα οικονομία’ 
(‘cyclical economy’), όπου προτεραιότητα είναι η επανάχρηση 
(reuse) και όχι απλά η ανακύκλωση». 

«Η εμπειρία της «S&B» από την προσήλωσή της στις αρχές της Βιώσιμης Ανά-
πτυξης, είναι ότι αποτελεί ένα συναρπαστικό ταξίδι. Η προσπάθεια εφαρμογής 
των αρχών αυτών, έδωσε εντυπωσιακά αποτελέσματα που αναγνωρίζονται σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο».

Απόσπασμα από την ομιλία
του κ. Ο. ΚΥΡΙΑΚOΠΟΥΛΟΥ 
με θέμα: «Ιστορική διαδρομή  
του ΣΜΕ και της Ελληνικής  
Μεταλλείας, η εμπειρία της 
«S&B Βιομηχανικά Ορυκτά», προ-
σωπικές αναμνήσεις από το ΣΜΕ»

Περισσότερα από την ομιλία  
του κ. Ο. Κυριακόπουλου:

http://www.sme.gr/
images/90xroniasme/05-kyriakopoulos.pdf
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Απόσπασμα από την ομιλία 
του κ. Δ. ΠOΡΤΟΛΟΥ με θέμα:
«Ιστορική διαδρομή του ΣΜΕ  
και της Ελληνικής Μεταλλείας,  
η εμπειρία της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ  
ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ», προσωπικές  
αναμνήσεις από το ΣΜΕ»

«Εθήτευσα στο ΣΜΕ σχεδόν 25 χρόνια και περάσαμε μία εποχή με επαφές με την 
πολιτική ηγεσία, προσπάθειες, κινδύνους, καταστάσεις που ήταν ή φαινόντουσαν 
ανεξέλεγκτες, και ζήσαμε μία αντιμετώπιση που σε πολλά σημεία ήταν περίεργη, 
αδιάφορη και ενίοτε εχθρική. Πιστεύω ότι όσοι υπηρέτησαν τότε, έχουν πολλά να 
θυμούνται και υπάρχουν και πολλά πράγματα που καταφέραμε είτε με μεγάλες 
προσπάθειες ή κάποιες φορές τυχαία».

«Το να λέμε ότι θα βγούμε από την κρίση στην Ελλάδα δε σημαίνει πολλά πράγ-
ματα για τα μεταλλευτικά προϊόντα. Να δούμε που θα τα στείλουμε εκτός Ελλά-
δος, γιατί όπως είπαμε κατά μέσον όρο το 70% καταναλώνεται εκτός Ελλάδος.
Έχω κάνει τη δουλειά των εξαγωγών 40 χρόνια με όλα τα καθεστώτα και όλες τις 
προϋποθέσεις και πρέπει να ξέρετε ότι είναι μία, πολύ σκληρή και ανταγωνιστική 
δουλειά. Μέχρι πρότινος, ήταν ανταγωνιστική στην Ευρώπη και σε παραδοσιακές 
αγορές των ελληνικών προϊόντων. Πλέον έχουν βγει νέοι, φοβερά ανταγωνιστικοί 
παραγωγοί και έμποροι των προϊόντων. Όλοι έχετε υπόψη σας το μεταλλευτικό 
μέγεθος της Αυστραλίας, του Καναδά, της Βραζιλίας και της Κίνας. Το θέμα της 
εξωστρέφειας και της εσωστρέφειας, λέξεις που χρησιμοποιούμε αντί γι’ αυτές 
που πρέπει να λέμε, της ενασχόλησης με τον έξω κόσμο, της παγκοσμιοποιημένης 
αγοράς και παραγωγής, είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολεί συνεχώς». 

Δεν είναι θέμα τί παράγεις, πόσο παράγεις, πόσο καλά φθηνά παράγεις, αλλά πού 
πρόκειται να διαθέσεις αυτό το προϊόν.

«Ένα μελλοντικό σχέδιο της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ», είναι πώς μπο-
ρούμε να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε ένα κέντρο επεξεργασίας κάποιων μεταλ-
λευτικών προϊόντων, τα οποία δε θα προέρχονται αναγκαστικά από την Ελλάδα. 
Πιστεύουμε ότι υπάρχουν οι εγκαταστάσεις, και υπάρχει άφθονη τεχνογνωσία 
γιατί το βασικό είναι ότι κανένα μεταλλείο δεν είναι το ίδιο με το προηγούμενο 
ή το επόμενο. Μπορούμε να συμπληρώνουμε τις πρώτες ύλες, κάθε μία από τις 
οποίες έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, τόσο στο τρόπο παραγωγής όσο και 
στον τρόπο χρήσης.»

Περισσότερα από την ομιλία του κ. Δ.Πόρτολου:
http://www.sme.gr/
images/90xroniasme/06-portolos.pdf
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«Η Στρατηγική της ΔΕΗ, για να είναι απόλυτα αποτελεσματική, οφείλει να υπηρε-
τεί τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, τις ανάγκες των καταναλωτών όσο και 
την ανταγωνιστικότητα της Εταιρίας».

«Τα τελευταία 60 χρόνια, το ενεργειακό σύστημα στη Χώρα μας εξελίχθηκε σύμ-
φωνα, τόσο με τα μεγέθη και το ρυθμό της οικονομικής ανάπτυξης, όσο και με τις 
νέες καταναλωτικές συνήθειες που υιοθετήθηκαν. Επίσης επηρεάστηκε καθορι-
στικά από τις δύο ενεργειακές κρίσεις.

Με τα σημερινά τεχνικο-οικονομικά δεδομένα, τα λιγνιτικά κοιτάσματα της Χώρας 
μας, που είναι κατάλληλα για ενεργειακή εκμετάλλευση, ανέρχονται σε περίπου 
2,8 δις τόνους και ισοδυναμούν, ως προς το θερμιδικό περιεχόμενο, με 380 εκ. 
τόνους πετρελαίου ή 2,8 δις βαρέλια».

«Μέχρι πρόσφατα, η βιομηχανία λιγνίτη λειτουργούσε σε ένα «εύκολο» ενεργεια-
κό περιβάλλον.
Τώρα όμως, το ενεργειακό περιβάλλον στη Χώρα αλλάζει, επηρεάζεται και μετα-
βάλλεται δραστικά από ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες όπως: αυστηρότε-
ρες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, δαπάνες για εκπομπές CO2, διείσδυση των ΑΠΕ, 
μείωση της ζήτησης, παραγωγή από τρίτους καθώς και ρυθμιστικές παρεμβάσεις 
με συνέπειες και στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή».

«Είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι, πέρα των επενδύσεων που θα γίνουν στις παλαι-
ές μονάδες, η νέα μονάδα “Πτολεμαΐδα 5”, συμβατικής αξίας περίπου € 1,4 δις 
ευρώ, η οποία όπως είδαμε θα ενταχθεί στο σύστημα το 2019, αποτελεί την 
μεγαλύτερη παραγωγική, αλλά και ενεργειακή επένδυση, που έχει γίνει στη Χώρα 
τα τελευταία χρόνια και η οποία θα ενισχύσει την εθνική οικονομία, κυρίως την 
ελληνική περιφέρεια, δημιουργώντας υπεραξίες για τις τοπικές κοινωνίες στη 
Δυτική Μακεδονία».

Κατέληξε:
« Η Χώρα μας πρέπει να στηρίζεται σε δικό της εθνικό καύσιμο, η Χώρα πρέπει να 
έχει φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, για να έχει ανάπτυξη»

Απόσπασμα από την ομιλία
του κ. Κ. ΔOΛΟΓΛΟΥ με θέμα:  
«Η Σημασία της Αξιοποίησης του 
Ορυκτού Πλούτου της Χώρας στον 
Εξηλεκτρισμό και την Ανάπτυξη της 
– Ιστορική Αναδρομή στην Εξελικτι-
κή Πορεία της ΔΕΗ Α.Ε»

Περισσότερα από την ομιλία του κ. Δόλογλου
http://www.sme.gr/

images/90xroniasme/07-dologlou.pdf
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Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας 
του κ. Κ. ΑΣΗΜΑΚOΠΟΥΛΟΥ 
με θέμα: «Ελληνική Τσιμεντοβιομη-
χανία και εξορυκτική δραστηριότη-
τα. Κοινοί δεσμοί και κοινή πορεία 
στην ανάπτυξη της χώρας. ΣΜΕ  
και ΑΓΕΤ»

   Ιστορική αναδρομή της Ελληνικής Τσιμεντοβιομηχανίας
   -  Η ίδρυση της «ΤΙΤΑΝ» - Εξέλιξη της εταιρίας
   -  Η ίδρυση της «Ανώνυμης Εταιρίας Τσιμέντων Βόλου - ΑΓΕΤ» - εξέλιξη της 

Εταιρίας
   -  Η ίδρυση της «Τσιμέντων Χαλκίδας» - εξέλιξη της Εταιρίας
   -  Η ίδρυση της εταιρίας «ΧΑΛΥΨ» - εξέλιξη

    Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών της Ελληνικής Τσιμεντοβιομηχανίας: 
Ανάπτυξη, παραγωγή, εξαγωγές, ποιότητα & προϊόντα, έρευνα, καινοτομία, 
τεχνογνωσία

  Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία και εξορυκτική δραστηριότητα:
Η Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξορυκτι-
κή δραστηριότητα, χρησιμοποιώντας ορυκτές πρώτες ύλες όπως: ασβεστόλιθο, 
αργιλοσχιστολιθικά πετρώματα, γύψο, ποζολάνη, πυριτική άμμο, βωξίτη, κερα-
τόλιθο, κίσσηρη και καολίνη. Παράγει ένα πολύ μεγάλο μέρος των αδρανών της 
Χώρας όπως επίσης, ξέχωρα από τις ανάγκες της σε βιομηχανικά ορυκτά, έχει 
σημαντική παραγωγή σε αυτά, που κατά κύριο λόγο την εξάγει.

  Τσιμεντοβιομηχανία και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Παραδοσιακά, δίνεται μεγάλη σημασία στο περιβάλλον, με εκτεταμένες αποκα-
ταστάσεις, με μέτρα προστασίας της βιοποικιλότητας, με σωστή χρήση νερού, 
με σημαντική δέσμευση αέριων ρύπων και περιορισμό παραγωγής στερεών 
αποβλήτων.
Είναι συνεχής η προσπάθεια, σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια και πρόληψη των ατυ-
χημάτων στην εξορυκτική δραστηριότητα, με μηδενισμό σχεδόν, των σοβαρών 
ατυχημάτων ενώ εφαρμόζονται συνεχόμενα καλές πρακτικές σε σχέση με τις 
τοπικές κοινωνίες. Περισσότερα από την ομιλία του κ. Ασημακόπουλου:

http://www.sme.gr/images/90xroniasme/08-
asimakopoulos.pdf
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Η απονομή τιμητικών διακρίσεων σε παλιούς καθηγητές της σχολής 
ΜΜ.ΜΜ ΕΜΠ (Χ. Τσουτρέλης, Κ. Παναγόπουλος), σε παλιούς Μεταλλει-
ολόγους Μηχανικούς (Αρτέμη Αναστασάκη, Ν. Αποστολίδη, Γ. Κανελλό-
πουλο, Λ. Παρασκευαϊδη), στον πιο παλιό, εν ζωή Πρόεδρο του ΣΜΕ και 
παλιό μεταλλευτή Μ. Σκαλιστήρη, στον πιο παλιό εργοδηγό μεταλλείων 
(Μ. Μαρκαντώνη-S&B), στη σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών 
Μηχ. του ΕΜΠ και τη Γεν. Δν/ση Φυσικού Πλούτου του ΥΠΕΚΑ, για τη 
συμβολή τους στην ανάπτυξη της ελληνικής μεταλλείας, συγκίνησε 
ιδιαίτερα.

Το Δ.Σ. σε συνεδρίασή του, μετά την εκδήλωση του εορτασμού των 90 
χρόνων, επεσήμανε ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί το ιστορικό αφιέρω-
μα, διατηρώντας τις ιστορικές μνήμες σε βάθος χρόνου. Επίσης, πρέπει 
ο ΣΜΕ να αξιοποιήσει το πνεύμα που δημιουργήθηκε, φέρνοντας πιο 
κοντά τον κλάδο, τα στελέχη της Δημ. Διοίκησης, τις σχολές γεωεπιστη-
μών και το Σύνδεσμο, μέσω του σεβασμού και της αποδοχής της μεγά-
λης, ιστορικής, διαχρονικής σημασίας της ελληνικής μεταλλείας.

    Απονομή τιμητικής 
διάκριση στον Κοσμήτορα 
της Σχολής Μεταλλειολό-
γων κ. Ι. Πασπαλιάρη 

    Ο Γεν. Διευθυντής του ΣΜΕ κ. Χρ. Καβαλόπουλος 
αναγγέλλει τις τιμητικές διακρίσεις

    Απονομή τιμητικής διάκρισης 
στον κ. Μ. Μαρκαντώνη, 
παλαιό εργοδηγό μεταλλείων

    Απονομή τιμητικής διάκρισης 
στον κ. Γ. Κανελλόπουλο, 
παλαιό Μηχανικό Μεταλλεί-
ων - Μεταλλουργό Μηχανικό
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    Απονομή τιμητικής  
διάκρισης στον  
κ. Μ. Σκαλιστήρη

    Απονομή τιμητικής διάκρισης 
στον κ. Χ. Τσουτρέλη,  
Καθηγητή της Σχολής  
Μεταλλειολόγων ΕΜΠ

    Απονομή τιμητικής 
διάκρισης στη Γεν. Δν/
ση Φυσικού Πλούτου 
του ΥΠΕΚΑ, την οποία 
παραλαμβάνει ο Δν/ντής 
κ. Σ. Τζίμας    Άποψη από το κοινό  

της εκδήλωσης

    Απονομή τιμητικής διάκρισης 
στον κ. Α. Αναστασάκη,  
παλαιό Μηχανικό Μεταλλείων 
- Μεταλλουργό Μηχανικό
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ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
ΜΕΛΗ ΣΜΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
& ΑΠΟΚΑΤΑ- 

ΣΤΑΣΕΙΣ

    ΔΕΗ: δημιουργία πάρκου 
αναψυχής και υδροβιότοπου, μετά 
την αποκατάσταση του ορυχείου 
«Κύριου Πεδίου» στην Πτολεμαΐδα 

Οι εταιρίες μέλη του ΣΜΕ βασίζουν τη λειτουργία τους 
στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με παγιωμένες πλέον 
δραστηριότητες όπως προστασία και αποκατάσταση  
περιβάλλοντος, επιμόρφωση-εξέλιξη εργαζόμενου  
προσωπικού, προσφορά σταθερής εργασίας σε πλαίσιο 
ασφάλειας, επικοινωνία με τοπικές κοινωνίες,  
προσφορά έργου και πόρων στην κοινωνία, εξοικονόμηση 
νερού και ενέργειας και ορθή διαχείριση αποβλήτων. 

Η δραστηριότητα αυτή, απεικονίζεται με συγκεκριμένους 
μετρήσιμους δείκτες, που δημοσιοποιούνται σε κάθε  
ετήσιο απολογισμό του Συνδέσμου.
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Με τον όρο «αποκατάσταση», εννοούμε 
τα διάφορα στάδια που καθορίζουν την 
ανάπλαση της περιοχής που έχει δεχθεί 
εξορυκτική δραστηριότητα, ανάλογα 
με την επιλογή της χρήσης (αποκα-
τάσταση φυσικού τοπίου, δημιουργία 
εκτάσεων προς καλλιέργεια ή προς 
άλλη χρήση, δημιουργία χώρων ανα-
ψυχής κτλ.), μετά το πέρας των εξορυ-
κτικών εργασιών.

Η πορεία προς την πλήρη αποκατά-
σταση ενός εξορυκτικού χώρου που 
ακολουθούν οι εταιρίες μέλη του ΣΜΕ, 
ξεκινά από το σχεδιασμό ακόμη των 
εξορυκτικών έργων, μεριμνώντας για 
την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντι-
κού αποτυπώματος και τη μικρότερη 
δυνατή όχληση κατά τις φάσεις ανά-
πτυξης των έργων.

Ο βασικότερος παράγοντας για την 
αποκατάσταση του εξορυκτικού χώρου 
είναι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη 
πλήρωση των κενών και η διαμόρφω-
ση των βαθμίδων της εκσκαφής και 
των πρανών των αποθέσεων (χωμα-
τουργικές διευθετήσεις) που θα απα-
λύνουν σημαντικά το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα.
Στη συνέχεια καθορίζονται oι στόχοι 
αποκατάστασης ανάλογα με τις επι-
λογές για τη μελλοντική χρήση του 
χώρου. Σε πολλές περιπτώσεις, οι 
εξορυκτικοί χώροι αποκαθίστανται 
προς όφελος της φύσης και ιδιαίτερα 
της βιοποικιλότητας. Είναι σύνηθες, 
περιοχές που έχουν δεχτεί εξορυκτική 
δραστηριότητα κατά το παρελθόν, να 
έχουν μετατραπεί σε δασώδεις εκτά-

Βασική ευθύνη στα πλαίσια της Βιώσιμης Ανάπτυξης αλλά και δραστηριότητα που υπερβαίνει την 
απλή ευθύνη για τις εταιρίες μέλη του ΣΜΕ, αποτελεί η ανάπλαση και αποκατάσταση του περιβάλ-
λοντος στον εξορυκτικό χώρο, όπου έχει τελειώσει η εξορυκτική δραστηριότητα.

Η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων αφήνει μόνο προσωρινό περιβαλλοντικό αποτύπωμα γιατί με μελετημένη, σωστή 
και αποτελεσματική αποκατάσταση, το αποτύπωμα αυτό, συναρτήσει του χρόνου, αίρεται και μάλιστα ολοκληρωτι-
κά. Χαρακτηριστικά τέτοια παραδείγματα έχουμε πολλά από τη δραστηριότητα των εταιρειών μελών του ΣΜΕ.

   S&B Βιομηχανικά Ορυκτά: λατομείο  
στη Μήλο, πριν την αποκατάσταση 

    Το ίδιο λατομείο της «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά» στη 
Μήλο, μετά το πέρας της αποκατάστασης. Είναι έκδηλη 
η εξαφάνιση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

    Δελφοί-Δίστομον: τοποθεσία «Γριάς Χωράφι»,  
το κενό της εκσκαφής πριν την πλήρωσή  του

    Στην ίδια τοποθεσία «Γριάς Χωράφι», μετά την πλή-
ρωση των κενών και την έναρξη  της αποκατάστασης. 
Ήδη το περιβαλλοντικό αποτύπωμα έχει μειωθεί στο 
ελάχιστο

    Λατομικός χώρος «Αλούλα». Εκμετάλλευση μαρμάρου 
του 19ου –αρχές 20ου αιώνα. Μετατράπηκε σε μου-
σείο από τα Μάρμαρα Διονύσου Πεντέλης

    ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ: στεγανοποίηση χώρου απόθεσης 
μεταλλουργικής σκωρίας  με χρήση αργίλου και 
γεωμεμβρανών
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σεις, σε λίμνες, σε πράσινους χώρους 
αναψυχής, ή σε καταφύγια άγριας 
ζωής, προσδίδοντας άλλη όψη και 
χαρακτηριστικά στο περιβάλλον της 
ευρύτερης περιοχής.
Σε επόμενη φάση, καθορίζεται το ολο-
κληρωμένο σχέδιο αποκατάστασης 
που ξεκινά από τις επιλογές χρήσης, 
τα είδη των φυτών που θα χρησιμο-
ποιηθούν σε περίπτωση απόφασης για 
φύτευση των χώρων ή για προσπά-
θειες επανένταξης του εξορυκτικού 
χώρου στο φυσικό τοπίο και φτάνει 
στα στάδια που αυτή θα ακολουθήσει 
και τον τρόπο παρακολούθησης και 
μέτρησης του αποτελέσματος της απο-
κατάστασης. Ένα τέτοιο σχέδιο, συνυ-
πολογίζει και την αντιμετώπιση πιθα-
νών αστοχιών ή των μη ικανοποιητικών 
αποτελεσμάτων κατά την προσπάθεια 
εφαρμογής του. 

Μετά την κατάστρωση του σχεδίου 
αποκατάστασης, ακολουθεί η εφαρμογή 
του, με συνεχή έλεγχο των αποτελεσμά-
των και πιθανές αναπροσαρμογές μεθό-
δων και τεχνικών ανάλογα με αυτά.
Βασικό στοιχείο για την επιτυχημένη 
προσπάθεια αποκατάστασης αποτελεί, 
σε περίπτωση επιλογής των φυτεύσε-
ων, η επιλογή ενδημικών φυτών και 
προσαρμοσμένων στις κλιματολογικές 
συνθήκες του χώρου όπως επίσης και 
η περίφραξη, η φύλαξη του χώρου και 
η συνεχής φροντίδα καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της αποκατάστασης όπως και 
μετά την ολοκλήρωσή της, καθώς και η 
συνεχής μέριμνα για τη διατήρηση των 
αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί. 
Η μέριμνα συνεχίζεται μέχρι να παρα-

    Όμιλος ΤΙΤΑΝ, φυτώριο ενδημικών φυτών    Φυτώριο ενδημικών φυτών της S&B στη Μήλο 

    Αποκατάσταση της ΔΕΗ στο Κύριο Πεδίο

    Δελφοί-Δίστομον: τοποθεσία «Ροδιά», διαμόρφω-
ση βαθμίδων σε στείρες αποθέσεις και αρχική φάση 
αποκατάστασης

    Δελφοί-Δίστομον: Ψ. Κοτρώνι, παλιό εργοτάξιο  
πλήρως αποκατεστημένο, δημιουργία λιμνοδεξαμενής

    ΔΕΗ: δημιουργία υδροβιότοπου και πάρκου αναψυχής 
σε παλαιό εξορυκτικό χώρο στην Πτολεμαΐδα  

    Δημιουργία λίμνης σε εξοφλημένο μεταλλείο της ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ    Όμιλος ΤΙΤΑΝ, αποκατάσταση στην περιοχή του 
εργοστασίου της Πάτρας, δημιουργία τεχνητής λίμνης
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62.000
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

3.000.000
ΔΕΝΔΡYΛΛΙΑ & ΘAΜΝΟΙ

79.000.000
ΕΥΡΩ

έχουν φυτευτεί έχουν ξοδευτείέχουν αποκατασταθεί πλήρως

δοθεί ο χώρος στα τοπικά δασαρχεία ή 
προς χρήση στις τοπικές κοινωνίες.
Σημειώνουμε ότι εταιρίες μέλη του 
ΣΜΕ, από την εφαρμογή του νόμου 
998/79 που θεσμοθέτησε την αποκα-
τάσταση θιγμένων δασικών εκτάσεων 
από την εξόρυξη μέχρι σήμερα, έχουν 
αποκαταστήσει πλήρως 62.000 στρέμ-
ματα. Από το 2007 έως σήμερα, έχουν 
φυτευτεί 3.000.000 περίπου δενδρύλ-
λια και θάμνοι. Στο ίδιο χρονικό διάστη-
μα, ξοδεύτηκαν για αποκαταστάσεις, 
συντήρηση και μέριμνα αποκατεστημέ-
νων χώρων, 79.000.000 ευρώ.

Με ό,τι παραθέσαμε, είναι οφθαλ-
μοφανές ότι με την εφαρμογή καλών 
πρακτικών αποκατάστασης εξορυκτι-
κών χώρων, όχι μόνο εξαφανίζεται σχε-
δόν εξ’ ολοκλήρου το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα αλλά ενισχύεται και η βιο-
ποικιλότητα των ευρύτερων περιοχών 
που έχουν δεχθεί εξορυκτική δραστη-
ριότητα. Το γεγονός αυτό, έχει αποδει-
χθεί και με συγκεκριμένες, εξειδικευμέ-
νες μελέτες.

    Όμιλος ΤΙΤΑΝ: λατομείο Ξηρορέματος, αρχική φάση αποκατάστασης αποθέσεων και η ίδια εικόνα σε προχωρημένη 
φάση. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα έχει ήδη ελαχιστοποιηθεί

    ΑΓΕΤ: αποκατάσταση λατομείου στο Βόλο με ενδημικά 
φυτά

    S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ: αποκαταστάσεις 
στείρων αποθέσεων στη Μήλο, με ενδημικά φυτά

     Αποκατάσταση ευρύτερης περιοχής δραστηριοτήτων της ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.    Επαναφορά αρχικού  ανάγλυφου-ανάπλαση  
περιβάλλοντος παλαιού λατομικού χώρου «Κύκνος», 
από ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.

1979 - 2014 2007-2014 2007-2014
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Με τους δείκτες αυτούς απεικονίζεται ανάγλυφα και μετρήσιμα η πορεία του 
συνόλου των εταιριών μελών του ΣΜΕ στα πλαίσια εφαρμογής του Κώδικα 
Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης που εφαρμόζουν.

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2013 2014

1 . Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η
1α. Μέσος όρος άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (άτομα) 9.175 9.804
1β. Μέσος όρος έμμεσα απασχολούμενου προσωπικού, σε ισοδύναμο οκταώρου (άτομα) (περιλαμβάνει εργολάβους και ΔΧ) 4.947 5.126
1γ. Συνολικός αριθμός ωρών εργασίας (αφορά το 1α & 1β) 28.770.363 29.640.218
1δ. Ώρες εργασίας ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος 0,39 0, 4
2 . Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η  Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν
2α. Συνολικός αριθμός ωρών εκπαίδευσης 227.414 175.171
2β. Ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο ( 2α / 1α +1β) 16,11 11, 73
3 . Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α  –  Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η  Ε Ρ ΓΑ Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 
3α. Συνολικός αριθμός απωλεσθεισών ωρών εργασίας λόγω ατυχημάτων 21.469 27.927
3β. Συνολικός αριθμός ωρών εκπαίδευσης σε «Ασφάλεια – Υγιεινή» 52.770 82.079
3γ. Ώρες εκπαίδευσης σε «Ασφάλεια - Υγιεινή» ανά εργαζόμενο (3β / 1α +1β) 3,74 5,49
3δ. Συνολικός αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων 3 5
3ε. Αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων ανά εργαζόμενο (3δ / 1α +1β) 0,00021 0,00033
3στ. Δείκτης συχνότητας (συντ.106) του συνολικά απασχολούμενου προσωπικού για το οποίο υπάρχει ευθύνη επίβλεψης 2,76 3, 81
3ζ. Δείκτης σοβαρότητας (συντ.106) του συνολικά απασχολούμενου προσωπικού για το οποίο υπάρχει ευθύνη επίβλεψης 95,7 156,69
3η. Ποσοστό εργαζομένων που παρακολουθούνται περιοδικά με ιατρικές εξετάσεις (από το σύνολο των άμεσα απασχολούμενων) 80% 80%
4. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
4α. Συνολικός κύκλος εργασιών (€) 1.736.580.604 1.835.555.951
4β. Παραγωγή εμπορεύσιμου προϊόντος (τον.) 73.386.770 73.164.282
5 . Δ Α Π Α Ν Ε Σ  Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ  Κ Ο Ι Τ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν
5α. Συνολικές δαπάνες έρευνας κοιτασμάτων (€) 11.871.176 11.402.100
5β. Δαπάνες έρευνας κοιτασμάτων ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος (5α / 4β) 0,16 0,15
6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
6α. Αριθμός ανοικτών εκδηλώσεων 57 65
6β. Αριθμός επισκέψεων σχολείων /Πανεπιστημίων 138 147
6γ. Αριθμός εκπαιδευομένων σπουδαστών 483 728
6δ.  Πόροι (ευρώ) που διατίθενται στην τοπική κοινωνία (έργα, υποστήριξη συλλόγων, συμμετοχή σε αναπτυξιακές  

προσπάθειες, υποτροφίες, βραβεία κ.α.)
5.978.962 4.266.000

6ε. Πόροι (ευρώ) που διατίθενται στην ευρύτερη κοινωνία (έργα, χορηγίες, υποτροφίες, βραβεία κ.ά.) 530.680 1.102.275
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) 32.153.876.962 47.023.211.257
7β. Κατανάλωση ενέργειας ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος (7α /4β) 438,14 642,7
8 . Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ  Σ Ε  Ν Ε Ρ Ο 
8α.  Συνολική καθαρή κατανάλωση νερού (m3) (νερό από δίκτυο, από γεωτρήσεις, από υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα,  

από επιφανειακό ταμειευτήρα).
12.592.676 12.529.472

8β. Συνολική κατανάλωση νερού από ανακύκλωση (m3). 9.002.183 11.950.134
8γ. Συνολική κατανάλωση νερού στην παραγωγική διαδικασία (m3). 18.004.909 20.938.290
8δ. Συνολική καθαρή κατανάλωση νερού ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος (8α / 4β) 0,17 0,17
8ε. Κατανάλωση νερού στην αποκατάσταση περιβάλλοντος (m3) 310.717 345.261
9 . Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ  Σ Ε  Γ Η  –  Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ 
9α. Συνολική επιφάνεια γης που χρησιμοποιείται για εκμετάλλευση, στο τέλος του ημερολογιακού έτους (στρέμματα). 175.183 182.856
9β. Συνολική επιφάνεια γης που αποκαθίσταται (αποκατάσταση μη ολοκληρωμένη) (στρέμματα) 5.472 7.343
9γ.  Συνολική επιφάνεια γης που έχει αποκατασταθεί ή που έχει επαναφερθεί σε επωφελή χρήση,  

από την εφαρμογή του νόμου 998 (στρέμματα)
67.592 65.620

9δ. Αριθμός φυτευθέντων δενδρυλλίων και θάμνων το τρέχον έτος 159.829 190.755
9ε. Δαπάνες αποκατάστασης ορυχείων και προστασίας περιβάλλοντος (€) το τρέχον έτος 10.742.980 4.792.518
9στ. Δαπάνες αποκατάστασης και προστασίας περιβάλλοντος ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος (9ε /4β) 0,14 0,16
10 .  Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η  –  Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η  Α Π Ο Β Λ Η Τ Ω Ν
10α. Απόβλητα εξορυκτικής διαδικασίας και κατεργασιών το τρέχον έτος (τόνοι) (συμπεριλαμβάνονται και τα στείρα) 512.923.851 519.594.157
10β. Απόβλητα εξορυκτικής διαδικασίας και κατεργασιών το τρέχον έτος ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος (10α/4β) 6,98 7,1
10γ. Εξορυκτικά απόβλητα που διοχετεύθηκαν το τρέχον έτος για πλήρωση εκσκαφών (τόνοι) 439.315.794 451.619.647
10δ. Παραγωγή παραπροϊόντων το τρέχον έτος από εξορυκτικά απόβλητα ή από απόβλητα κατεργασιών (τόνοι) 1.215.391 1.439.238
10ε. Μη εξορυκτικά απόβλητα που δόθηκαν σε ανακύκλωση (κιλά) 11.947.724 15.869.090
11 . Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Ε Π Ι Κ Ι Ν ΔΥ Ν Ω Ν  Ο Υ Σ Ι Ω Ν
11α.  Ποσότητα ταξινομημένων επικινδύνων ουσιών που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής 

 (τα λιπαντικά δεν περιλαμβάνονται), σύμφωνα με την οδηγία 67/548/EEC (τον)
36.018.39 45.973.07

12 . Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Ω Ν  Μ Ε Λ Ω Ν
12α. Πιστοποίηση κατά ISO 9001/2 78% 86%
12β. Πιστοποίηση κατά ISO 14001 39% 56%
12γ. Πιστοποίηση OHSAS 18001 27% 43%
12β. Πιστοποίηση κατά ISO 14001 39% 56%
12γ. Πιστοποίηση OHSAS 18001 27% 43%
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ΥΓΙΕΙΝΗ  
& ΑΣΦΑΛΕΙΑ

2010 2011 2012 2013 2014

4,291

6,95

6,18

5,96

5,42

5,66

4,04

5,73

5,24

4,93

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

Στατιστικά τύπου Α
προσωπικού που επιβλέπεται από τις εταιρίες

Στατιστικά τύπου Β
προσωπικού εργολάβων εταιρειών µελών

2010 2011 2012 2013 2014

4,291

6,95

6,18

5,96

5,42

5,66

4,04

5,73

5,24

4,93

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

Στατιστικά τύπου Α
προσωπικού που επιβλέπεται από τις εταιρίες

Στατιστικά τύπου Β
προσωπικού εργολάβων εταιρειών µελών

(Οι δείκτες υπολογίζονται όπως προβλέπει ο ΚΜΛΕ)

Στατιστικά στοιχεία
ασφάλειας

Τα τελευταία έτη, για όλες τις εταιρίες μέλη του ΣΜΕ (εκτός Αλουμινίου της Ελλάδος), τα στατιστικά στοιχεία των ατυχημά-
των που αφορούν στην παραγωγή και τις υποστηρικτικές προς αυτήν δραστηριότητες και για το σύνολο των απασχολουμέ-
νων, έχουν ως εξής:

Για το 2009:  α) ∆είκτης Συχνότητας 6,39 β) ∆είκτης Σοβαρότητας 158,34 και  γ) ∆είκτης Θανατηφόρων 1/2.533
Για το 2010:  α) ∆είκτης Συχνότητας 5,067 β) ∆είκτης Σοβαρότητας 133,106 και γ) ∆είκτης Θανατηφόρων μηδέν
Για το 2011: α) ∆είκτης Συχνότητας 6,15 β) ∆είκτης Σοβαρότητας 127,17 και  γ) ∆είκτης Θανατηφόρων 1/3.955
Για το 2012:  α) ∆είκτης Συχνότητας 5,48 β) ∆είκτης Σοβαρότητας 137,59 και  γ) ∆είκτης Θανατηφόρων 1/6.009
Για το 2013:  α) ∆είκτης Συχνότητας 4,56 β) ∆είκτης Σοβαρότητας 130,86 και  γ) ∆είκτης Θανατηφόρων 1/4.149,33
Για το 2014:  α) ∆είκτης Συχνότητας 5,14  β) ∆είκτης Σοβαρότητας 141,77 και  γ) ∆είκτης Θανατηφόρων 1/2.567

Το 2014 συνέβησαν 122 ατυχήματα, από τα οποία τα 5 θανατηφόρα. Η χρονιά αυτή θεωρείται πολύ μέτρια σε σύγκριση με 
προηγούμενες.

Όλοι εμείς που υπηρετούμε την ασφάλεια, γνωρίζουμε ότι δυστυχώς η πρόοδός της είναι δρόμος ανη-
φορικός, με πολλά πισωγυρίσματα. Παραμένει ένας και μοναδικός στόχος, ο μηδενισμός των ατυχημά-
των. Αξιοσημείωτο είναι ότι 11 εταιρίες μέλη του Συνδέσμου από τις 23 που έχουν παραγωγική δραστη-
ριότητα, εμφάνισαν μηδέν ατυχήματα και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.
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Με στόχο να βελτιωθεί η προστα-
σία περισσότερων των 217 εκα-
τομμυρίων εργαζομένων στην ΕΕ 
από τα εργατικά ατυχήματα και 
τις επαγγελματικές ασθένειες, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε 
ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για 
την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία 2014-2020, στο οποίο 
προσδιορίζονται οι βασικές προ-
κλήσεις και οι στρατηγικοί στόχοι, 
παρουσιάζονται οι κύριες δράσεις 
και προσδιορίζονται τα μέσα για 
την υλοποίηση τους. Σκοπός του 
νέου αυτού πλαισίου, είναι να εξασφαλι-
στεί ότι η Ε.Ε. θα εξακολουθήσει να δια-
δραματίζει ηγετικό ρόλο στην προώθη-
ση υψηλών προτύπων για τις συνθήκες 
εργασίας, τόσο εντός της Ευρώπης όσο 
και σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με τη 
στρατηγική «Eυρώπη 2020».

Προκειμένου να δημιουργηθεί το 
πλαίσιο-στρατηγική για την Υ&Α, 
έγινε εκτεταμένος διάλογος και δια-
βούλευση που έλαβαν μέρος όλοι οι 
εμπλεκόμενοι φορείς. Ο ΣΜΕ έλαβε 
μέρος στο διάλογο αυτό, μέσω των 
ευρωπαϊκών συνδέσμων που μετέ-
χει και μέσω της απευθείας συμμετο-
χής του στην «Advisory Committee on 
Safety and Health at Work (ACSH)» της 
Commission.

Το στρατηγικό πλαίσιο προσδιορί-
ζει τρεις μείζονες προκλήσεις για την 
Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία:
   βελτίωση της εφαρμογής των υφι-
στάμενων κανόνων για την υγεία 
και την ασφάλεια, ιδίως με την ανα-
βάθμιση της ικανότητας των πολύ 
μικρών και μικρών επιχειρήσεων να 
εφαρμόζουν αποτελεσματικές και 
αποδοτικές στρατηγικές πρόληψης 
κινδύνου

   βελτίωση της πρόληψης των επαγ-
γελματικών ασθενειών με την αντι-
μετώπιση των νέων και αναδυόμε-
νων κινδύνων, χωρίς να αγνοούνται 
οι υφιστάμενοι κίνδυνοι

   αντιμετώπιση της γήρανσης του 
εργατικού δυναμικού της ΕΕ. και των 
συνεπειών της στην ΑΥΕ

Προτείνεται η αντιμετώπιση αυτών των 
προκλήσεων με μια δέσμη δράσεων 
στο πλαίσιο επτά βασικών στρατηγι-
κών στόχων: 
   Περαιτέρω ενοποίηση των εθνικών 
στρατηγικών στον τομέα της υγείας 
και της ασφάλειας, για παράδειγμα 
μέσω του συντονισμού των πολιτι-
κών και της αμοιβαίας μετάδοσης 
εμπειριών·

   Παροχή πρακτικής υποστήριξης στις 
μικρές και στις πολύ μικρές επιχειρή-
σεις, που θα τις βοηθήσει να αυξή-
σουν τη συμμόρφωσή τους με τους 
κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. Οι 
επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από 
την παροχή τεχνικής βοήθειας και 
πρακτικών εργαλείων, όπως είναι 
το διαδικτυακό διαδραστικό εργα-
λείο εκτίμησης κινδύνου (Online 
Interactive Risk Assessment- OiRA), 
μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την 
παροχή εργαλείων εκτίμησης τομεα-
κών κινδύνων·

Στρατηγική της Ε.Ε. για την Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία,
πλαίσιο που καθορίζει τους στόχους της Ε.Ε.  
για την περίοδο 2014-2020
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   Βελτίωση της επιβολής από τα κράτη 
μέλη, για παράδειγμα με την αξιολό-
γηση των επιδόσεων των εθνικών 
επιθεωρήσεων εργασίας·

   Απλούστευση της ισχύουσας νομο-
θεσίας, όπου ενδείκνυται, για την 
εξάλειψη περιττού διοικητικού φόρ-
του, ενώ παράλληλα θα διατηρεί-
ται το υψηλό επίπεδο προστασίας 
της υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων

   Αντιμετώπιση της γήρανσης του 
ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού 
και βελτίωση της πρόληψης των 
επαγγελματικών ασθενειών για 
να αντιμετωπίζονται υφιστάμενοι 
και νέοι κίνδυνοι σε τομείς όπως τα 
νανοϋλικά, η πράσινη τεχνολογία και 
οι βιοτεχνολογίες

   Βελτίωση της συλλογής στατιστικών 
στοιχείων για να υπάρχουν καλύτε-
ρα αποδεικτικά στοιχεία, και ανάπτυ-
ξη εργαλείων παρακολούθησης

   Ενίσχυση του συντονισμού με διε-
θνείς οργανισμούς όπως η Διε-
θνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), η 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) 
και ο Οργανισμός Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), 
με σκοπό τη συμβολή στη μείωση 
των εργατικών ατυχημάτων και των 
επαγγελματικών ασθενειών και τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας 
σε παγκόσμιο επίπεδο

Το στρατηγικό πλαίσιο προσδιορίζει τα 
μέσα για την εφαρμογή των εν λόγω 
δράσεων, όπως: ο κοινωνικός διάλο-
γος, η ευαισθητοποίηση, η επιβολή της 
ενωσιακής νομοθεσίας, οι συνέργειες 
με άλλους τομείς πολιτικής (π.χ. δημό-
σια υγεία, παιδεία). Οι δράσεις αυτές, 
μπορούν να υποστηριχθούν από το 
Eυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EΚΤ) και 
από διάφορα υπάρχοντα προγράμμα-
τα αντίστοιχα με το Ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα για την απασχόληση και την 
κοινωνική καινοτομία (EaSI). Ορίζει 
ότι η επιτυχία κάθε πολιτικής για την 
ΑΥΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
την αποτελεσματικότητα των διαύλων 
επικοινωνίας και των μέσων που χρη-
σιμοποιούνται για την προσέγγιση των 
διάφορων εμπλεκομένων, από τους 
υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής 
έως τους ίδιους τους εργαζομένους. 

Για την υλοποίηση της στρατηγι-
κής, τονίζεται η σημασία του ρόλου 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία 
(EU-OSHA), ιδιαίτερα για τη συλλογή 
και τη διάδοση των σχετικών πληρο-
φοριών για την ΑΥΕ, τη διευκόλυν-
ση της ανταλλαγής ορθών πρακτι-
κών και την ανάπτυξη εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης.

Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μάς αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.

European Agency
for Safety and Health 
at Work

Ο  ΣΜΕ συμμετείχε στη συνάντηση 
αυτή, που σκοπό είχε να προσεγγίσει το 
θέμα Υγιεινής και Ασφάλειας και των 
συνθηκών εργασίας στην εξορυκτική 
βιομηχανία, από επικοινωνιακή σκοπιά.
Παρά το ότι η εικόνα που εμφανίζει 
η Υ&Α στην εξορυκτική βιομηχανία, 
διαφέρει από χώρα σε χώρα (εντός 
Ε.Ε.), συμφώνησαν όλοι ότι η κοινή 
γνώμη έχει τελείως παρωχημένη και 
λανθασμένη εικόνα για τον κλάδο και 
τα θέματα αυτά. Πρέπει να υπάρξει 
κατάλληλη επικοινωνία και εξωστρε-
φής εμφάνιση του κλάδου για όσα σχε-
τίζονται με αυτόν, ώστε να μεταστρα-
φεί το υπάρχον αρνητικό κλίμα και η 
επικρατούσα κοινή γνώμη. Η σημερινή 
επίδοση του κλάδου μας σε σχέση με 
την Υ&Α αλλά και τις συνθήκες εργασί-
ας, πρέπει να επικοινωνηθεί με συγκε-
κριμένο τρόπο.
Ως βασικός στόχος μιας τέτοιας επικοι-
νωνιακής πολιτικής συμφωνήθηκε ότι 
πρέπει να είναι η απόκτηση από το ευρύ 
κοινό πληρέστερης γνώσης σε θέματα 
Υ&Α και συνθηκών εργασίας εντός Ε.Ε., 
μέσω της εκτεταμένης διάδοσης πλη-
ροφοριών σχετικών με τα στατιστικά 
των ατυχημάτων, τις επιδόσεις κρατών 
μελών και εταιριών, τις πρωτοβουλίες 
σε ειδικά θέματα Υ&Α και την προβολή 
καλών πρακτικών. Η πρόσβαση ευρύ-
τερου κοινού στην πληροφόρηση σχε-
τικά με τα θέματα αυτά, η πλήρης δια-
φάνεια σε όλα τα διατιθέμενα στοιχεία, 
η προβολή περιγραφών και εικόνων για 
τις συνθήκες εργασίας στην εξορυκτική 
βιομηχανία, η προβολή μέτρων πρό-
ληψης και μέριμνας κατά των ατυχη-
μάτων και των επαγγελματικών ασθε-
νειών, η προβολή δομών, συστημάτων 
και οργάνωσης σχετικά με Υ&Α στους 
εξορυκτικούς χώρους και άλλα σχετι-
κά, βοηθούν την επίτευξη του στόχου.

Κοινή συνάντηση Επιτρο-
πών Υ&Α και Επικοινωνίας 
της Euromines, με θέμα τον 
προσδιορισμό κοινών στό-
χων επικοινωνιακής πολιτι-
κής στα πλαίσια της Υ&Α



O Σύνδεσμος Μεταλλευτι-
κών Επιχειρήσεων τη χρο-
νιά που πέρασε, σε εθνικό 

επίπεδο, έδωσε ιδιαίτερο βάρος στη 
σωστή αντιμετώπιση του κλάδου από 
τους χωροταξικούς σχεδιασμούς της 
πολιτείας (περιφερειακά χωροταξικά, 
νόμος 4269/2014 περί χωροταξικής 
μεταρρύθμισης).

Επίσης, προσπάθησε έντονα για 
να προχωρήσει η εκπόνηση Ειδικού 
Χωροταξικού για τις Ορυκτές Πρώτες 
Ύλες σε συνεργασία με την πολιτική 
ηγεσία του ΥΠΕΚΑ και την ειδική υπη-
ρεσία διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ)». Παρουσίασε 
σχέδια μελετών, προσδιορίζοντας 
στόχους, περιεχόμενο, οφέλη, φάσεις 
υλοποίησης κτλ. ενός τέτοιου Ειδικού 
Χωροταξικού, προκειμένου η πολιτική 
ηγεσία να έχει όλα τα δεδομένα για την 
υλοποίηση αυτού του έργου. Δυστυ-
χώς, από ολιγωρία της πολιτικής ηγε-
σίας, δεν προχώρησε έγκαιρα η ανά-
θεση της μελέτης, πριν τις εκλογές του 
Ιανουαρίου του 2015.

Επίσης, είχε συνεχή συνεργασία με 
στελέχη του ΥΠΕΚΑ για τη συμπλήρω-
ση του νόμου 4014/2011 με την ΥΑ περί 
διαδικασιών γνωμοδότησης, την ΥΑ 

για τις προδιαγραφές των ΜΠΕ και τα 
σχέδια τα σχετικά με τα τέλη περιβαλ-
λοντικής αδειοδότησης, το Ηλεκτρο-
νικό Περιβαλλοντικό Μητρώο Έργων 
και το σώμα εξωτερικών αξιολογητών 
ΜΠΕ. Κατέθεσε αναλυτικές προτάσεις 
οι οποίες εν πολλοίς ελήφθησαν σοβα-
ρά υπόψη στα τελικά κείμενα των ΥΑ 
ή των σχεδίων που δεν προωθήθηκαν 
προς υπογραφή λόγω των εκλογών 
του Ιανουαρίου του 2015.

Για μία ακόμη χρονιά, ασχολήθη-
κε με το νέο Λατομικό Νομοσχέδιο, σε 
συνεργασία με τα στελέχη της Γεν. Δν/
σης Φυσικού Πλούτου του ΥΠΕΚΑ. Έγι-
ναν σημαντικές βελτιώσεις στο κείμενο 
του σχεδίου νόμου αλλά για μια ακόμη 
φορά, η πολιτική ηγεσία δεν προώθησε 
το νομοσχέδιο προς ψήφιση.

Ως αρνητικό στοιχείο της περασμέ-
νης χρονιάς, κρίνεται και η ΚΥΑ που 
δημοσιεύτηκε για τον καθορισμό των 
τελών στις μεταλλευτικές παραχωρή-
σεις, η οποία απέχει πάρα πολύ από τις 
θέσεις του ΣΜΕ, που τόσο προσπάθησε 
να πείσει την πολιτική ηγεσία για την 
ορθότητά τους.

Τέλος, έκανε σημαντικές παρεμβά-
σεις στην εκπόνηση της Εθνικής Στρα-
τηγικής για τη Βιοποικιλότητα και τη 
διάρκεια ισχύος των ΑΕΠΟ.

Μία από τις σημαντικότερες δρά-
σεις για το 2014, υπήρξε ο εορτα-
σμός των 90 χρόνων του ΣΜΕ και της 
παράλληλης ιστορίας της ελληνικής 
μεταλλείας (1924-2014). Εκδόθηκε ένα 
ιστορικό αφιέρωμα που περιγράφει 
βήμα-βήμα την περίοδο αυτή. Πραγμα-
τοποιήθηκε μία μεγάλη εκδήλωση στο 
ΕΒΕΑ, όπου προβλήθηκε η ιστορία του 
κλάδου και η διαχρονική του σημασία.

Τη χρονιά που πέρασε, ο ΣΜΕ είχε 
έντονη δραστηριότητα και σε ευρω-
παϊκό επίπεδο και ιδιαίτερα με την 
ενεργό συμμετοχή του στα όργανα της 
Euromines, για την καλύτερη προβολή 
του κλάδου. Έδωσε βάρος σε θέμα-
τα όπως: η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
για την Καινοτομία σχετικά με τις ΟΠΥ 
(Innovation Partnership), την αναθεώ-
ρηση των Best Available Techniques 
για τα εξορυκτικά απόβλητα, τις εκδη-
λώσεις της Commission στην Αθήνα 
σχετικά με την ανάδειξη της σημασίας 
των ορυκτών πόρων («Raw Materials 
University Day» και «Raw Materials 
High Level Conference») και τη σύντα-
ξη του «Manifesto της Αθήνας», που 
περιγράφει τις θέσεις της Ευρωπαϊκής 
Βιομηχανίας, τις διεκδικήσεις της, τις 
προοπτικές και τη συμμετοχή της στην 
Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη.

ΔΡΑΣΤΗ- 
ΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΤΟΥ ΣΜΕ
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Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του 
Συνδέσμου στις 30-5-2014. Εγκρίθηκαν 
ομόφωνα η Έκθεση Πεπραγμένων του 
Δ.Σ. για το 2013, ο οικονομικός απολο-
γισμός του 2013 και ο προϋπολογισμός 
του 2014, η έκθεση της ελεγκτικής 
επιτροπής επί του οικονομικού απολο-
γισμού και η επικύρωση εκλογής νέων 
μελών Δ.Σ. στην περίοδο 2013-2014.

Στην απολογιστική ομιλία του για 
την περίοδο 2013-2014, ο Πρόεδρος 
του ΣΜΕ κ. Ε. Φαίδρος, μεταξύ άλλων 
τόνισε τα εξής:

«Δυστυχώς η οικονομική κατά-
σταση πολλών χωρών της Ε.Ε., συνε-
χίστηκε και το 2013, αλλού με έντονα 
(Νότος) και αλλού με μέτρια υφεσιακά 
χαρακτηριστικά, επηρεάζοντας και τις 
διεθνείς αγορές. 

Γενικά, το 2013 για τις ΟΠΥ, χαρα-
κτηρίζεται ως έτος αστάθειας στις 
διεθνείς αγορές, με συγκρατημένη και 
μειωμένη ζήτηση σε πολλά προϊόντα, 
με σημαντική πτώση τιμών στα μέταλ-
λα (το αλουμίνιο και το σιδηρονικέλιο 
άγγιξαν τιμές αρνητικού ρεκόρ), με 
δυσβάστακτο πλέον το κόστος ενέργει-
ας σε πολλές ευρωπαϊκές βιομηχανίες 
που τις οδήγησε σε υπολειτουργία ή 
κλείσιμο, με αντίστοιχες επιπτώσεις και 
στη ζήτηση Ορυκτών Πρώτων Υλών 
(ΟΠΥ). Χαρακτηριστικό επίσης της γενι-
κευμένης αστάθειας των διεθνών αγο-
ρών ΟΠΥ είναι και η συγκράτηση της 
ζήτησης σε βιομηχανικά ορυκτά, επη-
ρεάζοντας 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 συνάρ-
τηση και με τα μεγάλα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει πλέον η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία.

Συνολικά οι τιμές εμφάνισαν έντο-
νες πιέσεις μείωσης, παράγοντας που 
επιτάθηκε όχι μόνο από το διεθνές οικο-

νομικό 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 μεταλλουρ-
γίες 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 προσαρμο-
στικότητα με προσπάθειες μείωσης 
κόστους, αναδιαρθρώσεις δραστηριο-
τήτων και ανθρώπινου δυναμικού, στό-
χευση σε νέες αγορές και εφαρμογή 
μέτρων αύξησης της ανταγωνιστικότη-
τας 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 ανα-
πτυξιακή του πορεία , κύρια λόγω της 
σημαντικής αύξησης των εξαγωγών 
που πραγματοποιεί. 

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 εφαρμο-
γή της, να ζητά να γίνει σεβαστή από 
το ίδιο το ΥΠΕΚΑ, τις συναρμόδιες υπη-
ρεσίες του και τα συναρμόδια για τον 

κλάδο υπουργεία, να ζητά την αντιμε-
τώπιση του κλάδου, ακόμη και για την 
επιβολή τελών ή αυξημένων μισθω-
μάτων επί των μεταλλευτικών παρα-
χωρήσεων, σφαιρικά και μέσα από το 
πνεύμα και τις κατευθύνσεις της».

Ο Πρόεδρος του ΣΜΕ πρότεινε 
προς τη Γενική Συνέλευση ως βασικούς 
άξονες δράσης για την περίοδο «Μάιος 
2014-Μάιος 2015», τους εξής: προβολή 
του ελληνικού κλάδου στις εκδηλώσεις 
του Ιουνίου 2014, που διοργανώνει 
η Commission στην Αθήνα, φιλοξενία 
Γ.Σ. Euromines, προώθηση του νέου 
Λατομικού Νομοσχεδίου προς ψήφιση, 
παρέμβαση για ορθή ένταξη του κλά-
δου στα Περιφερειακά Χωροταξικά 
Σχέδια, προώθηση Ειδικού Χωροτα-
ξικού για τις ΟΠΥ, παρεμβάσεις για τη 
σωστή εφαρμογή του Ν. 4014/2011 και 
των συνοδευτικών ΥΑ, ΚΥΑ που αφο-
ρούν στην περιβαλλοντική αδειοδότη-
ση, εορτασμός 90 χρόνων ΣΜΕ, ευρύ-
τερη προβολή του κλάδου -δημιουργία 
ιστορικού αφιερώματος- διοργάνωση 
κεντρικού εορτασμού και αντίστοιχων 
περιφερειακών και εσωτερική ημερί-
δα ΣΜΕ για τη χάραξη επικοινωνιακής 
πολιτικής του Συνδέσμου για το 2015.

O Σύνδεσμος Μεταλλευτικών 
Επιχειρήσεων έχει καταστεί 
μόνιμος συνομιλητής με  
την πολιτική ηγεσία και  
τη Δημόσια Διοίκηση,  
εκπροσωπώντας την εξορυ-
κτική - μεταλλουργική  
βιομηχανία σε όλα τα θέματα 
που τον αφορούν. Σέβεται 
όλους όσους έχουν θεσμικό 
ρόλο αλλά παράλληλα ζητά 
ίδια μεταχείριση.

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
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Αναθεώρηση Περιφερειακών 
Χωροταξικών Σχεδίων

Μετά την ολοκλήρωση, μελετητικά, 
της Β φάσης, ο ΣΜΕ ζήτησε από τη  
Δν/ση Χωροταξίας, να έχει μία άτυπη 
διαβούλευση με τα μελετητικά γρα-
φεία, για ανταλλαγή απόψεων επί των 
προτάσεων που είχαν επεξεργαστεί 

και αφορούσαν στον κλάδο της εξόρυ-
ξης. Πραγματοποιήθηκαν ξεχωριστές  
συναντήσεις ανά περιφερειακή μελέ-
τη και συζητήθηκαν εκτεταμένα όλες 
οι προτάσεις των μελετητών, όπως και 
του Συνδέσμου, αναφορικά με το αντι-
κείμενό μας.

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος, για μία 
ακόμη φορά, εξέθεσε στην πολιτι-

κή ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, την ανάγκη να 
συσταθεί το προβλεπόμενο από το 
Γενικό Χωροταξικό «Παρατηρητήριο» 
για την εφαρμογή του Γενικού και των 
Ειδικών Χωροταξικών και τον έλεγχο 
(σε επίπεδα γνωμοδότησης), εάν τα 
υποκείμενα χωροταξικά σχέδια, συνά-
δουν με τα υπερκείμενα.

Εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού
για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες 
(ΟΠΥ)

Το θέμα αυτό, έρχεται σε συνέχεια 
από το 2013, μετά από συνεννόηση 
του ΣΜΕ και του υπουργού ΠΕΚΑ κ. 
Ι. Μανιάτη. Με ανάλογη μελέτη που 
εκπόνησε ο ΣΜΕ σε συνεργασία με 
εξωτερικούς συνεργάτες, προσδιορί-
στηκαν οι βασικοί στόχοι του Ειδικού 
Χωροταξικού για τις ΟΠΥ ως εξής:

    Δημιουργία ενός αποτελεσματικού 
πλαισίου για τη χωροθέτηση δρα-
στηριοτήτων έρευνας και εξόρυ-
ξης, που θα ανταποκρίνεται στους 
στόχους των εθνικών και ευρω-
παϊκών πολιτικών και προώθηση 
πολιτικών χρήσεων γης που λαμ-
βάνουν υπόψη τις περιοχές κοιτα-
σματολογικού ενδιαφέροντος μετά 
από τεκμηριωμένη αξιολόγηση, 
διασφάλιση σαφήνειας ως προς τη 
διαδικασία αδειοδότησης εξορυκτι-
κών δραστηριοτήτων και τα περιε-
χόμενα του φακέλου που απαιτείται 

    Χωροταξικός σχεδιασμός με γνώ-
μονα την προστασία των κοιτασμά-
των από μελλοντική δέσμευση και 
στέρηση της δυνατότητας αξιοποί-
ησής τους σε μακροχρόνια βάση, 
επακριβής καθορισμός περιοχών 
μεταλλευτικού ενδιαφέροντος 
σε εθνικό επίπεδο με ιεράρχηση 
της σημαντικότητας τους και της 
συμβολής τους στην βιώσιμη ανά-

πτυξη σε περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο, διασφάλιση 
της δυνατότητας αξιοποίησης των 
εγχώριων κοιτασμάτων με παράλ-
ληλη επίλυση θεμάτων ανταγωνι-
σμού χρήσεων γης 

    Καθιέρωση συγκεκριμένων εθνι-
κών, περιφερειακών και τοπικών 
πολιτικών που θα διασφαλίζουν 
την πρόσβαση σε γεωλογικά απο-
θέματα ΟΠΥ με κοιτασματολογικό 
και μεταλλευτικό ενδιαφέρον, με 
στόχο την επαρκή και σταθερή διά-
θεση ΟΠΥ στην κοινωνία, τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη 

Ο υπουργός ΠΕΚΑ ανέθεσε στο 
ΕΠΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»), 
την προώθηση και χρηματοδότηση της 
εκπόνησης μελέτης.

Μετά από πολλές καθυστερήσεις 
και συνεχείς πιέσεις του ΣΜΕ, η υπόθε-
ση αυτή, έφτασε ένα βήμα πριν από το 
τέλος. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
ΕΠΠΕΡΑΑ, προχώρησε στην ανάθεση 
της πρώτης φάσης της μελέτης για την 
εκπόνηση του Ειδικού Χωροταξικού με 
κύριους στόχους την ανάλυση της υφι-
στάμενης κατάστασης και την καταγρα-
φή τάσεων ανάπτυξης της εξορυκτικής 
δραστηριότητας, την κατηγοριοποίηση/
αξιολόγηση περιοχών, τις δυνατότητες 
και τους περιορισμούς ανάπτυξης.

Δυστυχώς, η υπογραφή της ανά-
θεσης του έργου από τον αντίστοιχο 
αναπληρωτή υπουργό ΠΕΚΑ καθυστέ-

ρησε αναίτια, με αποτέλεσμα αυτό να 
ανασταλεί λόγω προκήρυξης εθνικών 
εκλογών.

Το σημαντικότερο βήμα για την 
υλοποίηση της Εθνικής Πολιτικής Αξι-
οποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών 
(Ο.Π.Υ), που ήταν η εκπόνηση του Ειδι-
κού Χωροταξικού για τις Ο.Π.Υ, δεν προ-
χώρησε. Δυστυχώς, αυτή είναι η ελλη-
νική πραγματικότητα που αντιμετωπί-
ζουμε συνέχεια τα τελευταία χρόνια. 
Με πολύ πείσμα και πολύ κόπο, διεκδι-
κούμε πολλές φορές, την πραγματοποί-
ηση ακόμη και των αυτονόητων. Εμείς 
Θα συνεχίσουμε να το διεκδικούμε.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.sme.gr

Η 90χρονη πορεία του ΣΜΕ 
βρίθει από προσπάθειες, 
όπου με πολύ πείσμα και 
πολύ κόπο, διεκδικούμε 
πολλές φορές την πραγματο-
ποίηση ακόμα και των αυτο-
νόητων. Εμείς συνεχίζουμε.

ΣΜΕ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ  - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ



33 
2014    Ε Κ Θ Ε Σ Η  Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν  ΣΜΕ

Νόμος 4269/2014.
Χωροταξικές μεταρρυθμίσεις – 
βιώσιμη ανάπτυξη

Στόχος του νομοσχεδίου για το «Χωρο-
ταξικό Σχεδιασμό», είναι η δυνατότη-
τα να γίνονται χωροθετήσεις έργων 
και δραστηριοτήτων, πιο ευέλικτα απ’ 
ό,τι σήμερα, χωρίς από την άλλη να 
διακυβεύεται η νομική ισχύς τους. Γι’ 
αυτό προβλέπεται η εκπόνηση Εθνι-
κής Χωροταξικής Πολιτικής (Ε.Χ.Π.), 
που θα εξειδικεύεται με την Περιφε-
ρειακή Χωροταξική Στρατηγική και 
αναλυτικότερα με την εκπόνηση Ειδι-
κών Χωρικών Σχεδίων (για τη χωρική 
οργάνωση και ανάπτυξη περιοχών που 
θα λειτουργούν ως υποδοχείς συγκε-

κριμένων σχεδίων, έργων και προγραμ-
μάτων υπερτοπικής κλιμάκωσης) και με 
την εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχε-
δίων για καθορισμό χρήσεων γης σε 
τοπικό επίπεδο.

Ο ΣΜΕ μετείχε στη διαβούλευση 
που αφορούσε στο σχέδιο νόμου, όπως 
επίσης συζήτησε τις απόψεις του με τους 
συνεργάτες του αναπληρωτή Υπουργού 
ΠΕΚΑ. Βασικός άξονας στη διαπραγ-
μάτευση του ΣΜΕ, ήταν ο κατάλληλος 
χωροταξικός σχεδιασμός, που θα δια-
σφαλίζει τη δυνατότητα αξιοποίησης των 
κοιτασμάτων ορυκτών πρώτων υλών, σε 
μακροχρόνια βάση, με παράλληλη εξα-
σφάλιση της προσβασιμότητας σε αυτά, 
όπως προσδιορίζεται και αναλύεται 
στην Εθνική Πολιτική Αξιοποίησης των 

Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ).
Η ψήφιση του νόμου με το τελι-

κό κείμενο όπως διαμορθώθηκε, δίνει 
διεξόδους στο θέμα της διασφάλισης 
της αξιοποίησης των ορυκτών πόρων. 
Παρόλα αυτά, χρήζει ιδιαίτερων διευ-
κρινίσεων με εξειδικευμένες υπουργι-
κές αποφάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.sme.gr

ΥΑ 1649/45 15-1-2014
περί εξειδίκευσης των 
διαδικασιών γνωμοδοτήσεων
και τρόπου ενημέρωσης 
του κοινού και συμμετοχής του
στη δημόσια διαβούλευση 
της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης

Με την ΥΑ αυτή, εξειδικεύονται, σύμ-
φωνα με το άρθρο 19 παρ. 9 του Ν. 
4014/2011, οι διαδικασίες γνωμοδοτή-
σεων και τρόπου ενημέρωσης του κοι-
νού και συμμετοχής του στη δημόσια 
διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτή-
των που εντάσσονται στις κατηγορίες 
Α1 και Α2. Αφορά και στην ανανέωση ή 
την παράταση ισχύος ΑΕΠΟ.

O ΣΜΕ ζήτησε από τη Γ.Γ. Περι-
βάλλοντος, διευκρινιστική εγκύκλιο 
σε θέματα που μπορεί να ερμηνευ-
τούν υποκειμενικά από τους κρίνοντες 
και πρώτιστα για την απλοποίηση των 
διαδικασιών γνωμοδότησης στις περι-
πτώσεις των ανανεώσεων και τροπο-
ποιήσεων των ΑΕΠΟ. Το αίτημα αυτό, 
ικανοποιήθηκε.

Εθνική Στρατηγική 
για τη Βιοποικιλότητα 

Η Στρατηγική περιγράφεται από 
συγκεκριμένους στόχους, δείκτες και 
δράσεις υλοποίησής τους, με ορίζοντα 
15ετίας. Επίσης, στη στρατηγική προσ-
διορίζονται όλες οι αιτίες υποβάθμισης 
της βιοποικιλότητας (προϊόν συγκεκρι-
μένων μελετών) και η συμμετοχή τους 
σε αυτήν, όπως και οι σαφείς τρόποι 
αντιμετώπισής τους.

Ο ΣΜΕ μετείχε στη διαβούλευση 
στο στάδιο διαμόρφωσης της Στρατη-
γικής, εκφράζοντας τις απόψεις του και 
στα στελέχη του ΥΠΕΚΑ και απευθείας 
στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου. 
Τα βασικότερα σημεία διαφωνίας και 
παρεμβάσεών του ήταν: α) η αναφο-
ρά στο κείμενο σχεδίου ότι μία από 
τις βασικότερες απειλές στη βιοποικι-

λότητα για τα φυτά, είναι οι εξορύξεις, 
β) η αναφορά ότι η βιομηχανική ανά-
πτυξη μπορεί να επηρεάσει αρνητικά 
ανάλογα με το μέγεθος, το είδος και 
τη θέση ενός έργου, την ποικιλία ή και 
τους πληθυσμούς των φυτών. Επίσης, 
ζήτησε να αναφέρεται στο κείμενο 
σαφέστερα η τήρηση των διατάξεων 
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ σχετικά με 
τη χωροθέτηση ανθρωπογενών δρα-
στηριοτήτων εντός περιοχών Δικτύου 
Natura 2000, με ταυτόχρονη εξασφά-
λιση διατήρησης και αποκατάστασης 
του περιβάλλοντος και ότι η εκτεταμέ-
νη αποκατάσταση εξορυκτικών χώρων, 
έχει δώσει άνθιση στη βιοποικιλότητα 
(πρότεινε οι αποκαταστάσεις χώρων 
εξόρυξης να παρακολουθούνται μέσω 
ξεχωριστών δεικτών).

Στο τελικό κείμενο της Στρατηγικής 
για τη Βιοποικιλότητα, φαίνεται ότι ελή-
φθησαν υπόψη οι απόψεις του ΣΜΕ.
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Διάρκεια ισχύος των ΑΕΠΟ 
και της παράτασής τους
 μέχρι 10 έτη

Το θέμα αυτό, συζητήθηκε εκτενώς στη 
συνάντηση της Ομάδας Περιβάλλο-
ντος του ΣΜΕ (27-2-2014) με στελέχη 
του ΥΠΕΚΑ και ζητήθηκε να εκδοθεί 
διευκρινιστική εγκύκλιος, η οποία θα 

διασαφηνίζει πλήρως το θέμα, μετά και 
την απόφαση 4445/2013 του Ε’ Τμή-
ματος του Σ. τ. Ε. Η Γεν. Γραμματέας 

Περιβάλλοντος κα Ν. Γιαννακοπούλου, 
εξέδωσε και σχετική εγκύκλιο.

ΥΑ 170225, 27/1/2014, 
περί προδιαγραφών ΜΠΕ

Η Ομάδα Περιβάλλοντος και Αδειοδο-
τήσεων του ΣΜΕ, είχε συνάντηση με 
στελέχη του ΥΠΕΚΑ, όπου συζητήθη-
κε αναλυτικά το περιεχόμενο της ΥΑ 
170225 27/1/2014 και ανταλλάχθηκαν 
απόψεις σε όλα σχεδόν τα σημεία της.

Ο ΣΜΕ ανέπτυξε τις εξής βασικές 
απόψεις:
    Ανεβαίνει ποιοτικά ο πήχης με τις 

νέες προδιαγραφές, όμως η εκπό-
νηση ΜΠΕ γίνεται ιδιαίτερα πολύ-
πλοκο έργο. Εκφράστηκε το ερώτη-
μα εάν, πέραν της πολυπλοκότητας 
εκπόνησης, θα απλοποιηθούν οι 
διαδικασίες έγκρισης μίας ΜΠΕ. 
Πιστεύεται ότι η συνθετότητά της 
θα δημιουργήσει πρόσθετο βάρος 
και στον κρίνοντα. ΣΜΕ και ΥΠΕΚΑ 
συμφώνησαν ότι κομβικό σημείο 
στην όλη διαδικασία της αδειοδό-
τησης, είναι η κατάλληλη στελέχω-
ση κεντρικών και περιφερειακών 
υπηρεσιών αδειοδότησης

    Δεν υπάρχει ευελιξία σχετικά με το 
μέγεθος του περιβαλλοντικού απο-

τυπώματος. Χάνεται η ισορροπία 
ανάμεσα στην προσπάθεια αναβάθ-
μισης της ποιότητας των ΜΠΕ και 
των απαιτήσεων

    Θεωρεί ότι όπως περιγράφεται 
το «Μηδενικό Σενάριο» (Baseline 
Scenario, “do nothing case”) σε 
σχέση με την έγκριση ενός έργου, 
μπορεί να περιπλέξει την αδειοδό-
τηση. Διευκρινίστηκε από τα στε-
λέχη του ΥΠΕΚΑ ότι το baseline 
scenariο δεν είναι σενάριο που 
συσχετίζει το να «γίνει» ή να «μη 
γίνει έργο», είναι απλώς εναλλακτι-
κή. Στην περίπτωση αυτή, ζυγίζεται 
το κατά πόσο το περιβαλλοντικό 
ισοζύγιο αντέχει το έργο ή δεν το 
αντέχει

    Αμφισβητήθηκε η αποτελεσματικό-
τητα υποβολής προτάσεων εναλ-
λακτικών λύσεων

    Οι Ειδικές Οικολογικές Εκτιμήσεις 
έχουν υψηλό κόστος, απαιτούν 
μεγάλο χρόνο εκπόνησης μελέτης 

και θα επιφέρουν σημαντικές καθυ-
στερήσεις στην αδειοδότηση. Τέθη-
κε και το θέμα της Ανανέωσης Περι-
βαλλοντικών όρων στα έργα που 
ήδη λειτουργούν εντός προστατευ-
όμενων περιοχών και το πώς αυτά 
θα αντιμετωπίσουν τις νέες απαιτή-
σεις. Το πρόβλημα αυτό, λύνεται με 
τη μεταβατική διάταξη που υπάρ-
χει στην ΥΑ 170225 όπου μέχρι τις 
26-1-2015, θα γίνονται Ανανεώσεις 
Περιβαλλοντικών Όρων, χωρίς την 
υποχρέωση παρατηρήσεων πεδίου 
και υποβολής αντίστοιχων μελετών.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.sme.gr

Η πλήρης εφαρμογή της 
νέας περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης, με βάση το 
ν.4014/2011 και τις εξειδικεύ-
σεις του, περνά μέσα από τη 
σωστή στελέχωση και τη σε 
βάθος ενημέρωση των υπη-
ρεσιών αδειοδότησης. Χωρίς 
αυτά, η περιβαλλοντική 
αδειοδότηση των έργων, θα 
συνεχίσει να είναι αντι-περι-
βαλλοντική και αντι-αναπτυ-
ξιακή ταυτόχρονα.
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Συμπλήρωση περιβαλλοντικής
αδειοδότησης με εκπόνηση 
σχεδίων ΚΥΑ, ΥΑ και ΠΔ, 
προβλεπόμενων από το 
ν. 4014/2011

Το ΥΠΕΚΑ προχώρησε σε εκπόνηση 
σχεδίου ΚΥΑ για τον καθορισμό ύψους 
ανταποδοτικών τελών που αφορούν 
στις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδει-
οδότησης και ελέγχων, σχεδίου ΥΑ για 
τη δημιουργία και λειτουργία Ηλεκτρο-
νικού Μητρώου Έργων (ΗΠΜ) και σχε-
δίου ΠΔ για τη συγκρότηση, σύνθεση 
και λειτουργία Μητρώου Πιστοποιημέ-
νων Αξιολογητών ΜΠΕ. Και τα 3 σχέδια 
δεν προωθήθηκαν σε τελική υπογραφή 
λόγω των πρόωρων εθνικών εκλογών 
που προκηρύχθηκαν. 

Στις διαβουλεύσεις που έγιναν 
μέσω ΣΕΒ, μετείχε και ο ΣΜΕ. Κύρια 
παρατήρηση ήταν, ως προς τα τέλη, 
ότι αυτά είναι αποδεκτά μόνο εφόσον: 
α) αποδεικνύουν και διασφαλίζουν την 
ανταποδοτικότητά τους και β) τεθούν 
σε εφαρμογή ταυτόχρονα με την πραγ-
ματική λειτουργία των προβλεπόμενων 

για το Μητρώο, πιστοποιημένων αξιο-
λογητών ΜΠΕ, τους Περιβαλλοντικούς 
Ελεγκτές και το Ηλεκτρονικό Περιβαλ-
λοντικό Μητρώο Έργου (ΗΠΜ). Εκφρά-
στηκε έντονη διαφωνία ως προς τη 
σκοπιμότητα καταβολής τελών από την 
επιχείρηση για τη διενέργεια έκτακτων 
ελέγχων κατόπιν καταγγελίας τρίτων, 
επειδή ενέχει υψηλούς κινδύνους 
παρεκτροπών ή δόλου. Για το θέμα της 
λειτουργίας Ηλεκτρονικού Περιβαλ-
λοντικού Μητρώου Έργου, η βιομηχα-
νία ζήτησε την άμεση εφαρμογή του, 
πιστεύοντας ότι συμβάλει ουσιαστικά 
στη βελτίωση της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης και την ταχύτερη αντι-
μετώπισή της από το ΥΠΕΚΑ. Στο θέμα 
της λειτουργίας σώματος Πιστοποιη-

μένων Αξιολογητών ΜΠΕ, η βιομηχα-
νία έθεσε τα εξής βασικά θέματα: α) 
Δεν αναφέρεται στο σχέδιο Π.Δ. πώς 
αντιμετωπίζεται η άρνηση ανάληψης 
έργου από έναν Αξιολογητή, β) Δεν 
διευκρινίζεται πώς ο Πιστοποιημένος 
Αξιολογητής υποστηρίζει την αδειο-
δοτούσα αρχή στις διαδικασίες των 
γνωμοδοτήσεων, γ) Δεν διευκρινίζεται 
εάν η αδειοδοτούσα αρχή οφείλει να 
υιοθετήσει το προτεινόμενο από τον 
Αξιολογητή σχέδιο ΑΕΠΟ, εάν δεν έχει 
παρατηρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.sme.gr

KYA 146896: άδειες χρήσης
και εκτέλεση έργων 
αξιοποίησης των υδάτων

Ο Σύνδεσμος μετείχε στη διαβούλευση 
για το Σχέδιο αυτό, μέσω συναντήσε-
ων με στελέχη της Γραμματείας Υδά-
των, εκθέτοντας αναλυτικά τις απόψεις 
του. Μία από τις βασικότερες διαφωνί-
ες του ΣΜΕ, ήταν η ένταξη των λατο-
μείων-μεταλλείων στο Παράρτημα 
(Ι) (περιγράφει ποιες δραστηριότητες 
εντάσσονται στη νέα ΚΥΑ) με τα έργα 
υποβιβασμού της στάθμης νερού.

Δυστυχώς, ελάχιστες θέσεις του 
ΣΜΕ, έγιναν αποδεκτές στο τελικό κεί-
μενο της απόφασης.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.sme.gr

Nέο Λατομικό Νομοσχέδιο

Ο ΣΜΕ, για μία ακόμη φορά, συνεργά-
στηκε με τα στελέχη της Γενικής Δν/σης 
Φυσικού Πλούτου του ΥΠΕΚΑ, προκει-
μένου να βελτιωθούν και επικαιροποι-
ηθούν ορισμένα άρθρα επί βασικών 
θεμάτων, πριν το νομοσχέδιο προωθηθεί 
σε δημόσια διαβούλευση και ψήφιση.

Βασική θέση του Συνδέσμου ήταν 
ότι πρέπει να κλείσει το ταχύτερο 
δυνατόν η επεξεργασία του νομοσχε-
δίου και να προωθηθεί, με τα όποια 
θετικά ή αρνητικά, προς δημόσια δια-
βούλευση και ψήφιση. Η ψήφιση ενός 
νέου, ενιαίου και σύγχρονου νομοσχε-
δίου για όλο το φάσμα της έρευνας και 
εκμετάλλευσης των λατομικών προϊό-
ντων, θα έχει σοβαρά πλεονεκτήματα 

για τον κλάδο. Γι’ αυτό ο ΣΜΕ ζήτησε 
και πάλι από την πολιτική ηγεσία του 
ΥΠΕΚΑ, να προχωρήσει τις διαδικασίες 
ολοκλήρωσής του.

Δυστυχώς, με ευθύνη της πολιτι-
κής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ, το νομοσχέδιο 
αυτό και πάλι δεν προωθήθηκε προς 
ψήφιση στη Βουλή. Έτσι, συμπληρώνο-
νται 12 χρόνια από την πρώτη στιγμή 
που τέθηκε θέμα αναθεώρησης των 
λατομικών διατάξεων, χωρίς ποτέ να 
ψηφιστεί τελικά νέος νόμος.
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Νόμος 4280, Ρυθμίσεις 
Δασικής Νομοθεσίας

Το κεφάλαιο Γ αυτού του νόμου, ανα-
φέρεται σε ρυθμίσεις δασικής νομο-
θεσίας που αφορούν στα εξορυκτικά 
έργα.

Στην επεξεργασία των αρχικών σχε-
δίων, στα πλαίσια της διαβούλευσης, 
είχε μετάσχει ο ΣΜΕ, προβάλλοντας 
τις θέσεις του και τα επιχειρήματά του, 
όπως και σε απευθείας συναντήσεις 
με την Ειδική Γραμματεία και τη Γενική 
Διεύθυνση Δασών.

Σε αρκετά σημεία, υπήρξαν συγκλί-
νουσες απόψεις με τα στελέχη του 
ΥΠΕΚΑ αλλά και βασικές διαφωνίες. 

Οι τελικές ρυθμίσεις που πέρασαν στο 
νόμο 4280, είναι σαφώς βελτιωμένες 
έναντι των αρχικών σχεδίων.

Ως θετικά κρίνονται, η αντιμετώ-
πιση των μεταλλείων-λατομείων από 
το νόμο αυτό έναντι παλαιότερων 
διατάξεων, π.χ. οι περιπτώσεις άρσης 
αναδασωτέας έκτασης. Ως αρνητικό, 
θεωρείται η πέραν της καταβολής του 
ανταλλάγματος χρήσης δασικής γης 
και των υποχρεώσεων αποκατάστασης, 
η πρόσθετη υποχρέωση του φορέα για 
αναδάσωση ίδιας έκτασης-ίδιου εμβα-
δού με εκείνης της επέμβασης.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.sme.gr

ΚΥΑ 109380/3281 περί 
«υπολογισμού ανταλλάγματος
 χρήσης» δασικής γης

Ο ΣΜΕ είχε εκτεταμένο διάλογο με 
στελέχη του ΥΠΕΚΑ για το περιεχόμενο 
της ΚΥΑ. Αρκετές απόψεις του έγιναν 
αποδεκτές στην τελική απόφαση. Βασι-
κή θετική διάταξη αποτελεί ότι όταν 
η επέμβαση γίνεται σταδιακά, εντός 
δασικής έκτασης, το αντάλλαγμα, 
καταβάλλεται επίσης σταδιακά.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.sme.gr

KYA Δ8/Δ/Φ1 10697/2714 
περί τελών στις μεταλλευτικές 
παραχωρήσεις

Παρά τις έντονες προσπάθειες του 
Συνδέσμου, επί διετία, να πείσει την 
πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ για ένα 
διαφορετικό δυναμικό δίκαιο και ανε-
κτό από τις μεταλλευτικές επιχειρή-
σεις, τρόπο υπολογισμού των τελών, 
η ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε έρχεται σε 
πλήρη αντίθεση με τις εκφρασμένες 
θέσεις του ΣΜΕ, ιδιαίτερα για τις ενερ-
γές παραχωρήσεις της κατηγορίας 
των λοιπών ορυκτών (π.χ. βωξίτη), και 
για τις αντίστοιχες αποθεματικές και 
αργούσες.

Ο ΣΜΕ πιστεύει ότι η ΚΥΑ Δ8/Δ/Φ1 10697/2714 περί τελών στις μεταλλευτικές  
παραχωρήσεις, σε πολλά σημεία της είναι αδόκιμη, θίγοντας ιδιαίτερα  
τις εταιρίες με αντικείμενο το βωξίτη



37 
2014    Ε Κ Θ Ε Σ Η  Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν  ΣΜΕ

Site www.orykta.gr 

Δημιουργήθηκε νέος ιστότοπος που 
ανέβηκε στο διαδίκτυο με ευρύτατες 
πληροφορίες για τα ορυκτά, τη χρήση 
τους, την αξιοποίησή τους και τη δια-
χρονική τους σημασία.

Ο συγκεκριμένος χώρος είναι το 
αποτέλεσμα της συντονισμένης προ-
σπάθειας του Συνδέσμου Μεταλλευ-
τικών Επιχειρήσεων, της Σχολής Μηχ. 
Μεταλλείων – Μεταλλουργών του 
Ε.Μ.Πολυτεχνείου και του Τμήματος 
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του 
Ε.Κ.Π.Α.

Ο ιστότοπος αυτός, απευθύνεται σε 
ένα ευρύτατο κοινό, από μικρά παιδιά, 
μαθητές, φοιτητές, δασκάλους, καθη-
γητές, χρήστες όχι κατ’ ανάγκη ειδι-
κούς με τον εξορυκτικό κλάδο, μέχρι 
και χρήστες ειδικούς με το αντικείμενο. 
Ο καθένας, μπορεί να αποκομίσει ό,τι 
πληροφορία τον ενδιαφέρει, μέχρι εκεί 
που του είναι ωφέλιμο ή επιθυμητό.

Στόχος αυτής της προσπάθειας 
είναι να γίνει το κεντρικό σημείο πλη-

ροφόρησης για τα ελληνικά ορυκτά, 
προσφέροντας έγκυρες πληροφορίες 
για το πλήθος και τις εμφανίσεις τους, 
την ταυτότητά τους από γεωλογική και 
κοιτασματολογική σκοπιά αλλά ταυτό-
χρονα και τις εργασίες εκμετάλλευσης, 
εμπλουτισμού και μεταλλουργίας που 
απαιτούνται για την αξιοποίησή τους. 
Επίσης πληροφορεί για τις αποκατα-
στάσεις και την προστασία του περι-
βάλλοντος ως απαραίτητο συστατικό 
της σωστής αξιοποίησής τους. Ιδιαίτε-
ρη βαρύτητα δίνεται στην αναγκαιότη-
τα των ορυκτών και μεταλλευμάτων, 
μέσω της παρουσίασης των χρήσεων 
που αυτά βρίσκουν σε όλες σχεδόν 
τις πτυχές της καθημερινής μας ζωής. 
Όλα αυτά εμπλουτίζονται με πλήθος 
εικόνων, διαγραμμάτων αλλά και με 
πολυμεσικές πληροφορίες, ικανές στο 
να δώσουν στο χρήστη μια όσο το 
δυνατόν πιο ολοκληρωμένη και σαφή 
πληροφόρηση.

Τέλος, σημαντικό στοιχείο είναι η 
παρουσίαση και η διάθεση στο ευρύ 
κοινό ιστορικών ντοκουμέντων, βιβλί-

ων και λευκωμάτων από την μεταλλευ-
τική ιστορία της χώρας, από την αρχαι-
ότητα μέχρι και σήμερα, υπογραμμίζο-
ντας τη σημασία των ορυκτών και της 
μεταλλείας γενικότερα στην πρόοδο 
της χώρας.

SNAP-SEE Βιώσιμος
Σχεδιασμός Αδρανών
στην Ελλάδα

Το «SNAP-SEE» («Βιώσιμος Σχεδια-
σμός Αδρανών στη Ν.Α. Ευρώπη»), 
είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο συμ-
μετείχε η χώρα μας, εκπροσωπούμενη 
από το ΙΓΜΕΜ και σε συνεργασία με το 
Πολυτεχνείο Κρήτης.

Στα πλαίσια αυτά, διοργανώθη-
κε ημερίδα διαβούλευσης με θέμα 
«Βιώσιμος Σχεδιασμός Αδρανών στην 
Ελλάδα», με τη συμμετοχή εκπροσώ-
πων της Δημόσιας Διοίκησης και της 
Περιφέρειας, εταιρειών σχετικών με το 
αντικείμενο, του ΣΜΕ, της UEPG, του 
ΕΜΠ και φυσικά του ΙΓΜΕΜ και του 
Πολυτεχνείου Κρήτης.

Οι δυο βασικές θέσεις που υποστή-
ριξε ο Σύνδεσμος ήταν:
    Πρέπει να γίνεται σωστός σχεδι-

ασμός των λατομικών περιοχών, 
όπου θα συνυπολογίζονται τα λει-
τουργούντα εξορυκτικά έργα, τα 
κατασκευαστικά έργα, οι μελλοντι-
κές κατασκευαστικές ανάγκες της 
περιοχής, όπως και τα προγραμμα-
τιζόμενα σε βάθος χρόνου εθνικά, 
περιφερειακά και δημοτικά έργα. Η 
πλεονάζουσα παραγωγή αδρανών 
από τις κατασκευές, θα πρέπει να 

περιορίζεται κατά το δυνατόν και να 
διατίθεται με ίδιους όρους, όπως η 
παραγωγή των κλασικών λατομεί-
ων και 

    Η αντιμετώπιση της παράνομης 
λατόμευσης – διακίνησης αδρα-
νών απαιτεί συγκεκριμένη έκφρα-
ση, έμπρακτης πολιτικής βούλησης 
της πολιτείας, με ενδυνάμωση των 
ελεγκτικών μηχανισμών, εφαρμογή 
των νόμων σε όλα τα δημόσια έργα 
και εξάλειψη των κενών και των 
αοριστιών στην κείμενη νομοθεσία.

ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
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Έκδοση από το ΣΜΕ 
ενημερωτικού τεύχους για τον 
κλάδο, στα Αγγλικά, με τίτλο
«GREEK EXTRACTIVE INDUSTRY
AND METALLURGY, Sustainable
Development 2007-2013»

Περιλαμβάνει: α) Περιγραφή του σκο-
πού και της αποστολής του ΣΜΕ, β) 
Περίληψη των βασικών δεδομένων 
που συνθέτουν τη λειτουργία του κλά-
δου και στους τρεις πυλώνες της Βιώ-
σιμης Ανάπτυξης (Περιβάλλον, Οικο-
νομία, Κοινωνία), γ) Στατιστικά εθνικής 
παραγωγικής για όλα τα προϊόντα που 

βασίζονται σε ορυκτές πρώτες ύλες, 
συν πετρελαιοειδή, από το 2007 έως 
το 2013 (σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ), 
δ) Περιληπτικές πληροφορίες για την 
παραγωγή και τις εξαγωγές μαρμάρου 
(ΥΠΕΚΑ), ε) Πρόσφατες ελληνικές πρω-
τοβουλίες κανονιστικών ρυθμίσεων-
διατάξεων που αφορούν στον κλάδο 
(ΥΠΕΚΑ), στ) Eπίδοση των εταιρειών 
μελών του ΣΜΕ στη Βιώσιμη Ανάπτυ-
ξη μέσω των αντίστοιχων δεικτών και 
για την περίοδο 2007-2013 και κριτικά 
συμπεράσματα, η) Συνοπτικές πληρο-
φορίες για τα προϊόντα των εταιρειών 
μελών του Συνδέσμου.

Workshop της Euromines 
σχετικά με την εμπλοκή 
του κλάδου με τις 
Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις (ΝGOs)

Στα πλαίσια της Γ.Σ. της Euromines, 
πραγματοποιήθηκε workshop με θέμα 
τη σχέση του κλάδου με τις μη κυβερ-

νητικές οργανώσεις, στο οποίο συμμε-
τείχε και ο ΣΜΕ.

Στο workshop αυτό, τα μέλη αντάλ-
λαξαν εμπειρίες σχετικά με την εμπλο-
κή ή τις σχέσεις τους με NGOs. Υπήρξε 
και μία εξειδικευμένη παρουσίαση από 
ειδικό σύμβουλο στα θέματα αυτά, που 
κατέθεσε βασικές αρχές για το πώς 
πρέπει να αναπτύσσονται θετικές σχέ-

σεις με τις μη κυβερνητικές οργανώ-
σεις, σε αντιδιαστολή με τους παράγο-
ντες που τις εμποδίζουν. Παρουσιάστη-
καν επίσης τα αποτελέσματα αντίστοι-
χης έρευνας της Euromines, ενώ στο 
τέλος προτεραιοποιήθηκαν από κοινού 
ενιαίες δράσεις, για τα επόμενα χρόνια.

Καμπάνια της Euromines 
“Before it’s yours, we mine it”, 
για τη σημασία των ορυκτών 
στην καθημερινή ζωή

Η Ομάδα Επικοινωνίας της Euromines, 
παρουσίασε επίσημα στη Γενική της 
Συνέλευση στην Αθήνα, την καμπάνια 
«Before it’s yours, we mine it.», στην 
οποία μετείχε και η Ομάδα Επικοινω-
νίας του ΣΜΕ, παρέχοντας στοιχεία για 
τα ελληνικά δεδομένα.

Η καμπάνια αυτή, αποτέλεσε ουσι-
αστική δράση του Ευρωπαϊκού Συν-
δέσμου και των μελών του το 2014. 
Ο Πρόεδρος της Euromines κ . Μ. 
Rachovides, στη Γ.Σ. του Ευρωπαϊκού 
Συνδέσμου, δήλωσε ότι χρειαζόμαστε 

κοινωνική αποδοχή για τη βιομηχανία, 
που παρέχει τόσα οφέλη στην Ε.Ε. Γι’ 
αυτό το 2014, μέσω της καμπάνιας 
αυτής, προβάλλεται έντονα η σημασία 
του κλάδου.

Παρουσιάζοντας συχνά τη σημα-
σία των ορυκτών και τις πολλαπλές 
χρήσεις τους στην καθημερινή ζωή, 
πιστεύεται ότι θα υπάρξει αμεσότερη 
επαφή του κόσμου με την πολύπλευρη 
αξία της εκμετάλλευσης του ορυκτού 
πλούτου και ίσως το ευρύτερο κοινό 
κατανοήσει περισσότερα για την ανα-
γκαιότητα αξιοποίησής του. Υπογραμ-
μίζεται και προβάλλεται στο «Before 
it’s yours, we mine it» ,ένας μεγάλος 
αριθμός επιτευγμάτων των μελών 
της Euromines σε επίπεδο πολιτικών, 

καινοτομίας, έρευνας, ενέργειας, Υ&Α 
καθώς και επικοινωνίας. 
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Το Manifesto της Αθήνας

Προβάλλει τις θέσεις της Euromines 
για την ευρωπαϊκή εξορυκτική βιο-
μηχανία και τη σημασία της στην 
ευρωπαϊκή οικονομία . Απευθύνε-
ται στα ευρωπαϊκά όργανα και τους 
stakeholders του κλάδου. Συντάχθηκε 
κατά κύριο λόγο βάσει των θέσεων 
της Γ.Σ. του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου, 
που έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2014 
στην Αθήνα και πρωτοεμφανίστηκε στη 
Γ.Σ. του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. 
Στις διαδικασίες αυτές, μετείχε ενεργά 
και ο ΣΜΕ. Τα κυριότερα σημεία του 
Μanifesto είναι:
    Η διατήρηση εντός Ε.Ε. της αλυ-

σίδας προστιθέμενης αξίας των 
προϊόντων που βασίζονται σε ορυ-
κτές πρώτες ύλες, ενδυναμώνει την 
ευρωπαϊκή οικονομία

    Η εξασφάλιση διαθεσιμότητας απο-
θεμάτων πρώτων υλών και κάλυψης 
αναγκών εφοδιασμού των ευρωπαϊ-
κών βιομηχανιών, θεωρούνται απα-
ραίτητοι παράγοντες για τη διατή-
ρηση της ανταγωνιστικότητας σε 
παγκόσμιο επίπεδο

 Τα μέλη της Euromines επενδύουν 
έντονα στην Ευρώπη, μειώνοντας 
την εξάρτηση των πελατών τους 
από τις ξένες εισαγωγές, βοηθώντας 
την εξασφάλιση επαρκούς - βιώ-
σιμου εφοδιασμού των απαραίτη-
των πρώτων υλών. Η εξορυκτική 
βιομηχανία ζητά τη δημιουργία 
πολιτικών ενίσχυσης της ευρωπα-
ϊκής βιομηχανικής παραγωγής, με 
παράλληλους στόχους αποδοτικό-
τητας πόρων (Resource Efficiency) 
κα ι αξιοποίησης ευρωπαϊκών 
πόρων. Πιστεύει ότι προς αυτήν την 
κατεύθυνση, μπορεί να συνεισφέρει 
θετικά, επηρεάζοντας ομοίως την 
αλυσίδα προστιθέμενης αξίας στην 
Ευρώπη.

    Η εξορυκτική βιομηχανία αποτε-
λεί βασικό παράγοντα στη στρα-

τηγική ανάπτυξης της Ε.Ε . και 
στην αναγέννηση της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας 

Η εξορυκτική δραστηριότητα στην 
Ευρώπη, αρωγός στην απασχόληση 30 
εκ. εργαζομένων, χρειάζεται συγκεκρι-
μένα μέτρα που να διασφαλίζουν τη 
μεγιστοποίηση της συμβολής της στην 
ανάπτυξη της Ε.Ε. Συγκεκριμένα ο κλά-
δος ζητά: Πολιτική στήριξη της εξορυ-
κτικής βιομηχανίας η οποία θα τονίζει 
τη σημασία του κλάδου στην ανάπτυξη, 
ιδιαίτερα των περιφερειών, κυβερνη-
τικά προγράμματα που θα στοχεύουν 
στην αύξηση της ευαισθητοποίησης 
των πολιτών για την αναγκαιότητα της 
ανάπτυξης της μεταλλείας, μία ευρω-
παϊκή κοινή βάση δεδομένων που θα 
πληροφορεί για τις μεταλλευτικές και 
χωροταξικές πολιτικές των κρατών 
μελών και παράλληλα θα ενημερώ-
νει για το κοιτασμοτολογικό δυναμικό 
της Ευρώπης, τόνωση της καινοτομίας 
στον εξορυκτικό κλάδο π.χ. χρηματο-
δότηση της έρευνας για νέες εξορυ-
κτικές τεχνικές, συνεχείς δράσεις που 
θα στοχεύουν στην αυξημένη εκμετάλ-
λευση ορυκτών πόρων στην Ε.Ε., υπο-
στήριξη και κίνητρα για τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας στους εξορυκτικούς 
τομείς, διευκόλυνση της κινητικότητας 
του εργατικού δυναμικού με παράλλη-
λη ανάπτυξη των ικανοτήτων του μέσω 
των αντίστοιχων αρμόδιων αρχών.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.sme.gr

ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ



40 
ΣΜΕ    Ε Κ Θ Ε Σ Η  Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν  2014

Aναθεώρηση των Βέλτιστων
Τεχνικών (ΒΑΤ) στη 
Διαχείριση των Εξορυκτικών
Αποβλήτων
(Reference Document on 
Best Available Techniques for 
Management of Tailing and 
waste-rock in Mining Activities 
(BREF)»)

Στόχος της αναθεώρησης των ΒΑΤ 
doc. είναι να καλυφθούν περισσότερες 
περιπτώσεις διαχείρισης εξορυκτικών 
αποβλήτων όπως και κατεργασιών που 
τα παράγουν. Στο Technical Working 
Group (TWG) που συστάθηκε για το 
σκοπό αυτό, μετείχε εκπρόσωπος της 
Euromines και μετά από παρέμβαση 
του ΣΜΕ και εκπρόσωποι του ΥΠΕΚΑ.

Παρά τις αρχικές διαφωνίες με τη 
μελετητική ομάδα (JRC) που ανέλαβε 

την αναθεώρηση και αφού πραγματο-
ποιήθηκε εκτεταμένος διάλογος στον 
οποίο μετείχε και ο ΣΜΕ, αποφασί-
στηκαν τα εξής βασικά : α) το κανονι-
στικό πλαίσιο του BAT document στη 
διαχείριση αποβλήτων και στείρων 
της εξόρυξης, είναι μόνο η «Mining 
Waste Directive 2006/21/EU (MWD)». 
Το πεδίο εφαρμογής του δεν θα υπερ-
βαίνει το πεδίο εφαρμογής της MWD 
και θα είναι σε απόλυτη συμφωνία με 
αυτήν και με τα συνδεόμενα standards 
του (CENTC/292 WG8), β) το νέο ΒΑΤ 
document πρέπει να διασφαλίζει την 
εύκολη εφαρμογή του από τις αδει-
οδοτούσες αρχές και τη βιομηχανία, 
ιδιαίτερα δε από τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις, γ) η αναθεώρηση θα περι-
λαμβάνει και την ασφάλεια των φραγ-
μάτων-τελμάτων και των γεωτεχνικών 
προφυλάξεων που απαιτούνται.

Αποφασίστηκε σε συνεργασία του 
TWG και της μελετητικής ομάδας, να 
ακολουθηθούν τα εξής βήματα: να 
συγκεντρωθεί όλη η απαραίτητη πλη-
ροφορία για τη διαχείριση αποβλήτων 
(ολοκληρώθηκε το 2014), να κυκλοφο-
ρήσει το πρώτο σχέδιο BREF, να συλ-
λεχθούν και να αξιολογηθούν όλα τα 
σχόλια των ενδιαφερομένων επί του 
σχεδίου, να πραγματοποιηθεί ως τελι-
κό βήμα συνάντηση του TWG και επι-
κύρωση των τελικών κειμένων στην 
Commission.

Ο ευρωπαϊκός εξορυκτικός κλά-
δος και ο ΣΜΕ φυσικά, είναι σε συνεχή 
διαβούλευση με τους εκπροσώπους 
του στο TWG, ώστε εντός του 2015 να 
ολοκληρωθεί επιτυχώς το τελικό σχέ-
διο του ΒΑΤ doc.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.sme.gr

Αναθεώρηση της λίστας 
των κρίσιμων υλικών και 
κριτική για την εφαρμογή της
Raw Materials Initiative (RMI)
από την Commission, χάραξη 
νέων προοπτικών

Ξεκίνησε το 2013 και ολοκληρώθηκε 
το 2014 η προσπάθεια επαναπροσδιο-
ρισμού της λίστας των κρίσιμων υλικών 
για την EU βιομηχανία. Στη νέα λίστα 
συμπεριλαμβάνεται και ο Μαγνη-
σίτης που ενδιαφέρει τα ελληνικά 

 συμφέροντα, όπως και το χρώμιο.
Σ’ ό,τι αφορά στη μέχρι σήμερα 

πορεία της RMI και των προοπτικών 
που τίθενται, η Commission αναφέρει 
ότι παρά το ότι έχουν γίνει σημαντι-
κές προσπάθειες για την εφαρμογή 
της RMI, ο δεύτερος πυλώνας της (της 
αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πρώτων 
υλών), ακόμη υστερεί π.χ. δεν έχουν 
ακόμη συμφωνηθεί και δεν έχουν 
εφαρμοστεί δείκτες για τη μέτρηση 
αποτελεσμάτων εφαρμογής.

Από την Ε.Ε., πρέπει να θεσπιστούν δείκτες για τη μέτρηση αποτελεσμάτων  
εφαρμογής των Εθνικών Πολιτικών Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών,  
που έχουν ήδη εξαγγελθεί
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Βελτίωση στην εφαρμογή
του δεύτερου πυλώνα της
Raw Materials Initiative (RMI) 

Για την καλύτερη εφαρμογή του δεύ-
τερου πυλώνα της RMI δίνετε μεγά-
λο βάρος σ την προσπάθε ια της 
“Innovation Partnership” (I.P.) και στο 
πρόγραμμα “Horizon 2020”, στο οποίο 
εντάσσονται οι δράσεις του I.P.
Προσδιορίζεται ως προτεραιότητα και 
δική της και των κρατών μελών της, η 
βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου 
για την εκμετάλλευση των πρώτων 
υλών και η καθολική απόκτηση γνώ-
σης και δεδομένων για το κοιτασμα-
τολογικό δυναμικό της Ε.Ε. με στόχο 
την ολοκλήρωσή της μέχρι το 2020. 
Παράλληλα, εκφράζει τη σκέψη να 

προσδιοριστούν, ειδικά γι’ αυτό, δεί-
κτες προοδευτικής εκπλήρωσης. Για 
την προώθηση της Ι.Ρ. και της προόδου 
των δράσεων, πρόκειται να γίνονται 
ετήσιες συναντήσεις και επαναπροσεγ-
γίσεις του στρατηγικού σχεδιασμού. 
Παράλληλα με την Ι.Ρ., το πρόγραμ-
μα –πρωτοβουλία «Knowledge and 
Innovation Community (KIC) on raw 
materials», όπου διάφοροι φορείς κρα-
τών μελών συνεργάζονται στα πλαίσια 
νεωτερισμών, πιστεύεται ότι θα φέρει 
πιο κοντά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
τους φορείς έρευνας και τους φορείς 
παραγωγής και θα δώσει νέα ώθηση 
στον τομέα των πρώτων υλών της 
Ε.Ε. Τέλος, μετά από μία αναφορά που 
κάνει των προσπαθειών της για την 
καλύτερη διεθνοποίηση των πρώτων 

υλών και τη βελτίωση της λειτουργίας 
της διεθνούς αγοράς (πρώτος πυλώ-
νας), αναφέρει ότι από το 2014 και 
μετά, μέγιστη προτεραιότητα θα έχει η 
δημιουργία μιας νέας πολιτικής «περί 
αποβλήτων» και η επαναπροσέγγιση 
νέων στόχων για ορθότερη διαχείριση 
–αξιοποίησή τους.

Ιndicators of Resource Efficiency

H Commission επιμένει να υιοθετήσει 
κατάλληλο δείκτη μέτρησης της απο-
δοτικότητας των πόρων.

Εισηγείται το δείκτη GDP / Raw 
Materials Consumption (ΑΕΠ/κατανά-
λωση Ο.Π.Υ) ως δείκτη ελάττωσης της 
χρήσης των πόρων. Προτείνει επίσης 
αύξηση του GDP/RMC από τα σημερι-
νά επίπεδα, κατά 30%, μέχρι το 2030. 
Αυτό ερμηνεύεται ως ότι θα πρέπει να 
υπάρξει σημαντική αύξηση του GDP 
και παράλληλα σημαντική μείωση της 
κατανάλωσης πόρων.

Ο κλάδος διαφωνεί έντονα με το 
δείκτη αυτό, γιατί δεν μπορεί να περι-
γράψει σωστά την πολιτική «Resource 
Efficiency» από πλευράς αποτελε-
σμάτων. π.χ. όταν υπάρχει οικονομική 
κρίση, αποδεδειγμένα ο δείκτης GDP/
RMC βελτιώνεται, αυτό όμως δε σημαί-
νει Resource Efficiency.

Eπίσης, με τέτοιο δείκτη, δεν εκτι-
μάται σωστά η εσωτερική (εντός Ε.Ε.) 
κατανάλωση πόρων σε σχέση με τις 
εισαγωγές. Μέσω αυτού του δείκτη, 

θα γίνεται υποεκτίμηση των συνεπειών 
που θα συνδέονται με τις εισαγωγές 
πόρων.

Η εξορυκτική – μεταλλουργική βιο-
μηχανία θεωρεί ότι μπορούν να βγουν 
πιο εστιασμένα συμπεράσματα για την 
εφαρμογή της Resource Efficiency 
από την Εκτίμηση Κύκλου Ζωής (Life 
Cycle Approach) ανά υλικό. Αποτελέ-
σματα σωστά για Resource Efficiency, 
μπορούν να προκύψουν από νέες 
τεχνολογίες, νέου τύπου παραγωγές 
προϊόντων με λιγότερη κατανάλωση 
ενέργειας και πόρων, νέου τύπου κατα-
σκευές και σωστές εφαρμογές των 
Μεταλλευτικών Πολιτικών των κρατών 
μελών.
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Eκδηλώσεις στην Αθήνα 
στα πλαίσια της Ελληνικής 
Προεδρίας της Ε.Ε.

Τον Ιούνιο του 2014, στα πλαίσια και 
της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε. 
λαμβάνουν χώρα μία σειρά εκδηλώ-
σεων στην Αθήνα, στις οποίες μετέχει 
ενεργά ο Σύνδεσμος. Στις 18.6.2014, 
πραγματοποιείται workshop της Policy 
Committee της Euromines, στην task 
force της οποίας μετέχει και ο Γ.Δ. του 
ΣΜΕ. Σκοπός αυτού του workshop, 
είναι η συναπόφαση των στόχων και 
των προτεραιοτήτων δράσης για τον 
κλάδο και η προβολή των βασικότερων 
θέσεων και αιτημάτων, που θα μετα-
φερθούν στα νέα ευρωπαϊκά όργανα 
(όπως αυτά προέκυψαν μετά τις τελευ-
ταίες Ευρωεκλογές του ίδιου έτους).

Στις 19.6. 2014, λαμβάνει χώρα 
ημερίδα με τίτλο: «Raw Materials 
University Day», που διοργανώνεται 
από τη Σχολή Μεταλλειολόγων ΕΜΠ 
και την Commission. Σκοπό έχει να 
φέρει πιο κοντά τους σπουδαστές στην 
Παραγωγή. Στην εκδήλωση αυτή, μετέ-
χουν με ομιλίες τους ο ΣΜΕ και πολλοί 
εκπρόσωποι εταιρειών μελών. Την ίδια 
μέρα, πραγματοποιείται η Γεν. Συνέλευ-
ση της Euromines.

Στις 20.6.2014, πραγματοποιείται 
κεντρική ημερίδα από την Euromines 
και την Commission (στην Αθήνα), 
με θέμα «Raw Materials, maximizing 

value, the importance of the extractive 
industry to growth in the EU economy 
and its regions». Στην ημερίδα αυτή, 
μετέχουν ως ομιλητές, σε διαφορετικά 
τμήματα, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόε-
δρος του ΣΜΕ, όπως και στελέχη εται-
ρειών μελών.

Διάφορες παρεμβάσεις ΣΜΕ
σε κοινοτικά σχέδια 
της Commission

O ΣΜΕ, τόσο αυτοδύναμα όσο και 
μέσω των ομάδων εργασίας της 
Euromines που μετέχει, κάνει παρεμ-
βάσεις σε θέματα όπως, την επέκτα-
ση της Οδηγίας περί Περιβαλλοντι-
κής Ευθύνης (Environmental Liability 

Directive), τη δημιουργία νέας Οδηγίας 
για τις Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις 
και την εφαρμογή ταυτότητας περι-
βαλλοντικού αποτυπώματος προϊό-
ντων (Product Environmental Footprint 
(PEF)), που ξεκινά από τα μέταλλα. 
Επίσης μετέχει σε διαβούλευση για 
τη δέσμευση του CO2, με προοπτική 
πέραν του 2020 (Post 2020 Carbon 
Leakage Framework) και την έκθεση 

προτάσεων της ad hoc Ομάδας Εργα-
σίας της Commission για τη βελτίωση 
του νομικού πλαισίου που διέπει την 
εξόρυξη μη ενεργειακών ορυκτών 
στην Ε.Ε. (Μεταλλευτικές Πολιτικές – 
νομικό πλαίσιο, δίκτυο πληροφόρησης, 
σχεδιασμός χρήσεων γης, διαδικασία 
αδειοδοτήσεων).

Περισσότερες πληροφορίες στο www.sme.gr
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Η παρουσία του Συνδέσμου Μεταλλευ-
τικών Επιχειρήσεων ήταν πλούσια στα 
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας το 2014. 
Ιδιαίτερα προβλήθηκε ο εορτασμός 
των 90 χρόνων με πολλά δημοσιεύ-
ματα στις εφημερίδες αλλά και πολ-
λές αναρτήσεις στο διαδύκτιο. Επίσης 
συνεντεύξεις του Προέδρου του ΣΜΕ 
κ. Ε. Φαίδρου και του Γενικού Διευθυ-
ντή κ. Χ. Καβαλόπουλου έτυχαν της 
προβολής όχι μόνο από τις οικονομι-
κές εφημερίδες αλλά και από πολλά 
portals και ηλεκτρονικές σελίδες των 
μεγάλων εφημερίδων.

ΣΜΕ & ΜΜΕ



Η «S&B ΒΙΟΜΗΧ ΑΝΙΚ Α ΟΡΥΚ ΤΑ 
A.E.» (S&B) ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙ-
ΛΟΥ ΟΡΥΚΤΩΝ S&B, Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ 
ΟΠΟΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
«ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥ-
ΤΙΝΗΣ» ΚΑΙ «ΒΩΞΙΤΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ», 
ΞΕΚΙΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 1934. 

Το κλείσιμο του 2014 βρίσκει τον Όμιλο 
με 31 ορυχεία, 51 εργοστάσια, 28 
κέντρα διανομής σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο, ενώ ο αριθμός των εργαζομέ-
νων ανέρχεται σε 1840 εκ των οποί-
ων, 606 απασχολούνται στην Ελλάδα. 
Κύρια δραστηριότητά της στην Ελλάδα 
είναι η εξόρυξη και η επεξεργασία μπε-
ντονίτη, περλίτη και βωξίτη. 

O όμιλος «S&B» παρέχει διεθνώς 
βιομηχανικές λύσεις βασισμένες σε 
ορυκτά, για εφαρμογές στις αγορές της 
μεταλλουργίας, των κατασκευών, των 
χυτηρίων, καθώς και των πλαστικών 
και της χαρτοβιομηχανίας. Εξορύσσει, 
επεξεργάζεται και διανέμει μπεντονίτη, 
περλίτη, βολλαστονίτη, βωξίτη, ζεόλιθο 
και παράγει συλλιπάσματα συνεχούς 
χύτευσης. Τα προϊόντα του Ομίλου, 
προσφέρονται στην παγκόσμια αγορά 
μέσω των διεθνώς αναγνωρισμένων 
θυγατρικών του εταιρειών, που εκτός 
της «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά», είναι 
και οι εταιρίες «IKO», «IBECO», «OTAVI», 

«STOLLBERG» και «NYCO».
Στις αρχές του 2014, ολοκληρώνε-

ται η απόσχιση του κλάδου βωξίτη από 
την «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.». 
Ιδρύεται η εταιρία «Ευρωπαϊκοί Βωξί-
ται Α.Ε», θυγατρική του ομίλου «S&B», 
με αντικείμενο αποκλειστικά την εξό-
ρυξη του βωξίτη. 

Το ίδιο έτος, ο Όμιλος εξαγορά-
ζει την ιταλική «Guido Vinçon e Figli 
S.p.A.», ηγέτιδα παραγωγό στη χώρα 
της, σε πρόσθετα χυτηρίων και προϊό-
ντων μπεντονίτη, που προορίζονται για 
κατασκευές και ζωοτροφές.

Το Νοέμβριο του 2014 , η «S&B» 
έρχεται σε συμφωνία με το γαλλι-
κό όμιλο «IMERYS» για στρατηγική 
συμπόρευση. Με τη συμφωνία αυτή, η 
«S&B» συγχωνεύεται με την «IMERYS» 
μέσω ανταλλαγής μετοχών και κατα-
βολής μετρητών. Δημιουργείται έτσι 
ένα νέο δυναμικό σχήμα στο χώρο των 
βιομηχανικών ορυκτών. Η απορρόφη-
ση αφορά τον Όμιλο εκτός από τους 
Ευρωπαϊκούς Βωξίτες. Ο Γαλλικός 
Όμιλος έχει παρουσία σε περισσότερες 
από 50 χώρες με περισσότερες από 
250 βιομηχανικές τοποθεσίες. Παράλ-
ληλα λειτουργεί πάνω από 120 ορυχεία 
και εξάγει 30 διαφορετικά ορυκτά. 

Η «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.» 
(S&B) είναι η μεγαλύτερη παραγωγός 

μπεντονίτη στον Ελλαδικό χώρο, με 
σημαντικές εξορυκτικές δραστηριό-
τητες και σε άλλες χώρες (ΗΠΑ, Γερ-
μανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Μαρόκο 
και Γεωργία). Αποτελεί τη μεγαλύτερη 
παραγωγό μπεντονίτη στην Ευρώπη 
καθώς και τη μεγαλύτερη εξαγωγική 
εταιρία μπεντονίτη στον κόσμο. 

Κατά το έτος 2014, η παραγωγή 
κατεργασμένου και ημικατεργασμένου 
μπεντονίτη από τα ορυχεία της Μήλου, 
ανέρχεται σε 857.000 τόνους περίπου. 
Ο μεγαλύτερος όγκος της παραγω-
γής εξάγεται κυρίως στην Ευρωπαϊκή 
αγορά και στη Βόρεια Αμερική (Κανα-
δάς). Ο ελληνικός μπεντονίτης χρησι-
μοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχα-
νικών εφαρμογών όπως τα χυτήρια, τη 
μεταλλουργία σιδήρου, τις κατασκευές 
και ειδικές χρήσεις όπως τις γεωτρή-
σεις πετρελαίου, φυσικού αερίου κ.α. 

Κατά τη διάρκεια του 2014, η ζήτη-
ση μπεντονίτη της «S&B» στην αγορά 
των χυτηρίων, η οποία είναι συνδε-
δεμένη με την αυτοκινητοβιομηχανία, 
εμφάνισε ανοδική πορεία, ενώ αντίθε-
τα σχετική υποχώρηση παρουσιάστηκε 
στην αγορά της σιδηρομεταλλουργίας, 
για τη σφαιροποίηση σιδηρομεταλ-
λευμάτων. Οι πωλήσεις μπεντονίτη για 
εφαρμογές σε κατασκευαστικά έργα 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ  
& ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ 
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και γεωτρήσεις, παρέμειναν σχετικά 
σταθερές.

Στον κλάδο του περλίτη, η «S&B 
Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.»(S&B) αποτε-
λεί τη σημαντικότερη παραγωγό στον 
Ελλαδικό χώρο καθώς και το μεγαλύ-
τερο προμηθευτή αδιόγκωτου διαβαθ-
μισμένου περλίτη παγκοσμίως.

Ο περλίτης χρησιμοποιείται ευρύ-
τερα σε οικοδομικές εφαρμογές, όπως 
τα μορφοποιημένα δομικά υλικά (θερ-
μο-ηχομονωτικά πλακίδια οροφής και 
μονωτικά πληρωτικά υλικά) και παρέ-
χει βιομηχανικές λύσεις σε οικοδομικά 
υλικά, όπως επιχρίσματα και κονιάματα 
τοιχοποιίας καθώς και μέσα διήθησης. 
Χρησιμοποιείται επίσης στις κρυογε-
νικές μονώσεις, τη γεωργία, τα χυτή-
ρια και ως βελτιωτικό πρόσμικτο στην 
παραγωγή φωσφορικών λιπασμάτων.

Κατά το έτος 2014, η παραγωγή 
αδιόγκωτου διαβαθμισμένου περλίτη 
της «S&B» στην Ελλάδα, ανέρχεται σε 
345.000 τόνους περίπου.

Στη Βόρεια Αμερική, οι πωλήσεις 
περλίτη που προορίζονται για οικοδο-
μικές εφαρμογές αυξήθηκαν σε σχέση 
με το 2013. Αύξηση παρουσίασε και η 
ζήτηση περλίτη για γεωργικές χρήσεις. 

O ελληνικός περλίτης, αξιοποιείται 
εντονότερα σε οικοδομικές και υδρο-
πονικές εφαρμογές.

Στην Ευρώπη, η ζήτηση του κατα-
σκευαστικού κλάδου παρέμεινε σταθε-
ρή. Ως αποτέλεσμα, οι πωλήσεις στις 
συγκεκριμένες αγορές παρέμειναν στα 
περσινά επίπεδα.

Βασικός στόχος του ομίλου παρα-
μένει η συνεχής εστίαση στην ανάπτυ-

ξη καινοτόμων προϊόντων και προσαρ-
μοσμένων βιομηχανικών λύσεων σε 
διάφορες νέες εφαρμογές όσο και η 
ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του, 
με γνώμονα την γεωγραφική διαφορο-
ποίηση των αγορών που εξυπηρετεί. 

H «Ευρωπαϊκοί Βωξίτες Α.Ε.» είναι 
η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και 
εμπορίας βωξίτη στον Ελλαδικό χώρο. 

Ο ελληνικός βωξίτης βρίσκει χρή-
σεις τόσο στη μεταλλουργία αλουμί-
νας, σιδήρου και λειαντικών μέσων όσο 
και σε μη μεταλλουργικές εφαρμογές, 
όπως στην παραγωγή αλουμινούχων 
και Portland τσιμέντων, καθώς και ορυ-
κτών ινών (πετροβάμβακα). 

Κατά το έτος 2014, η παραγω-
γή βωξίτη στα μεταλλεία Φωκίδας 
ανήλθε σε 1 εκατ. τόνους περίπου και 
ο συνολικός όγκος πωλήσεων βωξίτη 
κατέγραψε αύξηση σε σχέση με την 
προηγούμενη χρονιά.

Στην μεταλλουργία αλουμίνας-
αλουμινίου, που αποτελεί την μεγα-
λύτερη αγορά, η ζήτηση του βωξίτη 
παρέμεινε στα ίδια υψηλά επίπεδα του 
2013. 

Σημαντική αύξηση των πωλήσεων 
βωξίτη, σημειώθηκε στην αγορά των 
«Portland» τσιμέντων κυρίως στον 
Καναδά και τις ΗΠΑ, λόγω ανάκαμψης 
του κατασκευαστικού κλάδου καθώς 
και στην εγχώρια τσιμεντοβιομηχανία.

Επίσης, οι πωλήσεις βωξίτη στην 
αγορά των αλουμινούχων τσιμέντων 
και του ορυκτοβάμβακα, παρουσίασαν 
αύξηση σε σχέση με το 2013.

 

ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΙΣΟ ΑΙΩΝΑ, Η «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑΝ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΒΑΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. 

Η ονομασία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α .Ε .» 
αλλάζει στις 25 Αυγούστου 2014 και 
επανέρχεται η ιστορική επωνυμία 
«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ», όπως 
ανακοίνωσε ο όμιλος «Μυτιλιναίος». 
Πρόκειται για μία κίνηση με συμβολική 
σημασία, συνδέοντας το παρελθόν με 
το μέλλον, έπειτα από τη δυσκολότερη 
περίοδο που βίωσε η ελληνική βιομη-
χανία από το 2010 έως και φέτος. Η 
επαναφορά της ονομασίας συμπίπτει 
με την ανάδειξη αυτής της ελληνι-
κής βιομηχανίας σε έναν από τους πιο 
ανταγωνιστικούς «διεθνείς παίκτες», 
με ισχυρό προβάδισμα στις αγορές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εταιρία που ιδρύθηκε το 1960, 
από τον τότε γαλλικό κολοσσό της 
μεταλλουργίας «Pechiney», στόχευσε 
στην αξιοποίηση των πλούσιων κοι-
τασμάτων βωξίτη στη Στερεά Ελλά-
δα και στην παραγωγή αλουμίνας και 
αλουμινίου.

Η αξία μιας από τις πλέον στρατη-
γικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και 
την τεχνογνωσία στη χώρα μας, πολ-
λαπλασιάστηκε με το χρόνο. Το 2005, 
η «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ» γίνε-
ται μέλος του oμίλου «Μυτιλιναίος» 
και σήμερα αποτελεί τη σημαντικότερη 
καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής 
και εμπορίας αλουμίνας και αλουμινίου 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

1.000.000 τόνοι
ΒΩΞΙΤΗ

345.000 τόνοι
ΠΕΡΛΙΤΗ

παραγωγήπαραγωγή
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Είναι ασφαλές να πούμε πως στη 
δυναμική της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ», στηρίχθηκε η ανάπτυξη 
της ελληνικής βιομηχανίας μεταποίη-
σης αλουμινίου, η οποία σήμερα απα-
σχολεί , άμεσα και έμμεσα, περίπου 
40.000 ανθρώπους και πραγματοποι-
εί κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 
2 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 
0,7% του Α.Ε.Π.

Με έδρα τον Άγιο Νικόλαο Βοιωτί-
ας, στη βόρεια ακτή του Κορινθιακού 
Κόλπου, το εργοστασιακό συγκρότη-
μα της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ» 
καταλαμβάνει έκταση 750 στρεμμάτων 
και απασχολεί άμεσα 1.100 άτομα και 
έμμεσα περισσότερα από 400 άτομα, 
που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή. 

Σε ό,τι αφορά στο 2014, στο «ΑτΕ» 
η παραγωγή αγγίζει τους 162.000 τον. 
αλουμίνιο και 813.000 τον. αλουμίνα. 
Οι πωλήσεις το ίδιο έτος, υπερέβησαν 
τα 425 εκ. €, εκ των οποίων το 70% 
προήλθε από εξαγωγές. 

Οι τιμές του αλουμινίου έπεσαν 
σημαντικά στα 1800-1860 δολάρια με 
αισιόδοξο το γεγονός ότι τα Premium 
είναι υψηλότερα κατά 700 δολάρια. 
Για το 2015, προβλέπεται παρόμοια 
κατάσταση τιμών και ζήτησης. Επί-
σης, ευνοϊκά θα λειτουργήσει η αύξη-
ση της ισοτιμίας δολαρίου/ευρώ υπέρ 
του δολαρίου, η πτώση της τιμής του 
πετρελαίου και των ναύλων.

Τα αποτελέσματα της «ΑτΕ» είναι 
αρκετά καλύτερα από πέρυσι, κύρια 
με βάση τις προσπάθειες μείωσης του 
κόστους. Πιστεύεται ότι το κόστος, το 
προσεχές διάστημα θα βελτιωθεί λόγω 

πτώσης της τιμής του πετρελαίου και 
πιθανής αντίστοιχης πορείας της τιμής 
του φυσικού αερίου που ακόμη δεν 
φαίνεται να ακολουθεί.

Το «ΑτΕ», για την αντιμετώπιση του 
πρωτοφανούς συνδυασμού αρνητι-
κών συγκυριών, επιστράτευσε όλα τα 
στελέχη και τους πόρους, επένδυσε 
€300εκ. στην ανανέωση και τον από-
λυτο εκσυγχρονισμό της παραγωγι-
κής διαδικασίας, όπως η εγκατάσταση 
στατικού φούρνου, για την παραγωγή 
«τεχνικής» αλούμινας, (προϊόν εντονό-
τερης θερμικής κατεργασίας, έναντι 
της κλασικής, που αποκτά έτσι αυξημέ-
νη διεπιφάνεια), την περαιτέρω εκπαί-
δευση του ανθρώπινου δυναμικού και 
πάνω απ’ όλα τη δραστική μείωση του 
λειτουργικού κόστους παραγωγής. Το 
πρόγραμμα «ΜΕΛΛΟΝ», συνδυασμός 
μεγάλων επενδύσεων εκσυγχρονισμού 
και εξέτασης όλων των επί μέρους 
παραμέτρων κόστους από μηδενική 
βάση, θεωρήθηκε υπέρ-φιλόδοξο όταν 
ξεκίνησε, αλλά τελικώς ολοκληρώ-
θηκε με επιτυχία και θεωρείται πλέον 
“benchmark” στην παγκόσμια βιομηχα-
νία Αλουμινίου. Αποτέλεσμα αυτής της 
προσπάθειας είναι η σημαντική βελτί-

ωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, 
κύρια με βάση τις προσπάθειες μείω-
σης του κόστους.

Η επιβράδυνση μεγάλων αναδυ-
όμενων οικονομιών, όπως της Κίνας, 
ήταν η σημαντικότερη αιτία πτώσης 
των τιμών των μετάλλων. Η πτωτική 
τροχιά αναμένεται να διατηρηθεί και 
το 2015 ή να ισορροπήσει στις χαμηλές 
τιμές που εμφανίστηκαν στο τέλος του 
2014.

Συνεχίζοντας την πολιτική της για 
συνεχή βελτίωση των συνθηκών Υγι-
εινής και Ασφάλειας, η «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ 
της ΕΛΛΑΔΟΣ» προχώρησε κατά το 
2014 σε σχετικά επενδυτικά έργα 
ύψους 520εκ. €. Επίσης, συνέχισε και 
το 2014 την πολιτική της για περαι-
τέρω βελτίωση του περιβαλλοντικού 
της αποτυπώματος, προχωρώντας σε 
επενδυτικά έργα ύψους 620εκ. €, που 
αφορούσαν κυρίως στη μείωση κατα-
νάλωσης πόρων, τη βελτιστοποίηση 
διαχείρισης καταλοίπων και τις αποκα-
ταστάσεις χώρων.

Η «ΑτΕ» ενέτεινε με δυναμικούς 
ρυθμούς τη συμμετοχή της σε προ-
γράμματα αξιοποίησης των καταλοί-
πων βωξίτη ( EURARE, Marie Curie κ.α.) 
σε συνεργασία με επιστημονικά ιδρύ-
ματα της χώρας (ΕΜΠ) και του εξωτε-
ρικού (πανεπιστήμιο του Louven στο 
Βέλγιο) καθώς και με εξειδικευμένες 
εταιρίες του κλάδου στην Ευρώπη. 

Ένα από τα επιτεύγματα της προ-
σπάθειας αυτής, ήταν η πιλοτική παρα-
γωγή ακατέργαστου χυτοσίδηρου 
και πετροβάμβακα από τα κατάλοιπα 
βωξίτη.

162.000 τόνοι
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

813.000 τόνοι
ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ

425 εκατ.
ΕΥΡΩ

παραγωγή πωλήσειςπαραγωγή
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 Η ΕΤΑΙΡΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ» 
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ 
ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1959. 

Η μεταλλευτική όμως εμπειρία των 
ιδιοκτητών (Οικογένεια Πορτόλου) στη 
μαγνησία, ανάγεται πίσω στο 1914, 
όταν ο Ι. Λαμπρινίδης η «γκρίζα εξο-
χότητα» της ελληνικής μαγνησίας και 
πρωτοπόρος μεταλλειολόγος, ξεκίνη-
σε την ανάπτυξη και την εκμετάλλευση 
των περισσότερων μεταλλείων λευκό-
λιθου στην Ελλάδα.

Η Εταιρία κατατάσσεται μεταξύ 
των κορυφαίων παραγωγών μαγνη-
σίας στον κόσμο και είναι ο μεγαλύτε-
ρος εξαγωγέας μαγνησίας στην ΕΕ, με 
προσωπικό άνω των 300 ατόμων και 
κύκλο εργασιών περίπου 45 εκ. ευρώ 
(ενοποιημένος κύκλος εργασιών περί-
που 70 εκ. ευρώ). Ειδικότερα για την 
καυστική μαγνησία, η Εταιρία είναι 
πρώτη στον κόσμο όσον αφορά στον 
όγκο πωλήσεων και τη γκάμα χρήσεων.

Τα βασικά κοιτάσματα της «ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ», καθώς και οι 
εγκαταστάσεις της, βρίσκονται στη 
Βόρεια Ελλάδα, στη Χαλκιδική, ενώ 
κεφάλαιο αποτελούν επίσης τα κοι-
τάσματα στην Εύβοια και το σύγ-
χρονο Ερευνητικό Κέντρο κοντά στη 
Θεσσαλονίκη. 

Σήμερα η «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟ-
ΛΙΘΟΙ» είναι μία μεγάλη, σύγχρονη 
και επιτυχημένη εταιρία με σημαντική 
τεχνογνωσία στην εκμετάλλευση, την 
επεξεργασία και το μάρκετινγκ των 
βιομηχανικών ορυκτών.

Η συνολική παραγωγική δυναμικό-
τητα της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥ-
ΚΟΛΙΘΟΙ» για την καυστική και δίπυρο 
μαγνησία, είναι περίπου 200.000 τ. και 
50.000 τ. για τις πυρίμαχες μάζες.

Η  «Ε Λ ΛΗΝΙΚΟΙ  ΛΕ ΥΚΟΛ ΙΘΟΙ 
ΑΜΒΝΕΕ» παράγει και εμπορεύεται μία 
ευρύτατη γκάμα προϊόντων που απευ-
θύνεται στο σύνολο σχεδόν των χρήσε-
ων του λευκόλιθου και της μαγνησίας, 
από τις αγροτικές (λιπάσματα, ζωοτρο-
φές) και τα πυρίμαχα ως τις οικοδομι-
κές, χημικές, περιβαλλοντικές και ηλε-
κτρικές εφαρμογές (αντιστάσεις, καλώ-
δια κλπ). Οι εξαγωγές αντιπροσωπεύ-
ουν το 93% του κύκλου εργασιών, με 
κύριους προορισμούς κατά σειρά την 
ΕΕ, ΗΠΑ, Ασία, Ωκεανία και Αφρική. Ως 
προμηθευτής πρώτων υλών σε χρήσεις 
αγροτικές, οικοδομικές και ηλεκτρικές, 
κατέχει ηγετική θέση στον Ευρωπαϊκό 
ή και παγκόσμιο χώρο, με σημαντικά 
μερίδια αγοράς.

Αναφορικά με τα παραγωγικά 
δεδομένα της Εταιρίας για το 2014, η 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ» είχε μια 
ελαφρά μείωση πωλήσεων έναντι του 
2013 λόγω των πιέσεων από την Κίνα. 
Στη διεθνή αγορά, το 2014 ήταν αρκε-
τά ασταθές από πλευράς τιμών και 
αναμένεται εξισορρόπηση το 2015. Η 
πτώση της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου 
αναμένεται να ενισχύσει τα οικονομι-
κά αποτελέσματα του 2015. Στη Ρωσία, 
οι πωλήσεις προβλέπονται μειωμένες, 
όπως και στις χώρες του Περσικού 
Κόλπου όπου, λόγω μείωσης των εσό-
δων τους από το πετρέλαιο, αρχίζουν 
να παγώνουν σημαντικά projects.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, η Εται-
ρία θέτει ως στόχο την αύξηση των 
πωλήσεων κατά 10% στοχεύοντας σε 
νέες χρήσεις, με καλύτερες ποιότητες, 
που θα απευθύνονται σε υδρομεταλ-
λουργία Ni και Cο, όπως και σε νέες 
εφαρμογές προϊόντων υψηλής προστι-
θέμενης αξίας. 

Σε ό,τι αφορά στη διεθνή δραστη-
ριότητα, η «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ» 
συμμετέχει στην Ισπανική εταιρία 
«MAGNESITAS NAVARRAS S.A.» (με 
ποσοστό 39,9%), που δραστηριοποι-
είται στην παραγωγή και πώληση 
μονολιθικών πυρίμαχων, καυστικής και 
δίπυρης μαγνησίας. Επίσης έχει ιδρύσει 
θυγατρική εταιρία στη γειτονική Τουρ-
κία (AKDENIZ MINERAL KAYNAKLARI 
A.S.) που ασχολείται με την παραγω-
γή και πώληση καυστικής μαγνησίας 
και ωμού λευκολίθου ενώ ελέγχουν 
το 50% της εταιρίας «Van Mannekus 
& Co B.V», με έδρα και εγκαταστάσεις 
στο Rotterdam της Ολλανδίας. Η εται-
ρία «Van Mannekus» ασχολείται με τη 
δευτερογενή επεξεργασία και εμπορία 
μαγνησιακών προϊόντων και άλλων 
βιομηχανικών ορυκτών.

Eντός του 2015, η Εταιρία, σκοπεύει 
να επεκτείνει τις δραστηριότητές της 
σε Αυστραλία και Κεντρική Αφρική.

Επιπλέον, η «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟ-
ΛΙΘΟΙ», προκειμένου να αντεπεξέλθει 
στο διεθνή ανταγωνισμό, επένδυσε 
στην έρευνα, εντοπίζοντας σημαντικά 
κοιτάσματα μαγνησίτη υψηλής καθα-
ρότητας και στην κατασκευή μονάδας 
αξιοποίησης ψιλομερών κλασμάτων.

300 
ΑΤΟΜΩΝ

45 εκατ.
ΕΥΡΩ

200.000 τόνοι
ΚΑΥΣΤΙΚΗΣ & ΔΙΠΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

κύκλος εργασιών παραγωγήπροσωπικό άνω των

2014
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ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 1950, ΙΔΡΥΕΤΑΙ 
Η «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣ-
ΜΟΥ (ΔΕΗ)», ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ 
«ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟ-
ΝΤΟΣ», ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΝΑ ΚΑΝΕΙ 
ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΤΗΜΑ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙ-
ΤΗ, ΣΤΗ ΦΘΗΝΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΤΙΜΗ. 

Η «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 
Α.Ε.», είναι η μεγαλύτερη εταιρία παρα-
γωγής και προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Ελλάδα, με περίπου 
7,4 εκατομμύρια πελάτες. Διαθέτει μια 
μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις 
ορυχείων λιγνίτη, παραγωγής, μετα-
φοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. Κατέχει περίπου το 68% της 
εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα (με 
εγκατεστημένη ισχύ 12,9 GW), συμπε-
ριλαμβάνοντας στο ενεργειακό της 
μείγμα λιγνιτικούς, υδροηλεκτρικούς 
και πετρελαϊκούς σταθμούς, καθώς και 
σταθμούς φυσικού αερίου, αλλά και 
μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργει-
ας (ΑΠΕ). 

Με τη λιγνιτική παραγωγή που η 
«ΔΕΗ» επιτυγχάνει τα τελευταία χρό-
νια, καθίσταται η δεύτερη μεγαλύτερη 
παραγωγός λιγνίτη στην Ε.Ε.. 

Σε ό,τι αφορά στη Γενική Διεύθυν-
ση Ορυχείων της «ΔΕΗ Α.Ε.», η οποία 

μετέχει στο ΣΜΕ, η παραγωγή λιγνίτη 
το 2014 μειώθηκε σε σχέση με αυτήν 
του 2013 κατά 9%. Συγκεκριμένα, η 
μείωση παραγωγής σημειώθηκε στο 
Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδο-
νίας, στο οποίο ανήκουν τα Ορυχεία 
Μαυροπηγής (Κύριο Πεδίο), Νοτίου 
Πεδίου (Νότιο Πεδίο), Νοτιοδυτικού 
Πεδίου-Υψηλάντη (Πεδίο Καρδιάς) και 
Αμυνταίου (Πεδίο Αμυνταίου) απ’ όπου 
εξορύχθηκαν 39,06 εκ. τόνοι λιγνίτη 
έναντι των 43.6 εκ. τόνων του 2013. 
Το Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης, στο 
οποίο ανήκει το συγκρότημα Ορυχείων 
Μεγαλόπολης, παρήγαγε περίπου 8,9 
εκ. τον. λιγνίτη, σε παρόμοια επίπεδα με 
το 2013. 

Το 2014, η συμμετοχή του λιγνί-
τη στο ενεργειακό μίγμα καυσίμου για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργει-
ας στο διασυνδεδεμένο σύστημα της 
χώρας, ήταν 54,4%, ενώ η αντίστοιχη 
συμμετοχή στο σύνολο της Επικρά-
τειας (συμπεριλαμβανομένων και των 
νησιών), ήταν 48,1%.

 

Η «ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε.» ΕIΝΑΙ ΜΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚH ΕΤΑΙΡΕIΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙ-
ΟΠΟΙΕIΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΤΤΑ-
ΠΟΥΛΓΙΤΗ (ΣΠΑΝΙΑ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΗΣ 
ΑΡΓΙΛΟΣ) ΚΑΙ ΣΑΠΩΝΙΤΙΚΟΥ ΜΠΕ-
ΝΤΟΝΙΤΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. 

Ιδρύθηκε από τον Βασίλη Κωνσταντό-
πουλο και ξεκίνησε τη λειτουργία της 
το 2004.

Μετά από εκτεταμένη πολυετή 
έρευνα, η «ΓΕΩΕΛΛΑΣ» έχει σήμερα 
στον έλεγχό της όλα τα βεβαιωμένα 
αποθέματα των υλικών αυτών, που 
ξεπερνούν τους 20.000.000 τόνους.

Η σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας 
αργίλου της Εταιρίας βρίσκεται στο 
νομό Γρεβενών, πολύ κοντά στα ορυ-
χεία της, έτσι ώστε να διευκολύνεται 
η ολοκληρωμένη παραγωγή τελικών 
βιομηχανικών προϊόντων (εξόρυξη, 
επεξεργασία και ενσάκινση).

Τα επεξεργασμένα προϊόντα της, 
απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε 
αγορές του εξωτερικού, καλύπτοντας 
ανάγκες της βιομηχανίας ζωοτροφών, 
τροφίμων, χημικών προϊόντων, κατα-
σκευών ενώ χρησιμοποιείται και ως 
αποχρωστική γαία, καλύπτοντας ανά-
γκες ραφιναρίων και διυλιστηρίων. 

Το 2014, η «ΓΕΩΕΛΛΑΣ» διατήρησε 
την ανοδική της πορεία, με όγκο κατερ-
γασμένων πωλήσεων 14.600 τόνους, 
με αντίστοιχη εξόρυξη πρώτης ύλης 
που υπερέβαινε τους 35.000 τόνους. 

12,9GW 6.865
ΑΤΟΜΑ

20.000.000 τόνοι
ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ

εργατικό δυναμικό ορυχείων βεβαιωμένα αποθέματαεγκατεστημένη ισχύς

2014 2014

ΛΙΓΝΙΤΗΣ
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Η ΕΤΑΙΡΕIΑ ΙΔΡYΕΤΑΙ ΤΟ 1975 ΑΠO 
ΤΟΝ OΜΙΛΟ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝIΟΥ ΤΗΣ 
ΕΛΛAΔΟΣ, Η ΟΠΟIΑ ΣΤΗ ΣΥΝEΧΕΙΑ, 
ΜEΧΡΙ ΤΟ 1989, ΑΠΟΡΡΟΦA ΤΙΣ ΙΣΤΟ-
ΡΙΚEΣ ΕΤΑΙΡΕIΕΣ: «ΒΩΞIΤΑΙ ΔΕΛΦΩΝ» 
ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΟI ΒΩΞIΤΑΙ ΔΙΣΤOΜΟΥ». 
ΑΠO ΤΟ 2004, ΑΝHΚΕΙ ΣΤΟΝ OΜΙΛΟ 
ΜΥΤΙΛΗΝΑIΟΥ.

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην εξό-
ρυξη-παραγωγή βωξίτη, καλύπτοντας 
κατά 45% τις ανάγκες της μεταλλουρ-
γίας του «Αλουμίνιον της Ελλάδος».

Χαρακτηριστικό της Εταιρίας είναι 
οι πολύ καλές επιδόσεις στην Υ&Α, 
όπου επανειλημμένα έχει σημειώσει 
χρονιές με μηδενικά ατυχήματα. Τελευ-
ταία επίδοση, η συμπλήρωση 400 ημε-
ρών συνεχούς λειτουργίας, χωρίς ατύ-
χημα με διακοπή εργασίας. 

Η ΕΤΑΙΡΕIΑ ΕIΝΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚH ΤΗΣ 
«ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ», ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜIΛΟΥ 
«ΕΛΛΑΚΤΩΡ».

Η «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» αποτελεί τη μεγα-
λύτερη κατασκευαστική εταιρία στην 
Ελλάδα, με ισχυρή εγχώρια και διεθνή 
παρουσία σε 20 χώρες και πολύχρο-
νη εμπειρία στα κατασκευαστικά έργα 
(πλέον των 60 ετών). Αντικείμενα της 
Εταιρίας είναι κτηριακά και βιομηχα-
νικά έργα, έργα υποδομής, επεξερ-
γασίας λυμάτων, μεταλλευτικές και 
λατομικές δραστηριότητες, διαχείριση 
εγκαταστάσεων και διαχειρίσεις έργων 
(Project Management).

Tα τελευταία χρόνια , ο κύκλος 
εργασιών της Εταιρίας υπερβαίνει τα 
900 εκ. ευρώ. Διαθέτει 9000 συνερ-
γάτες στην Ελλάδα και το εξωτερι-
κό. Κατέχει ως Όμιλος «ΕΛΛΑΚΤΩΡ» 
την 157η θέση στη λίστα ΕΝR των 
225 κορυφαίων παγκόσμιων εργολη-
πτικών εταιρειών και την 156η θέση 
(ως ΕΛΛΑΚΤΩΡ) στη λίστα των 225 
κορυφαίων διεθνών εργοληπτικών 
εταιρειών.

Η Εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ» 
δραστηριοποιείται στον τομέα των 
δομικών υλικών, παράγοντας διάφορα 
σχετικά προϊόντα και ασφαλτομίγματα. 

Ιδρύθηκε το 2004, με την απορρό-
φηση από τον όμιλο «ΑΚΤΩΡ» της εται-
ρίας «ΤΕΜΚΑ Α.Ε.» και τη μετονομασία 
της σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ». Στο 
ίδιο σχήμα απορροφήθηκαν οι εταιρίες 
«ΠΥΡΡΟΣ ΑΕ», «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ 

ΑΕ», «ΔΩΡΙΚΗ ΑΕ», ο κλάδος των λατο-
μείων της «ΤΡΙΓΩΝΟ ΑΕΒΤΤΕ» και η 
«Λατομική Ημαθίας ΑΕ».

Η Εταιρία σήμερα, λειτουργεί στη Θεσ-
σαλία με τρία λατομεία αδρανών και 
ένα παρασκευαστήριο ασφαλτομίγμα-
τος, στην Πελοπόννησο με 1 λατομείο 
αδρανών, στην Ήπειρο με ένα λατομείο 
και ένα παρασκευαστήριο ασφαλτομίγ-
ματος και στη Μακεδονία με ενα λατο-
μείο αδρανών. Διαθέτει ΙSO 9001:2000 
στην παραγωγή και λειτουργία όλων 
των λατομείων και EU Πιστοποιητικό 
Ελέγχου Παραγωγής. Η παραγωγή 
της σε αδρανή, το 2014, υπερέβη τους 
3.200.000 τον., αυξημένη κατά 46% 
έναντι του 2013.

 

3.200.000 τόνοι
ΑΔΡΑΝΩΝ

46%
ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ 2013

παραγωγή αύξηση παραγωγής

400 ημέρες 
ΧΩΡΙΣ ΑΤΥΧΗΜΑ

Υγιεινή & Ασφάλεια

2014 2014



Η «ΕΛΜΙΝ Α.Ε.» ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ ΝΟΕΜ-
ΒΡΙΟ ΤΟΥ 2000. ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙ-
ΚΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΒΩΞΙΤΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ».

 Έτσι, αναβιώνει και πάλι η εκμετάλ-
λευση βωξίτη στην περιοχή της Οίτης, 
ενώ αναπτύσσεται περαιτέρω η μεταλ-
λεία στη Γκιώνα.

Τον Απρίλιο του 2012, η εταιρία 
«KERNEOS SA» αποκτά το πλειοψη-
φικό πακέτο των μετοχών της «ΕΛΜΙΝ 
ΑΕ.», εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμα 
την πρόσβασή της σε μία από τις βασι-
κότερες πρώτες ύλες που απαιτού-
νται για την παραγωγή αλουμινούχων 
τσιμέντων. 

Η «ΕΛΜΙΝ Α.Ε» αποτελεί τη δεύ-
τερη μεγαλύτερη εταιρία εξαγωγής 
ελληνικού βωξίτη, με παραγωγικές επι-
δόσεις που υπερβαίνουν τους 250.000 
τόνους/έτος.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΤΟ 1999, ΑΠΑ-
ΤΟΥΣ ΧΡ. ΤΡΕΒΛΟΠΟΥΛΟ, Θ. ΣΑΡΑΦΙ-
ΔΗ ΚΑΙ Δ. ΠΑΥΛΙΔΗ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΙΒΙΝΗ ΣΕ ΔΙΑ-
ΦΟΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ. 

Το 2001, το ίδιο σχήμα ιδρύει την εται-
ρία «Ολιβινίτες Μακεδονίας», με σκοπό 
την εξόρυξη πρώτης ύλης. Το 2011 
η Εταιρία αυτή, συγχωνεύεται με τη 
«ΘΕΡΜΟΛΙΘ» και το 2012 η «ΘΕΡΜΟ-
ΛΙΘ» απορροφάται από την «ΑΕΙΦΟΡΟ 
ΑΕ» του Ομίλου «ΣΙΔΕΝΟΡ».

Η Εταιρία παράγει ένα ευρύ φάσμα 
προϊόντων με βάση τον ολιβίνη όπως 
slag conditioner, άμμο πλήρωσης 
EBT, άμμο χυτηρίου, άμμο αμμοβολής 
και πρώτες ύλες για την βιομηχανία 
παραγωγής πυρίμαχων υλικών καθώς 
και άμορφες πυρίμαχες μάζες κυρίως 
για τη μεταλλουργική βιομηχανία, την 
τσιμεντοβιομηχανία και τη βιομηχανία 
γυαλιού. Εξάγει το 60% της παραγω-
γής της. Δραστηριοποιείται στην περι-
οχή της Σκούμτσας Δυτικής Μακεδονί-
ας, στην οποία λειτουργεί ο λατομικός 
χώρος, όπου πραγματοποιείται επιφα-
νειακή εκμετάλλευση του ορυκτού και 
ο χώρος του εργοστασίου στον οποίο 
μεταφέρεται ο ολιβίνης προς επεξεργα-
σία. Το εργοστάσιό της στη Σκούμτσα, 
έχει ετήσια δυναμικότητα παραγωγής 
50.000 τόνων τελικών προϊόντων ολι-
βίνη. Το 2014, παρήγαγε 18.000 τόνους 
προϊόντων ολιβίνη, εξορύσσοντας 
22.000 τον. πρώτη ύλη.

Η OMYA, ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟ-
ΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 100 ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 50 ΧΩΡΕΣ 
ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΡΥΦΑΙ-
ΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥ-
ΚΤΩΝ- ΚΥΡΙΩΣ ΠΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ- ΠΟΥ ΠΡΟΕΡ-
ΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ 
ΔΟΛΟΜΙΤΗ, ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΙΑΝΟ-
ΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ. 

Τα προϊόντα που παράγονται στην 
«Omya HELLAS» έχουν βρει εφαρ-
μογή στις ελληνικές βιομηχανίες και 
στις εξαγωγικές αγορές. Το ανθρακικό 
ασβέστιο βρίσκει χρήση σε εκτεταμέ-
νες και ποικίλες εφαρμογές μεταξύ 
των οποίων: τα φαρμακευτικά προϊό-
ντα, τα τρόφιμα, το χαρτί, τα πολυμερή 
(πλαστικά), τα χρώματα, η γεωργία, η 
τροφή των ζώων, οι περιβαλλοντικές 
εφαρμογές, το πόσιμο νερό, τα δομικά 
υλικά και άλλα.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η 
Εταιρία διαθέτει μονάδες παραγωγής 
στη Σερβία, τη Ρουμανία και τα Σκόπια. 
Η ίδρυση του εργοστασίου της Θεσσα-
λονίκης, το 2003, άνοιξε δρόμους για 
την παραγωγή και τις εξαγωγές από 
την Ελλάδα σε γειτονικές χώρες καθώς 
και σε τρίτες χώρες. Η παραγωγική 
ικανότητα της «Omya HELLAS», είναι 
της τάξης των 80.000 τόνων, ετησίως. 
Σκοπός της είναι να ανεβάσει αυτή την 
ικανότητα σε 150.000 τόνους ετησί-
ως μέχρι το 2017 με επενδύσεις 1 εκ. 
ευρώ ανά έτος.

250.000 τόνοι
ΒΩΞΙΤΗ

παραγωγή

2014

18.000 τόνοι
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΛΙΒΙΝΗ

80.000 τόνοι
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

παραγωγή παραγωγή

2014 2014
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΜΕ ΤΑ Λ ΛΕ Υ Τ ΙΚΗ Κ Α Ι 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΚΟ, ΤΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΣΕ 
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥΧΑ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ (ΛΑΤΕΡΙΤΕΣ), ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
(1966) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ-
ΑΣ, ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΑΜΑΤΙ- 
ΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ-
ΤΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΜΠΟ-
ΔΟΣΑΚΗ ΤΟ 1963. 

Η διορατικότητα, το επιχειρηματικό 
πνεύμα του ιδρυτή και η εξειδίκευση 
του προσωπικού, συνέβαλαν ώστε η 
Εταιρία να ξεπεράσει πολλές δυσκο-
λίες και να γίνει σήμερα η μεγαλύτε-
ρη παραγωγός σιδηρονικελίου στην 
Ευρώπη και μία από τις πέντε μεγαλύ-
τερες, παγκοσμίως. Αποτελεί έναν από 
τους βασικότερους προμηθευτές των 
ευρωπαϊκών χαλυβουργείων παρα-
γωγής ανοξείδωτου χάλυβα. Η Γενι-
κή Μεταλλευτική και Μεταλλουργική 
Ανώνυμη Εταιρία «ΛΑΡΚΟ» είναι εται-
ρία παραγωγής σιδηρονικελίου. 

Διαθέτει μεταλλεία στην περιοχή 
της Εύβοιας,στο Νέο Κόκκινο Βοιωτί-
ας, την Καστοριά και τα Σέρβια Κοζά-
νης. Η Εταιρία διαθέτει επίσης ένα 
μεταλλουργικό εργοστάσιο στη Λάρυ-
μνα Φθιώτιδας που απασχολεί την 
πλειονότητα των εργαζομένων της 
επιχείρησης.

Κατά το έτος 2014, η «Γ.Μ.Μ. Α.Ε. 
ΛΑΡΚΟ» παρήγαγε 18.481 τόνους νικε-
λίου έναντι 16.829 του 2013, σημειώ-
νοντας αύξηση παραγωγής κατά 9,8%. 
Οι εξαγωγές του έτους ανήλθαν σε 
17.882 τόνους έναντι 17.054 το 2013, 
παρουσιάζοντας αύξηση 4,8%. 

Το 2014, η παγκόσμια παραγωγή 
νικελίου ανήλθε σε περίπου 2.000.000. 
τόνους, σημειώνοντας οριακή αύξηση 
0,4% σε σχέση με το 2013, που είναι 
το υψηλότερο όλων των εποχών. Η 
Κίνα, η Ρωσία και η Ιαπωνία διεύρυ-

ναν την ηγεμονία τους στην παραγωγή 
νικελίου με ποσοστό που αντιστοιχεί 
σε πάνω από το 50% της παγκόσμιας 
συνολικής παραγωγής. Στην Ευρώπη 
το 2014 παρατηρήθηκε μείωση της 
παραγωγής για τρίτη συνεχή χρονιά, 
η οποία άγγιξε το 4,0% με συνολική 
παραγωγή περίπου 470.000 τόνους. Η 
ζήτηση του νικελίου σημείωσε επίσης 
σημαντική αύξηση, ειδικά το πρώτο 
μισό του έτους και οδηγήθηκε κυρίως 
από την αύξηση της παραγωγής ανο-
ξείδωτων χαλύβων, καθώς υπολογίζε-
ται ότι το 65% του παραγόμενου νικε-
λίου χρησιμοποιείται στην παραγωγή 
ανοξείδωτου χάλυβα. 

Μία από τις σημαντικότερες εξελί-
ξεις στην αγορά νικελίου το 2014, ήταν 
η οριστική εφαρμογή του μέτρου, που 
είχε προαναγγείλει η κυβέρνηση της 
Ινδονησίας σχετικά με την ολική απα-
γόρευση εξαγωγών μεταλλευμάτων 
νικελίου από τον Ιανουάριο του έτους. 
Το γεγονός αυτό άλλαξε τα δεδομέ-
να της αγοράς νικελίου λαμβανομέ-
νου υπόψη ότι τα μεταλλεύματα της 
Ινδονησίας αντιστοιχούν στο 25% της 
παγκόσμιας προσφοράς.

H τιμή του νικελίου στο LME (London 
Metal Exchange) σημείωσε σημαντική 
άνοδο το 1ο εξάμηνο του 2014, ενώ 
κινήθηκε πτωτικά στο 2ο εξάμηνο, 
επηρεαζόμενη από την ισοτιμία ευρώ/
δολαρίου, τη συσχέτιση με τις τιμές του 
πετρελαίου, αλλά και το αρνητικό κλίμα 
στις επενδυτικές αγορές. Ο μέσος όρος 
του έτους ήταν 16.935$/τόνο νικελίου 
με το υψηλό του έτους στα 19.499$/

τόνο τον Μάιο, και το χαμηλό στα 
14.141$/τόνο τον Ιανουάριο.

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 σιδηρονι-
κελιούχου μεταλλεύματος ανήλθε σε 
2.317.000 τόνους. 

Παράλληλα η «ΛΑΡΚΟ» παρήγαγε 
388.000 τόνους λιγνίτη από το λιγνι-
τωρυχείο της στα Σέρβια Κοζάνης, το 
μεγαλύτερο μέρος του οποίου διατέ-
θηκε στη «ΔΕΗ» για ηλεκτροπαραγωγή 
στους ΑΗΣ της Δυτικής Μακεδονίας.

H «Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» είναι η μεγα-
λύτερος παραγωγός σιδηρονικελίου 
στην Ευρώπη και ένας από τους πέντε 
μεγαλύτερους παραγωγούς παγκο-
σμίως. Η Εταιρία ερευνά, εξορύσσει, 
παράγει και εμπορεύεται το προϊόν της 
σε όλο τον κόσμο.

Η «ΛΑΡΚΟ» έχει μακρά παράδο-
ση στην καινοτομία. Είναι η πρώτη, σε 
όλο τον κόσμο, εταιρία που εισήγαγε 
στην διεθνή αγορά το κοκκοποιημέ-
νο σιδηρονικέλιο το 1976. Οι λοιποί 
ανταγωνιστές της ακολούθησαν δύο 
χρόνια αργότερα και σήμερα το 70 
- 80% του παγκόσμια παραγόμενου 
σιδηρονικελίου είναι σε κοκκοποιημένη 
μορφή. Όλοι οι παραγωγοί ανοξείδω-
του χάλυβα, όπως οι: «Thyssen-Krupp», 
«Outokumpu OY & AB», «Acerinox», 
«Glencore», «Avesrapolarit» χρησιμο-
ποιούν στα εργοστάσιά τους κοκκοποι-
ημένο σιδηρονικέλιο της «ΛΑΡΚΟ».

2.317.000 τόνοι
ΣΙΔ/ΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ

18.481τόνοι
ΝΙΚΕΛΙΟΥ

παραγωγή παραγωγή

2014
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H «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» ΕΙΝΑΙ 
ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥ-
ΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΗΝ 
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ 
ΤΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΧΡΥ-
ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ.

Η Εταιρία ανήκει στην καναδι-
κή μεταλλευτική εταιρία χρυσού 
«Eldorado Gold Corporation», με μεταλ-
λεία στην Τουρκία, Κίνα και Βραζιλία. 
Η «Eldorado» εξαγόρασε το Έργο το 
3ο τρίμηνο του 2008 από την «Frontier 
Pacific Mining Corporation». Τα μεταλ-
λευτικά δικαιώματα είχαν μεταβιβα-
στεί στη «Frontier» από την αμερικά-
νικη «Newmont Mining Corporation» 
(που κατείχε το 80%) και την ελληνική 
«Αργυρομεταλλευμάτων και Βαρυτί-
νης» (κατείχε το 20%) το 2004.

Όπως έχει αναφερθεί , η μεταλ-
λευτική έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο 
του 1993 από την κοινοπραξία των 
εταιρειών («Normandy» και «Αργυ-
ρομεταλλευμάτων & Βαρυτίνης» - η 
«Normandy» συγχωνεύτηκε αργότερα 
με τη «Newmont Mining Corporation») 
και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 
του 1998 στην ευρύτερη περιοχή του 
Περάματος και ειδικότερα εντός των 
παραχωρημένων περιοχών έρευνας 
«Α.Μ.Ε. 551» και «Α.Μ.Ε. 563», από τη 
Νομαρχία Έβρου. Από τα αποτελέσματα 
της μεταλλευτικής έρευνας, προέκυψε 
η τεχνικοοικονομική βιωσιμότητα του 

κοιτάσματος του Περάματος που οδή-
γησε στην απόκτηση οριστικής παρα-
χώρησης των μεταλλευτικών χώρων 
(Ο.Π.) με βάση Προεδρικό Διάταγμα 
που εκδόθηκε κατόπιν εισηγήσεως του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και της Νομαρ-
χίας Έβρου. Εκτιμάται ότι οι περιεχόμε-
νες μεταλλικές αξίες στα τελικά προϊ-
όντα, ανέρχονται σε 560.000 ουγκιές 
χρυσού, 257.000 ουγκιές αργύρου και 
3.250 τον. χαλκού.

Η εταιρία «Χρυσωρυχεία Θράκης 
ΑΜΒΕ», θυγατρική της «Eldorado Gold 
Corporation», είναι φορέας του Έργου 
Χρυσού Περάματος στη Θράκη με 
κεφάλαιο επένδυσης 200 εκατ. ευρώ, 
ενώ σε βάθος δεκαετίας θα επενδυ-
θούν στην περιοχή ακόμη 187 εκατ.€. 
Προβλέπονται 200 άμεσες θέσεις 
εργασίας και 800 έμμεσες. Τα συνολικά 
έσοδα από το Έργο Χρυσού Περάματος 
υπολογίζονται σε 660 εκατ. €. Επιπρό-
σθετα, σημειώνεται ότι οι φόροι (26%) 
από την λειτουργία του έργου, υπολο-
γίζονται σε 253 εκ. € και αποτελούν 
εύλογα σημαντική συμβολή του επεν-
δυτικού σχεδίου στην εθνική οικονομία 
(οι υπολογισμοί έγιναν με τιμή χρυσού 
1200 δολάρια ανά ουγκιά). Είναι πολύ 
σημαντικό επίσης να σημειωθεί ότι 
περίπου το 70% της επένδυσης κεφα-
λαίου και 100% του κόστους λειτουρ-
γίας, προβλέπεται να παραμείνουν 
στην Ελλάδα, και ειδικότερα στην περι-
οχή της Θράκης, με την μορφή μισθών, 
υπηρεσιών, προμήθειών, έργων μηχα-
νικού, μεταφορές, ενέργεια, κλπ.

Η Εταιρία κατέθεσε στο ΥΠΕΚΑ 

προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων η οποία εγκρίθηκε τον Φεβρου-
άριο του 2012. Το Μάρτιο του 2012, 
κατατέθηκε πλήρης ΜΠΕ ενώ ξεκίνησε 
διαβούλευση και με την τοπική κοινω-
νία. Τον Ιούνιο του 2012, το έργο εντά-
χθηκε στη διαδικασία για την επιτάχυν-
ση υλοποίησης στρατηγικών επενδύ-
σεων «fast track» του Υπουργείου Ανά-
πτυξης. Επίσης τέλος του 2012, η ΜΠΕ 
εγκρίθηκε από το κεντρικό Αρχαιολογι-
κό Συμβούλιο, ενώ αξιολογήθηκε θετι-
κά από όλες τις κεντρικές και τοπικές 
υπηρεσίες, οπότε αναμένονται οι τελι-
κές αποφάσεις για την έκδοση ΑΕΠΟ.

Το Έργο, σύμφωνα με μελέτες 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνεί-
ου αλλά και του Δημοκρίτειου Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου της Θράκης, 
κρίθηκε ως κοινωνικά επωφελές και 
απολύτως θετικό για την ανάπτυξη της 
περιοχής και την βελτίωση της ευημε-
ρίας της τοπικής κοινωνίας, σε πλήρη 
συμβατότητα με το περιβάλλον. 

560.000 ουγκιές
ΧΡΥΣΟΥ

257.000 ουγκιές
ΑΡΓΥΡΟΥ

3.250 τόνοι
ΧΑΛΚΟΥ

απολήψιμα αποθέματα απολήψιμα αποθέματα απολήψιμα αποθέματα

Εκτιμάται



53 
2014    Ε Κ Θ Ε Σ Η  Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν  ΣΜΕ

Η «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» 
ΕΙΝΑΙ Κ ΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΣΑΠΩΝ 
ΡΟΔΟΠΗΣ. 

Το  2 013 ,  η  κ α ν α δ ι κ ή  ε τ α ι ρ ί α 
« EL DO R A DO GOL D»  ε ξα γό ρ α -
σε το 100% της «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΘΡΑΚΗΣ», από τη «Glory Resources 
Limited». Με βάση τις μέχρι σήμερα 
έρευνες και μελέτες, προκύπτει ότι τα 
κοιτάσματα της Οχιάς και του Αγ. Δημη-
τρίου, έχουν αποθέματα της τάξης των 
474.000 ουγκιών χρυσού, 250.000 
ουγκιών αργύρου και 3.000 τ. χαλκού. 
Η Εταιρία αναμένει την έγκριση της 
ΜΠΕ για ερευνητικές γεωτρήσεις που 
στοχεύουν σε πρόσθετες πληροφορίες 
για ακριβέστερες μελέτες των έργων 
εκμετάλλευσης. Η εκμετάλλευση στις 
Σάπες θα είναι υπόγεια.

 

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
ΔΙΑΔΟΧΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΩΝΥ-
ΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΗΜΙ-
ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 
(Ε.Ε.Χ.Π&Λ)» ΚΑΙ ΤΗΣ «TVX», ΣΥΝΕ-
ΧΙΖΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟ-
ΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ. 

Η εποχή της «ΑΕΕΧΠ&Λ» κλείνει το 
1992, όταν μπαίνει σε ειδική εκκαθάρι-
ση εν λειτουργία, από την Εθνική Τρά-
πεζα της Ελλάδος.

Το Δεκέμβριο του 1995, τα δικαιώ-
ματα εκμετάλλευσης των Μεταλλείων 
Κασσάνδρας και το σύνολο των μεταλ-
λευτικών εγκαταστάσεων περιέρχονται 
στην «TVΧ Hellas», θυγατρική της κανα-
δικής μεταλλευτικής εταιρίας «TVX 
Gold». Πρωταρχικός σκοπός της Εται-
ρίας, είναι η δημιουργία μεταλλουργίας 
χρυσού στην περιοχή της Ολυμπιάδας 
και παράλληλα η εκμετάλλευση του 
κοιτάσματος μεικτών θειούχων στις 
«Μαύρες Πέτρες». Λόγω αντιδράσεων 
των τοπικών κοινωνιών και δικαστικών 
εμπλοκών, η όλη προσπάθεια σταματά 
το 2003.

Το Δεκέμβριο του 2003, συστήνεται 
η μεταλλευτική εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.», η οποία τον Οκτώβριο 
του 2005 επαναλειτουργεί τα μεταλ-
λεία Κασσάνδρας, και τις εγκατα-
στάσεις εμπλουτισμού – παραγωγής 
συμπυκνωμάτων μολύβδου ψευδαρ-
γύρου στο Στρατώνι. Τον Ιανουάριο 
του 2006, υποβάλλεται ενιαίο επιχει-
ρηματικό σχέδιο για την παράλληλη 

ανάπτυξη και εκμετάλλευση των κοιτα-
σμάτων Μαύρων Πετρών, Ολυμπιάδας 
και Σκουριών, το οποίο προβλέπει τα 
εξής: εξόρυξη μεταλλεύματος χαλκού-
χρυσού και εργοστασίου εμπλουτισμού 
στις Σκουριές, εξόρυξη μεταλλεύμα-
τος Μαύρων Πετρών και Ολυμπιάδος 
με παραγωγή συμπυκνωμάτων μολύ-
βδου, ψευδαργύρου και χρυσοφόρων 
πυριτών, δημιουργία ενιαίου κέντρου 
μεταλλευτικής διαχείρισης στην περι-
οχή του Μαντέμ Λάκκου και εγκατά-
σταση μονάδας ακαριαίας τήξης (flash 
smelting) για την παραγωγή χαλκού, 
χρυσού και αργύρου την ίδια περιοχή.

Τον Ιούλιο του 2011, υπογράφεται 
με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), 
η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. 
Λίγους μήνες μετά, εγκρίνονται οι τεχνι-
κές μελέτες των υποέργων «Μεταλ-
λευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών» και 
«Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυ-
μπιάδας» από το Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

Το Μάρτιο του 2012, ξεκινά η υλο-
ποίηση του επενδυτικού σχεδίου της 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ». Εκτός από 
τις απαραίτητες επενδύσεις για την 
πολυμεταλλική παραγωγή που προ-
αναφέρθηκε, προβλέπονται μεγάλες 
επενδύσεις για εκτεταμένες παρεμβά-
σεις περιβαλλοντικής αποκατάστασης 
περιοχών που έχουν διαταραχθεί από 
τη μακρόχρονη προγενέστερη μεταλ-
λευτική δραστηριότητα. 

Το σημερινό ανθρώπινο δυναμικό 
της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» αριθμεί 
πάνω από 1.700 εργαζόμενους.

3.000τόνοι
ΧΑΛΚΟΥ

250.000ουγκιές
ΑΡΓΥΡΟΥ

474.000ουγκιές
ΧΡΥΣΟΥ

αποθέματα

αποθέματα

αποθέματα

Εκτιμάται

1.700 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

265
ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

περιβαλλοντική αποκατάστασηανθρώπινο δυναμικό

2014
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Η Εταιρία, το 2014, παρήγαγε: 29 
χιλ. ουγγιές χρυσού από τα παλιά τέλ-
ματα του εργοταξίου της Ολυμπιάδας. 
Η κατεργασία των παλαιών αυτών τελ-
μάτων, δημιουργεί πλέον, εμπορεύσι-
μο συμπύκνωμα χρυσοφόρου πυρίτη 
καθιστώντας την Ελλάδα, για πρώτη 
φορά, παραγωγό και εξαγωγό χώρα 
χρυσού. Το συμπύκνωμα χρυσοφόρου 
πυρίτη που πωλήθηκε σε τρίτες χώρες, 
για το έτος 2014 ανέρχεται σε αξία στα 
25,6 εκατ. € . Το 2015 εκτιμάται ότι θα 
παραχθούν και θα διατεθούν εμπορι-
κά περίπου 20 χιλ. ουγγιές χρυσού από 
την Ολυμπιάδα. Παράλληλα, πραγ-
ματοποιεί εργασίες περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης σε έκταση 265 στρεμ-
μάτων στην ίδια περιοχή, όπου οι εξο-
ρυκτικές δραστηριότητες του παρελ-
θόντος είχαν αποθηκεύσει περισσό-
τερα από 2,4 εκατ. τόνους τελμάτων 
εμπλουτισμού.

Η παραγωγή μικ τών θειούχων 
το 2014 ανήλθε σε: 45 χιλ. τόνους 
συμπύκνωμα ψευδαργύρου και 17 χιλ. 
τόνους συμπύκνωμα μολύβδου, (εμπε-
ριεχόμενος άργυρος 800.000 ουγγιές), 
με πρώτη ύλη από το εργοτάξιο των 
Μαύρων Πετρών.

Η αξία των εξαγωγών για το 2014, 
υπολογίζεται σε 26,5 εκατ. € από το 
συμπύκνωμα ψευδαργύρου που πωλή-
θηκε σε χώρες της Ε.Ε. και 20,5 εκατ. 
€ από το συμπύκνωμα μολύβδου, που 
κατευθύνθηκε εξολοκλήρου στην Κίνα.

 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ «ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.» ΙΔΡΥ-
ΘΗΚΕ ΤΟ 1994 ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, DR. ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ. 

Η Εταιρία, έχει τη νόμιμη εκμετάλλευση 
των μεταλλείων χουντίτη – υγρομα-
γνησίτη, μοναδικών κοιτασμάτων του 
σπάνιου αυτού μεταλλεύματος που 
υπάρχει στην Ελλάδα και βρίσκονται 
στην περιοχή Νεράιδας Κοζάνης. Επί-
σης, στην περιοχή Λεύκαρα Κοζάνης 
διατηρεί εργοστάσιο επεξεργασίας της 
πρώτης ύλης. 

Το έτος 2000, ο ολλανδικός όμι-
λος «Ankerpoort N.V.» εξαγόρασε το 
πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της 
εταιρίας και παράλληλα προχώρησε σε 
σημαντική επένδυση σε μηχανολογικό 
εξοπλισμό στο εργοστάσιο της. Με την 
επένδυση αυτή, ολοκληρώθηκε η καθε-
τοποίηση της παραγωγής της, με τελικό 
προϊόν πολύ χαμηλής κοκκομετρίας και 
σε διάφορες μορφές συσκευασίας ανά-
λογα με τις ανάγκες της αγοράς . 

Η εταιρία «Ankerpoort NV» δημι-
ουργήθηκε το 1993 από την συγχώ-
νευση δυο ολλανδικών εταιριών της 
«Ankersmit Holding (1938)» και της 
«Jan de Poorter» (1937). Ο Όμιλος έχει 
πολύχρονη εμπειρία σε καθετοποιημέ-
νη παραγωγή μεγάλης ποικιλίας βιομη-
χανικών ορυκτών. 

Το έτος 2013, ο ολλανδικός όμιλος 
της «Ankerpoort NV», απορροφήθηκε 
εξολοκλήρου από το μοναδικό μέτοχό 
του, όμιλο «Sibelco SCR», στα πλαίσια 
αναδιοργάνωσης του Ομίλου στον 
ευρωπαϊκό χώρο.

Ο όμιλος «Sibelco SCR», ιδρύθηκε 
το 1872 και έχει σήμερα περισσότερες 
από 245 μονάδες παραγωγής βιομηχα-
νικών ορυκτών παγκοσμίως. Απασχο-
λεί πάνω από 8.000 εργαζόμενους και 
ο ετήσιος κύκλος εργασιών του, είναι 
μεγαλύτερος από 2 δις ευρώ. 

Μετά την εξαγορά της εταιρίας 
«ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.» από τον ολλαν-
δικό όμιλο, πλέον τα προϊόντα της προ-
ορίζονται για διάφορες βιομηχανικές 
εφαρμογές. Κύρια εφαρμογή των προ-
ϊόντων, λόγω των ιδιοτήτων του υδρο-
μαγνησίτη ως επιβραδυντικού καύσε-
ως, είναι να χρησιμοποιούνται ως πλη-
ρωτικά υλικά σε μιγματα πλαστικών 
που προορίζονται για την παραγωγή 
μονώσεων σε ειδικα καλώδια (βραδύ-
καυστα- flame retardant). Το εξορυσ-
σόμενο μετάλλευμα, που πληρεί τις 
προδιαγραφές ποιότητας, μπορεί να 
διατίθεται και χωρίς καμία επεξεργα-
σία, ως αργό υλικό. 

Η οργάνωση της Εταιρίας δομεί-
ται σε δύο κλάδους - ποικιλίες τελι-
κών προϊόντων: προϊόντα Xoυντίτη / 
Portafill Η5 και προϊόντα Υδρομαγνησί-
τη/Securoc C10.

Παράλληλα το τμήμα έρευνας και 
ανάπτυξης του Ομίλου, έδωσε ιδιαί-
τερη βαρύτητα στην ανάπτυξη νέων 
εφαρμογών για προϊόντα της Εταιρίας 
με υψηλή περιεκτικότητα στο δεύτε-
ρο μετάλλευμα που είναι ο χουντίτης. 
Λόγω της πολύ μεγάλης λευκότητας 
του σπάνιου αυτού υλικού (94-95%), 
καθώς και της πλακοειδούς μορφής 
του κόκκου του, φαίνεται ήδη ότι η βιο-
μηχανία χρωμάτων είναι ένας από τους 

72,6 εκατ.
ΕΥΡΩ

εξαγωγές

2014

245 μονάδες παραγωγής
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ

8.000 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Sibelco, έχει σήμερα Sibelco

2014
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κλάδους που μπορεί να απορροφήσει 
το νέο προϊόν, αντικαθιστώντας άλλα 
πολύ ακριβότερα συνθετικά παραγό-
μενα υλικά , χωρίς να υποβαθμίζεται η 
ποιότητα ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
και ιδιότητες του χρώματος.

Η εταιρία «ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ», για το 
έτος 2014, παρουσίασε μείωση στις 
πωλήσεις επεξεργασμένων τελικών 
προϊόντων σε σχέση με το προηγούμε-
νο έτος 2013 (μείωση -38,11%) κύρια 
λόγω της απώλειας κάποιων σημα-
ντικών πελατών του εξωτερικού. Στις 
πωλήσεις αργού υλικού παρουσιάζε-
ται μια σταθερότητα στις ποσότητε . Ο 
κύκλος εργασιών της Εταιρίας, παρου-
σίασε επίσης μείωση της τάξης του 
17,18%, οφειλόμενη στην μείωση των 
ποσοτήτων που πωλήθηκαν.

Οι εκτιμήσεις για το 2015, προβλέ-
πουν μια σχετική αύξηση των πωλήσε-
ων σε σχέση με το 2014 για τα τελικά 
προϊόντα της Εταιρίας και για το αργό 
υλικό τη διατήρηση των πωλήσεών του 
στα επίπεδα του 2014.

 

Η «Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ–ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΙΔΡΥΘΗΚΕ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΛΕΟΝΤΙΟ ΚΑΙ 
ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ, ΤΟ 1949, ΜΕ 
ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙ-
ΤΑΣΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΤΟ 
ΔΙΟΝΥΣΟ ΑΤΤΙΚΗΣ.

 Το 1952, απέκτησε τη νομική της προ-
σωπικότητα ως «Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 
ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ – ΠΕΝΤΕΛΗΣ».

Έκτοτε, εκτός από την εξόρυξη 
και εμπορία όγκων μαρμάρου, έχει 
αναπτύξει πολλές δραστηριότητες με 
καθετοποίηση της παραγωγής στο Διό-
νυσο και παραγωγή και άλλων συνα-
φών οικοδομικών υλικών. Παράλληλα 
επέκτεινε τις δραστηριότητές της στη 
διάνοιξη και αξιοποίηση άλλων κοιτα-
σμάτων μαρμάρου.

Η Εταιρία έχει πλήρως καθετο-
ποιημένη μορφή και είναι σε θέση να 
εκμεταλλεύεται σχεδόν εξολοκλήρου 
το εξορυσσόμενο πέτρωμα. Έτσι οι 
εγκαταστάσεις της στο λατομικό χώρο 
Διονύσου περιλαμβάνουν:
1) Εργοστάσιο επεξεργασίας μαρμά-

ρων, όπου παράγονται πλάκες μαρ-
μάρου σε τυποποιημένες και ειδικές 
διαστάσεις και πραγματοποιούνται 
ειδικές καλλιτεχνικές κατασκευές, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
πελατών. 

2) Δύο τριβεία, όπου παράγεται η γνω-
στή για τη λευκότητά της και την 
κοκκομετρία της μαρμαρόσκονη 
Διονύσου, η οποία αποτελεί την 
πρώτη ύλη για την παρασκευή επι-

χρισμάτων. Παράλληλα, έχει την 
ικανότητα να παράγει και οικοδομι-
κή άμμο, αξιοποιώντας τα υποδεέ-
στερα σε λευκότητα παραπροϊόντα 
της εξόρυξης μαρμάρου. Τα συγκε-
κριμένα συγκροτήματα συνεισφέ-
ρουν σε μεγάλο βαθμό στην ορθή 
περιβαλλοντική διαχείριση, που 
εφαρμόζει η Εταιρία, με την ελα-
χιστοποίηση των αποθέσεων στεί-
ρων υλικών. 

3) Εργοστάσιο παραγωγής πληρωτι-
κών υλικών (filler), όπου παράγο-
νται λεπτομερή υλικά κρυσταλλι-
κού και άμορφου ανθρακικού ασβε-
στίου υψηλής λευκότητας (>96), τα 
οποία χρησιμοποιούνται στις βιο-
μηχανίες χρωμάτων, καλωδίων και 
ασφαλτικών.

4) Βιομηχανική μονάδα παραγωγής 
έτοιμων κονιαμάτων με το εμπορι-
κό όνομα «Μarmoline», όπου παρά-
γεται μεγάλη ποικιλία προϊόντων, 
που παρέχουν τη δυνατότητα πολ-
λών τεχνικών λύσεων στις απαιτή-
σεις των κατασκευών. 

Η ετήσια παραγωγή προϊόντων για 
το 2014 ανήλθε σε 3.300m3 ογκομαρ-
μάρων, 130.361 τον. μαρμαρόσκονης, 
12.000 m2 τυποποιημένων προϊόντων 
και 14.500 τον. πληρωτικών υλικών 
(filler). 

 
 

2 δισ. ευρώ
ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Sibelco

3.300 m3

ΟΓΚΟΜΑΡΜΑΡΩΝ
130.361 τόνοι
ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗΣ

παραγωγήπαραγωγή

2014

«ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.»
ΧΟΥΝΤΙΤΗΣ
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1955 ΑΠΟ 
ΤΟ Γ. ΡΟΥΣΣΟ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕ-
ΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΟΖΟΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΠΕ-
ΝΤΟΝΙΤΗ ΑΠΟ ΛΑΤΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ 
ΣΤΗΝ ΚΙΜΩΛΟ.

Από το 1985 το λατομείο λειτουργεί ως 
αποκλειστικός προμηθευτής σε ποζο-
λάνη για τις εταιρίες: «ΤΙΤΑΝ», «ΑΓΕΤ-
Ηρακλής» και «Τσιμέντα ΧΑΛΥΨ».

Το 2011, η «ΜΠΕΝΤΟΜΑΙΝ» προ-
χωρεί σε παραγωγή ενεργοποιημένου 
μπεντονίτη, επενδύοντας σε ανάλο-
γες εγκαταστάσεις και σε ζεόλιθο, με 
πρώτη ύλη από τον ίδιο λατομικό χώρο. 

Το 2014, η Εταιρία παρήγαγε περί-
που 60.000 τον. ποζολάνης, 20.000 
τον. ζεόλιθο και 10.000 τον ενεργοποι-
ημένο-κατεργασμένο μπεντονίτη από 
πρώτη ύλη που εξορύχθηκε στο λατο-
μικό χώρο που διαθέτει η Εταιρία στην 
Κίμωλο και ανήλθε σε 125.000 τόνους.

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ «ΤΙΤΑΝ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ 113 
ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΘΩΣ Η 
ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 
ΤΙΤΑΝ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1902 ΜΕ ΕΔΡΑ 
ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟ 200.000 ΔΡΧ. ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑ-
ΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ.

Ο Όμιλος αναπτύσσει σήμερα καθετο-
ποιημένη δραστηριότητα, παραγωγική 
και εμπορική, σε 13 χώρες. Οι κυριό-
τερες δραστηριότητες εμφανίζονται 
εκτός Ελλάδος στην Αίγυπτο, τις ΗΠΑ, 
την ΠΓΔΜ, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την 
Αλβανία, το Κόσοβο και την Τουρκία.

Η δραστηριότητα αυτή ασκείται 
μέσω θυγατρικών εταιριών, στις οποί-
ες ο «ΤΙΤΑΝ» έχει πλήρη ή πλειοψηφι-
κό (μετοχικό) έλεγχο ή κοινοπρακτική 
συμμετοχή και καλύπτει τους κλάδους 
παραγωγής τσιμέντου (φαιού και λευ-
κού), σκυροδέματος και αδρανών υλι-
κών, διακίνησης - διανομής τσιμέντου, 
επεξεργασίας και βιομηχανικής αξιο-
ποίησης ιπτάμενης τέφρας σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής, κονιαμάτων και 
τσιμεντολίθων. Μέσω της θυγατρικής 
“Separation Technologies LLC(ST)”, ο 
Όμιλος έχει επεκταθεί και στον τομέα 
ηλεκτροστατικού διαχωρισμού ιπτάμε-
νης τέφρας και ορυκτών (Calcite, Talc, 
Magnesite, Potash κ.λ.π.) στις ΗΠΑ, 
τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και 
την Πολωνία. Η τεχνολογία της “ST” 
αποτελεί κατοχυρωμένη ευρεσιτεχνία, 
φιλική προς το περιβάλλον, καθώς δεν 
απαιτεί χημικά πρόσθετα και δε συμ-
βάλλει στην παραγωγή ρύπων.

Οι οικονομικές επιδόσεις για το 
2014 έχουν ως εξής:

Στην Ελλάδα, ο κύκλος εργασιών 
της «ΑΕ. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ», αυξήθη-
κε κατά 12,5%, αγγίζοντας τα 264 εκ. €. 
Η αύξηση αυτή οφείλεται, κατά κύριο 
λόγο, στην επανεκκίνηση της κατα-
σκευής των μεγάλων οδικών αξόνων. 
Η ιδιωτική κατανάλωση τσιμέντου, που 
ουσιαστικά κατευθύνεται στις οικοδο-
μικές δραστηριότητες, παραμένει σε 
μοναδικά, για την ιστορία του κλάδου, 
χαμηλά επίπεδα, λόγω της συνεχιζόμε-
νης μεγάλης οικονομικής κρίσης.

Συνολικά ο κύκλος εργασιών του 
Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης, 
αυξήθηκε κατά 14,3% και ανήλθε σε 
285 εκ. €.

Στις ΗΠΑ, η ζήτηση για δομικά 
υλικά ανακάμπτει. Οι πωλήσεις του 
Ομίλου αυξήθηκαν σε όλο το φάσμα 
των δομικών υλικών που παράγει. Η 
αύξηση κατανάλωσης τσιμέντου στις 
ΗΠΑ έφτασε το 9%. Η δραστηριότητα 
του Ομίλου εκεί καλύπτει περισσότερο 
από το ένα τρίτο του συνολικού κύκλου 
εργασιών του. Η «Titan America» 
παρουσίασε κύκλο εργασιών που άγγι-
ξε τα €469 εκ. 

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η 
οικοδομική δραστηριότητα συνεχί-
ζει να παραμένει υποτονική λόγω της 
αναιμικής οικονομικής ανάπτυξης. 
Θετική συνεισφορά στη διαμόρφωση 
των ελαφρώς βελτιωμένων λειτουργι-
κών αποτελεσμάτων, είχε το χαμηλότε-
ρο κόστος ενέργειας και η αύξηση της 
χρήσης δευτερογενών καυσίμων από 
τα εργοστάσια του Ομίλου. Το 2014, 
ο κύκλος εργασιών στην περιοχή της 

10.000 τόνοι
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΜΠΕΤΟΝΙΤΗ

60.000 τόνοι
ΠΟΖΟΛΑΝΗΣ

παραγωγή

παραγωγή

2014

ΠΟΖΟΛΑΝΗ
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Νοτιοανατολικής Ευρώπης μειώθηκε 
κατά 3,5% στα €208 εκ.. 

Στην Αίγυπτο, ο κατασκευαστικός 
κλάδος εξακολούθησε να αναπτύσσε-
ται και η ζήτηση τσιμέντου σημείωσε 
αύξηση 2,4% σε σύγκριση με το 2013. 
Ωστόσο, οι συνεχείς διακοπές στη προ-
μήθεια φυσικού αερίου από το κράτος, 
σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις 
στην έκδοση των απαιτούμενων αδει-
ών για τη χρήση στερεών καυσίμων, 
οδήγησαν σε μεγάλη απώλεια παρα-
γωγής. Το 2014, ο κύκλος εργασιών 
στην Αίγυπτο μειώθηκε κατά 22% στα 
€197 εκ. Ο Όμιλος υλοποιεί ένα φιλό-
δοξο πρόγραμμα επενδύσεων σε εγκα-
ταστάσεις χρήσης στερεών, αλλά και 
δευτερογενών καυσίμων, με στόχο τη 
σταδιακή επίτευξη ενεργειακής αυτο-
νομίας. Ήδη, στο τέλος του 2014, τέθη-
κε επιτυχώς σε λειτουργία ο πρώτος 
μύλος άλεσης στερεών καυσίμων στο 
εργοστάσιο του Beni Suef.

Στην Τουρκία, η οικοδομική δρα-
στηριότητα συνέχισε την ανοδική της 
πορεία. 

Οι προοπτικές του Ομίλου για το 
2015, διαγράφονται θετικές, παρά τις 
σημαντικές αβεβαιότητες και προκλή-
σεις. Η συγκρατημένη αυτή αισιοδοξία, 
οφείλεται στη βελτίωση των λειτουργι-
κών αποτελεσμάτων που αναμένονται 
στις δύο σημαντικότερες αγορές του 
Ομίλου σήμερα: τις ΗΠΑ (κύρια λόγω 
της τόνωσης της ζήτησης για νέες 
κατοικίες και ακίνητα εμπορικού χαρα-
κτήρα) και την Αίγυπτο (κύρια λόγω 
της ανάπτυξης δημοσίων έργων αλλά 
και της συνεχιζόμενης αύξησης οικο-
δομικών δραστηριοτήτων). Στην Ελλά-
δα, η κατανάλωση τσιμέντου εκτιμάται 
ότι θα κυμανθεί περίπου στα ίδια επί-
πεδα με το 2014. Στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη, η ζήτηση προβλέπεται να 
συνεχιστεί να είναι αισθητά χαμηλότε-
ρη της δυναμικότητας των εργοστασί-
ων του Ομίλου.

Σε αναγνώριση της συνεχούς περι-
βαλλοντικής πολιτικής του Ομίλου και 
των καλών πρακτικών που εφαρμόζει 
στα πλαίσια της Βιώσιμης Ανάπτυξης, 
του απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο 
του εθνικού διαγωνισμού των Ευρω-
παϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το 
Περιβάλλον 2013-2014, στην κατηγο-
ρία «Διεργασία». Ο Τιτάνας διακρίθηκε 
για την αξιοποίηση δευτερογενών καυ-
σίμων και εναλλακτικών πρώτων υλών 
στην διαδικασία παραγωγής τσιμέντου, 
με στόχο τη μείωση χρήσης φυσικών 
μη ανανεώσιμων πόρων, τη μείωση 
των εκπομπών του θερμοκηπίου και 
τη συμβολή σε μια αποδοτική «κυκλι-
κή οικονομία» (circular economy). Στον 
ίδιο διαγωνισμό, ο Τιτάνας διακρίθηκε 
και στην, χωρίς κατάταξη, κατηγορία 
«Βιοποικιλότητα» για τις στοχευμένες 
δράσεις του για την προστασία της 
βιοποικιλότητας στις περιοχές που 
δραστηριοποιείται. 

Ο Όμιλος, συνεχίζει να διακρίνεται 
και για την κοινωνική του δράση. Από 
το 2010, συμμετέχει στην εκστρα-
τεία αύξησης του αριθμού των Ελλή-
νων Εθελοντών Δοτών Μυελού των 
Οστών (ΚΕΔΜΟΠ). Από το σύνολο 
των 6.000 και πλέον εθελοντών του 
ΚΕΔΜΟΠ, οι 323 είναι εργαζόμενοι 
του Τιτάνα. Αποτέλεσμα αυτής της 
προσφοράς, είναι ότι δύο εργαζόμενοι 
του Τιτάνα, έγιναν Δότες Μυελού των 
Οστών και προσέφεραν ζωή σε συναν-
θρώπους μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
στην Ελλάδα, οι Δότες Μυελού των 
Οστών είναι επτά.

Η «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
Α.Ε.». ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1977 ΚΑΙ ΑΝΗΚΕΙ 
ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΤΙΤΑΝ». 

Αποτελείται από τρεις Κλάδους: Έτοι-
μου Σκυροδέματος, Λατομικών Προϊ-
όντων και Ορυχείων Γύψου και Ποζο-
λάνης. Αποτελεί την καθετοποιημένη 
δραστηριότητα του Ομίλου στη παρα-
γωγή, μεταφορά και εμπορία έτοιμου 
σκυροδέματος και λατομικών προϊό-
ντων στην Ελλάδα.

Κατέχει σήμερα την πρώτη θέση 
στους κλάδους λατομικών προϊόντων 
και έτοιμου σκυροδέματος, με δίκτυο 
29 μονάδων παραγωγής έτοιμου σκυ-
ροδέματος και 13 λατομεία.

Το 2014, η Εταιρία, είχε αύξηση 
πωλήσεων σε αδρανή κατά 35% έναντι 
του 2013, οφειλόμενο κατά κύριο λόγο 
στην επαναλειτουργία των δημόσιων 
έργων. Η παραγωγή αδρανών υπερέβη 
τους 5.300.000 τον., ενώ η παραγωγή 
ποζολάνης ανήλθε στους 43.000 τον. 
περίπου και η παραγωγή γύψου στους 
215.000 τον.

Η «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ» δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση στη διασφάλιση σταθερά υψη-
λής ποιότητας, έχοντας πιστοποιήσει το 
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας των 
μονάδων της κατά EN ISO 9001:2000 
από την «EUROCERT». Τα λατομικά 
προϊόντα διαθέτουν Πιστοποίηση Συμ-
μόρφωσης Προϊόντος, επίσης από την 
«EUROCERT». 

Η Εταιρία τηρεί πιστά τη δέσμευση 
του Ομίλου «ΤΙΤΑΝ» για το Περιβάλλον, 
αποσκοπώντας στη συνεχή βελτίωση 

5.300.000 τόνοι
ΑΔΡΑΝΩΝ

παραγωγή

2014

246 εκατ.
ΕΥΡΩ

κύκλος εργασιών Ελλάδας

2014



των περιβαλλοντικών επιδόσεων της. 
Με σωστό σχεδιασμό, συνεχή μεγάλης 
κλίμακας επενδυτικά προγράμματα και 
εφαρμογή καλών πρακτικών και απο-
τελεσματικών συστημάτων διαχείρι-
σης, η «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ» αντιμετωπίζει 
τις προκλήσεις που συνδέονται με τις 
επιπτώσεις στο τοπίο και γενικότερα 
στο περιβάλλον και στις τοπικές κοι-
νωνίες. Οι σχετικές δράσεις περιλαμ-
βάνουν περιορισμό της κατανάλωσης 
ενέργειας και πρώτων υλών, μεθόδους 
ανακύκλωσης, μείωση της ρύπανσης 
από εκπεμπόμενη σκόνη και της ηχητι-
κής όχλησης, αποκαταστάσεις και ανα-
πλάσεις παλαιών λατομείων. 

 

Η «LΑFARGE» ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΟ 1833, ΟΤΑΝ Ο AUGUSTE PAVIN DE 
LAFARGE ΙΔΡΥΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑ-
ΓΩΓΗΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ. 

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1930, 
και μετά από πολλές εξαγορές εταιριών 
ασβέστου και τσιμέντου σε όλη τη χώρα, 
η «LAFARGE» εξελίχθηκε στη μεγαλύ-
τερη τσιμεντοβιομηχανία της Γαλλίας.

Η Εταιρία επεκτάθηκε για πρώτη 
φορά διεθνώς το 1864, ως προμηθευ-
τής ασβεστίου για την κατασκευή της 
Διώρυγας του Σουέζ. Η διεθνής επέ-
κταση συνεχίστηκε στις αρχές του 20ού 
αιώνα, με την έναρξη επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων στη Βόρειο Αφρι-
κή, τη Μ. Βρετανία, τη Βραζιλία και τον 
Καναδά. Με την εξαγορά της εταιρίας 
«General Portland Inc.» το 1981, ο Όμι-
λος «LAFARGE» εξελίχθηκε σε μία από 
τις μεγαλύτερες τσιμεντοβιομηχανίες 
στη Βόρειο Αμερική. Συνέχισε να επε-
κτείνεται διεθνώς με την εξαγορά της 
εταιρίας «Blue Circle Industries» το 2001 
και με διάφορες εξαγορές στη λεκάνη 
της Μεσογείου, στην Ανατολική Ευρώπη, 
στη Μέση Ανατολή και την Ασία.

Ο κλάδος αδρανών και σκυρο-
δέματος του Ομίλου, που λειτουργεί 
πλέον σε 29 χώρες, έκανε ένα σημα-
ντικό άλμα το 1997, με την εξαγορά 
της «Redland plc», μιας από τις μεγα-
λύτερες εταιρίες παραγωγής αδρανών 
και σκυροδέματος εκείνη την εποχή. Ο 
Όμιλος εισήλθε για πρώτη φορά στην 
αγορά των προϊόντων γύψου το 1931 
και σήμερα, είναι η τρίτη μεγαλύτερη 
εταιρία κατασκευής γυψοσανίδων στον 
κόσμο, με παρουσία σε 28 χώρες.

Το  Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο  τ ο υ  20 07,  η 
«LAFARGE» πώλησε τον κλάδο υλικών 
στέγασης τον οποίο είχε αποκτήσει με 
την εξαγορά της εταιρίας «Redland plc».

Στον κλάδο των δομικών υλικών, η 
«LAFARGE» έχει εδραιωμένη παρουσία 

στην Ελλάδα μέσω του Ομίλου εται-
ρειών «ΗΡΑΚΛΗΣ». Ο Όμιλος «ΑΓΕΤ-
ΗΡΑΚΛΗΣ» περιήλθε υπό τον έλεγχο 
της «LAFARGE», όταν το 2001, η «Blue 
Circle Industries», που κατείχε την πλει-
οψηφία των μετοχών της «ΑΓΕΤ-ΗΡΑ-
ΚΛΗΣ», εξαγοράστηκε από αυτήν.

Η «ΑΓΕΤ – ΗΡΑΚΛΗΣ» είναι η μεγα-
λύτερη παραγωγός τσιμέντου στην 
Ελλάδα, έχοντας περισσότερα από 100 
χρόνια παρουσίας στην αγορά. Η Εται-
ρία ιδρύθηκε το 1911 ως μια βιομηχα-
νική και εμπορική εταιρία με το όνομα 
«Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική 
Εταιρία - Γενική Εταιρία Τσιμέντων», 
από τον Ανδρέα Χατζηκυριάκο και με 
συνιδρυτές τους Γεώργιο, Δημήτριο 
και Νικόλαο Ζαβογιάννη, Δ. Ζαμάνη, Ε. 
Ιατρίδη, Σ. Αγαπητό, Α. Σταματιάδη, Γ. 
Βρυζάκη και Σ. Κοσμετάτο, με έδρα την 
Αθήνα. Το πρώτο εργοστάσιο με την 
ονομασία «ΗΡΑΚΛΗΣ», κατασκευάζεται 
στη Δραπετσώνα, στον Πειραιά, με ετή-
σια παραγωγική ικανότητα 2.000 τον.

Το 1977, αλλάζει η επωνυμία της 
Εταιρίας σε «Ανώνυμος Γενική Εταιρία 
Τσιμέντων ΗΡΑΚΛΗΣ». Το συντομευμέ-
νο «ΑΓΕΤ – ΗΡΑΚΛΗΣ» γίνεται ευρύτα-
τα γνωστό. Την ίδια χρονιά, η Εταιρία 
αγοράζει από την οικογένεια Νομικού 
τη «ΛΑΒΑ Μεταλλευτική και Λατομι-
κή», η οποία ιδρύθηκε το 1952 για να 
εκμεταλλευτεί το Δημοτικό Ορυχείο 
ελαφρόπετρας που βρίσκεται στη νήσο 
Γυαλί βόρεια της Νισύρου. Από το 1980 
και μετά, ξεκινά η επέκταση της σε νέες 
δραστηριότητες με την απόκτηση του 
ορυχείου γύψου στο Αλτσί Σητείας, την 
έναρξη της εκμετάλλευσης ποζολάνης 

215.000 τόνοι
ΓΥΨΟΥ
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στο ορυχείο της Μήλου και την εκμε-
τάλλευση του λατομείου πυριτικού στο 
ίδιο νησί. Ο Όμιλος «ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ» 
πραγματοποιεί την παραγωγή τσιμέ-
ντου από τα δυο εργοστάσια Βόλου 
και Μηλακίου Εύβοιας και διαθέτει έξι 
κέντρα διανομής. Λειτουργεί επίσης 
λατομεία κοντά στα εργοστάσια. 

Το 2002, ξεκινά η λειτουργία του 
κλάδου έτοιμου σκυροδέματος και 
αδρανών υλικών με την εμπορική 
επωνυμία «LAFARGE BETON», μετά 
την εξαγορά από τη «LAFARGE» της 
«ΑΣΤΗΡ ΛΑΤΟ ΑΒΕΕ». Διαθέτει 26 
μονάδες παραγωγής σκυροδέμα-
τος (Ready-Mix) και 10 λατομεία, που 
καλύπτουν ολόκληρη την ηπειρωτι-
κή και νησιωτική Ελλάδα για αδρανή 
και σκυρόδεμα, με προϊόντα υψηλής 
ποιότητας π.χ. ψιλόκοκκα και χονδρό-
κοκκα αδρανή, αδρανή οδοποιίας και 
σκύρα, συμβατικά σκυροδέματα και 
σκυροδέματα πολύ υψηλής απόδοσης, 
όπως το αυτοεπιπεδούμενο και αυτο-
συμπυκνούμενο σκυρόδεμα «Agilia». Η 
«ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ» εξελίσσεται συνέ-
χεια, βελτιώνοντας τα προϊόντα της 
π.χ. το σακκευμένο τσιμέντο «Heracles 
TM», το υδατοπερατό σκυρόδεμα νέας 
γενιάς «Hydromedia», το τσιμέντο υψη-
λής αντοχής «Αthlos» κ.α.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα 
του Ομίλου Εταιρειών «ΑΓΕΤ-ΗΡΑ-
ΚΛΗΣ» για το 2014 έχει ως εξής: 
Οι πωλήσεις επηρεάστηκαν θετικά 
λόγω της αύξησης της κατασκευαστι-
κής δραστηριότητας στα δημόσια και 
συγχρηματοδοτούμενα έργα υποδο-
μής και ειδικότερα στα μεγάλα οδικά 

έργα. Ανήλθαν στους 5,2 τόνους, 
αυξημένες κατά τι, έναντι του 2013. 
Αρνητικά επέδρασε στις εξαγωγικές 
πωλήσεις η συναλλαγματική ισοτιμία 
ευρώ-δολαρίου. 

Ο Όμιλος συνέχισε τις προσπάθειες 
για αξιοποίηση ευκαιριών προώθησης 
καινοτομικών προϊόντων και λύσεων, 
τόσο στην εγχώρια όσο και τις διεθνείς 
αγορές. Ήδη στο εξωτερικό, χρησιμο-
ποιούνται νέα προϊόντα από σκυρόδε-
μα, που παρέχουν λύσεις σε πολλά από 
τα προβλήματα που παρουσιάζονται 
κατά την διάρκεια των κατασκευών, 
ενώ παράλληλα μειώνουν το κόστος 
της εργασίας και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. Τα βασικότερα από αυτά, 
είναι το αυτοσυμπυκνούμενο σκυρό-
δεμα και τα ελεγχόμενα υλικά χαμηλής 
αντοχής. Στην παραγωγή των νέων 
αυτών προϊόντων, προχώρησε και ο 
Όμιλος «ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ».

Η «LAFARGE BETON», το 2014 
εμφανίζει αύξηση πωλήσεων που 
υπερβαίνει το 30% σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτους. Η παραγωγή της 
ανήλθε σε 1.500.000 τον. περίπου.

Η «ΛΑΒΑ», μετά από τέσσερις 
συνεχείς ζημιογόνες χρήσεις, έκλεισε 
το 2014 με περιορισμένα κέρδη προ 
φόρων. Οι εξαγωγές στη γύψο ήταν 
ικανοποιητικές αντισταθμίζοντας την 
καθίζηση της ελληνικής αγοράς (80% 
πωλήσεων από εξαγωγές). H παραγω-
γή της ανήλθε σε 430.000 τον. περίπου 
ελαφρόπετρας, 206.000 τον. γύψου 
και 137.000 τον. ποζολάνης.

Τον Απρίλιο του 2014, ανακοινώ-
θηκε η συγχώνευση της ελβετικής 
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«HOLCIM» με τον Όμιλο «LAFARGE», 
δημιουργώντας ένα κολοσσό στον 
τομέα της τσιμεντοβιομηχανίας. Από τη 
συγχώνευση αυτή, προβλέπεται ετήσι-
ος κύκλος εργασιών που θα υπερβαίνει 
τα 40 δις. δολάρια.

Από το 2001 έως σήμερα, ο Όμιλος 
βελτιώνει σημαντικά τις επιδόσεις του 
στα πλαίσια της Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Γίνε-
ται ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Δικτύ-
ου για το Οικουμενικό Σύμφωνο του 
ΟΗΕ, για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και του 
αντίστοιχου Ελληνικού Επιχειρηματικού 
Συμβουλίου του ΣΕΒ. Λαμβάνει διάφο-
ρες διακρίσεις, ελληνικές και διεθνείς, 
για την περιβαλλοντική της διαχείριση 
και τις περιβαλλοντικές της πρακτικές.

Μ ία αε ιφόρος π ρα κ τ ι κ ή  τ η ς 
«ΑΓΕΤ – ΗΡΑΚΛΗΣ», η χρήση εναλ-
λακτικών καυσίμων σε υποκατάστα-
ση ορυκτών καυσίμων τιμήθηκε τον 
Δεκέμβριο 2014 με το Χρυσό Βραβείο 
– Gold Award στην κατηγορία Μείω-
ση Εκπεμπόμενων Αερίων Θερμοκη-
πίου κατά την τελετή απονομής των 
Environmental Awards 2015. Στη στρα-
τηγική της Εταιρίας για την κλιματική 
αλλαγή, το ζήτημα της υποκατάστασης 
ορυκτών καυσίμων από εναλλακτικά 
είναι ζωτικής σημασίας, καθώς μειώνει 
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
της Εταιρίας και ενισχύει την ανταγωνι-
στικότητα των μονάδων της. Παράλλη-
λα μειώνει την κατανάλωση μη ανανε-
ώσιμων πόρων και αξιοποιεί υλικά που 
κάτω από διαφορετικές συνθήκες, θα 
είχαν απορριφθεί.



H «ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΥΨ», ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 
1934 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΚΟΤΣΙΡΑΣ & ΣΙΑ», ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡ-
ΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΑ-
ΓΩΓΗ 60 ΤΟΝ ΚΛΙΝΚΕΡ. ΤΟ 1943, Η 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΣΕ «ΤΣΙ-
ΜΕΝΤΑ ΧΑΛΥΨ ΑΕ».

Το 1980, η ημερήσια παραγωγή κλίν-
κερ ανερχόταν σε 800 τον. Επίσης ξεκι-
νά μια σημαντική διαδικασία αναβάθμι-
σης και βελτίωσης των εγκαταστάσε-
ων, η οποία οδήγησε στην αύξηση της 
καθημερινής παραγωγής κλίνκερ σε 
1.500 τόνους.

Το 1990, η «Ciments Francais» 
εξαγοράζει την Εταιρία και το 1992 
και μετά την απόκτηση της «Ciments 
Francais» από τον ιταλικό Ομι λο 
«Italcementi» ,  με τονομάζεται σε 
«Χάλυψ Δομικά Υλικά Α.Ε.», έχοντας 
ήδη απορροφήσει τα λατομεία πρώτων 
υλών Αναγνωστάκη, που τώρα είναι 
γνωστά ως «Λατομεία Χάλυψ». Μετά 
από συνεχείς βελτιώσεις, η σημερινή 
δυνατή παραγωγή κλίνκερ, ανέρχεται 
σε 2.000 τόνους/ ημέρα, και η ετήσια 
δυνατή παραγωγή τσιμέντου, αυξή-
θηκε από 530.000 τόνους το 1991, σε 
1.000.000 τόνους μέχρι σήμερα.

Ο όμιλος «Italcementi» δραστηρι-
οποιείται στην Ελλάδα μέσα από τις 
εταιρίες:

 «Χάλυψ Δομικά Υλικά Α.Ε.», μια 
εταιρία που δραστηριοποιείται στον 
κλάδο Τσιμέντου με την επωνυμία «Τσι-
μέντα Χάλυψ», στο λατομικό κλάδο με 
την επωνυμία «Λατομεία Χάλυψ» και 
στον κλάδο σκυροδέματος με την επω-
νυμία «Ετ Μπετόν», η οποία μέσω των 
τριών μονάδων σκυροδέματος δραστη-
ριοποιείται στην Αττική. Έχει επίσης ένα 
σταθμό αποθήκευσης και διανομής, στο 
Δυρράχιο Αλβανίας με την επωνυμία 
«Eurotech Cement SH.P.K.». Ο Όμιλος, 
πραγματοποιεί στην Ελλάδα μεγάλα 
επενδυτικά προγράμματα, στοχεύοντας 

στην αύξηση της παραγωγής, τη βελτί-
ωση της ποιότητας και των συνθηκών 
εργασίας, καθώς επίσης και την προστα-
σία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος.

Ως μέλος του Παγκόσμιου Επι-
χειρηματικού Συμβουλίου Αειφό-
ρου Ανάπτυξης (WBCSD), το group 
«Italcementi» έχει υπογράψει το Πρό-
γραμμα Δράσης της Πρωτοβουλίας 
για την Αειφορία του Τσιμέντου, πρω-
τοβουλία η οποία αποτελεί την πρώτη 
επίσημη δέσμευση, η οποία συνδέει και 
δεσμεύει διάφορες επιχειρήσεις τσιμέ-
ντου με ηγετική θέση στην παγκόσμια 
αγορά. Ως περαιτέρω επιβεβαίωση της 
δέσμευσης του, ο Όμιλος ανέλαβε τη 
Συμπροεδρία της Πρωτοβουλίας για την 
Αειφορία του Τσιμέντου την περίοδο 
2006-2007. Εξάλλου, η «Italcementi» 
είχε συμπεριληφθεί στο «Ετήσιο Ημε-
ρολόγιο Αειφορίας 2012», το οποίο 
είναι η πλέον σημαντική δημοσίευση 
επί θεμάτων εταιρικής αειφορίας που 
δημοσιεύεται ετησίως από τη SAM 
(Sustainable Asset Management – Αει-
φόρος Διαχείριση Χαρτοφυλακίου), ενώ 
η Εταιρία συμμετέχει και στο Παγκόσμιο 
Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, στρα-
τηγική πρωτοβουλία που προωθείται 
από τα ΗΕ, ώστε να ευθυγραμμίζονται 
οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και 
τα προγράμματα των επιχειρήσεων, με 
αξίες που είναι παγκόσμια αποδεκτές 
στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων, των εργασιακών θεμάτων, του 
περιβάλλοντος και της δεοντολογίας.

Η παραγωγή για το 2014 της «Λατο-
μεία ΧΑΛΥΨ», που είναι μέλος του ΣΜΕ, 
ανήλθε στους 667.000 τόνους.

 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1980 ΑΠΟ 
ΤΟΝ Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΠΑΥΛΙΔΗ ΚΑΙ ΕΧΕΙ 
ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ. 

Μετά από μια περίοδο επενδύσεων και 
σημαντικής ανάπτυξης, συγκαταλέγε-
ται μεταξύ των κορυφαίων επιχειρήσε-
ων του κλάδου του μαρμάρου και έχει 
επιτύχει διεθνή καταξίωση λόγω του 
έντονου εξαγωγικού προσανατολισμού 
της, αφού το 90% των προϊόντων της, 
εξάγονται σε περισσότερες από 40 
χώρες στον κόσμο.

Η επιχείρηση είναι καθετοποιημένη 
και δραστηριοποιείται στην εξόρυξη, 
επεξεργασία και πώληση ακατέργα-
στων και κατεργασμένων προϊόντων 
μαρμάρου, καθώς και την επεξεργα-
σία προϊόντων γρανίτη. Ειδικεύεται 
στην παραγωγή και επεξεργασία λευ-
κών, ημίλευκων και μπεζ μαρμάρων, τα 
οποία εξορύσσονται σε ιδιόκτητα λατο-
μεία στους Νομούς Δράμας και Καβά-
λας και σε λατομεία που διαθέτει στο 
εξωτερικό, των οποίων τα αποθέματα 
είναι σε μεγάλη επάρκεια. Η «Παυλίδης 
ΑΕ», είναι πιστοποιημένη κατά ΕΝ ISO 
9001:2008 και για σειρά προϊόντων 
της εκδίδει δηλώσεις συμμόρφωσης 
“CE”. Στα λατομεία της, εφαρμόζει 
σύγχρονες μεθόδους εξόρυξης, φιλι-
κές προς το περιβάλλον και ακολουθεί 
προγράμματα αποκατάστασης.

Η ετήσια παραγωγή των λατο-
μ ε ί ω ν  α ν έ ρχ ε τ α ι  σ ε  70 . 0 0 0 m ³ 
ογκομαρμάρων.

70.000m3

ΟΓΚΟΜΑΡΜΑΡΩΝ

παραγωγή

2014

1.000.000τόνοι
ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

δυνατότητα ετήσιας παραγωγής

2014
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Οι όγκοι μαρμάρου μετά την εξόρυ-
ξη, μεταφέρονται με ιδιόκτητα μεταφο-
ρικά μέσα, στις βιομηχανικές εγκατα-
στάσεις της, όπου υπόκεινται σε λεπτο-
μερή ποιοτικό έλεγχο και στη συνέχεια 
προωθούνται για κοπή και επεξεργα-
σία. Το εργοστάσιο είναι από τα πλέον 
σύγχρονα στην Ελλάδα, εξοπλισμένο 
με ιταλικά κυρίως μηχανήματα.

Οι παραγόμενες ποικιλίες μαρ-
μάρου είναι οι ακόλουθες: «Ariston», 
«Venus», «Galaxy», «Phoenix», «Florida», 
«Thassos», «Sivec», «Kavala», «On The 
Rocks».

Η ετήσια παραγωγική ικανότη-
τα του εργοστασίου ανέρχεται σε 
1.000.000 τ.μ. ημικατεργασμένα και 
κατεργασμένα προϊόντα μαρμάρου και 
σε 250.000 τ.μ. ημικατεργασμένα και 
κατεργασμένα προϊόντα γρανίτη.

Η Εταιρία απασχολεί περί τα 350 
άτομα και διατηρεί ιδιόκτητα Υποκατα-
στήματα στις Αφίδνες Αττικής και στο 
Καβαλάρι Θεσσαλονίκης.

Η «Παυλίδης ΑΕ» μετά από πολυε-
τή έρευνα, ξεκίνησε τη δραστηριότητα 
στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας.

Έχουν υποβληθεί ολοκληρωμένες 
προτάσεις στη «ΡΑΕ» και έχει λάβει 
μέχρι σήμερα άδειες παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα 
ισχύος 250ΜW.

Το 2013, κατασκευάστηκαν και 
τέθηκαν σε λειτουργία φωτοβολταϊκά 
πάρκα συνολικής ισχύος 5MW.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ”, 
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕ-
ΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. 

Mε έδρα τη βόρεια Εύβοια, αντλεί από 
τη μακρά παράδοση της περιοχής στην 
εξόρυξη λευκόλιθου και τα προϊόντα 
μαγνησίας. Η «ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ» 
εκμεταλλεύεται τα φημισμένα μεταλ-
λεία της περιοχής του Μαντουδίου, 
που για πολλά χρόνια προμήθευαν την 
παγκόσμια αγορά με προϊόντα μαγνη-
σίας υψηλής ποιότητας. Αποτελεί το 
διάδοχο σχήμα της «FIMISCO» και της 
«ΒΙΟΜΑΓΝ ΑΕ», οι παραχωρήσεις της 
οποίας περιήλθαν στον όμιλο «ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ» το 2010.

Η «ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ», εταιρία 
του Ομίλου «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ», αποκρυ-
σταλλώνει την γνώση του παρελθό-
ντος και σχεδιάζει το μέλλον, συνδυ-
άζοντας την παράδοση και τις πρακτι-
κές της παλαιότερης δραστηριότητας 
με τις επιχειρηματικές πρακτικές μιας 
σύγχρονης εταιρίας. Η «ΤΕΡΝΑ ΛΕΥ-
ΚΟΛΙΘΟΙ» έχει επιβεβαιώσει ερευνητι-
κά όλα της τα κοιτάσματα λευκόλιθου 
που βρίσκονται στις παραχωρήσεις της, 
εξασφαλίζοντας την παραγωγή για τα 
επόμενα 50 χρόνια. Η Βόρεια Εύβοια 
μετά τη Χαλκιδική, διαθέτει τα μεγα-
λύτερα διαπιστωμένα κοιτάσματα λευ-
κολίθου στην Ελλάδα, τα οποία θεω-
ρούνται αρίστης ποιότητας. Τα αποθέ-
ματα του Μαντουδίου έχουν «σπάνια 
κρυσταλλική σύνθεση και είναι υψηλής 
καθαρότητας», με αποτέλεσμα να εξα-
σφαλίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτη-
μα έναντι της χαμηλότερης ποιότητας 
μεταλλευμάτων που εξορύσσονται 
κυρίως στην Κίνα.  Στόχος της Εταιρίας 
είναι να αναπτύξει προϊόντα για χημι-
κές, φαρμακευτικές, αγροτικές και βιο-
μηχανικές χρήσεις. Η εταιρία «ΤΕΡΝΑ 
ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ» ξεκίνησε την παραγωγι-
κή της δραστηριότητα αρχές του 2013. 

Μέσα στο έτος, ολοκληρώθηκε η επι-
σκευή και ο εκσυγχρονισμός της εγκα-
τάστασης εμπλουτισμού του Γερορέμα-
τος, ξεκινώντας την παραγωγή μαγνη-
σίτη με τροφοδοσία από τα παλαιά 
stock μεταλλεύματος. Επίσης άρχισε 
η υπόγεια παραγωγή μεταλλεύματος 
από το εργοτάξιο Πλακαριάς – Μουρτί-
τσας. Παράλληλα με την προετοιμασία 
του παλιού υπόγειου μεταλλείου του 
Γερορέματος, ολοκληρώθηκε και λει-
τούργησε μονάδα ποιοτικού ελέγχου 
και τέλος βρίσκεται σε φάση πλήρους 
εφαρμογής η μονάδα παραγωγής καυ-
στικής μαγνησίας με βάση τον υπάρχο-
ντα κάθετο κλίβανο Herreshoff. 

Το 2014, ήταν η χρονιά έναρξης της 
παραγωγής καυστικής μαγνησίας και 
της δημιουργίας σημαντικών υποδο-
μών, καθώς και του εκσυγχρονισμού 
και της βελτίωσης του παλιού εργο-
στασίου εμπλουτισμού Κακάβου. Η 
Εταιρία έχει δημιουργήσει 100 θέσεις 
εργασίας, οι οποίες σε πλήρη ανάπτυ-
ξη του έργου, θα ανέλθουν σε 400. Σε 
πρώτη φάση, στόχος της «ΤΕΡΝΑ ΛΕΥ-
ΚΟΛΙΘΟΙ» είναι η εξόρυξη σε ετήσια 
βάση περίπου 170.000 τόνων λευκολί-
θου, με στόχο σε τρία χρόνια η ετήσια 
παραγωγή να ανέρχεται σε 450.000 
τόνους.

Για την ολοκλήρωση όλων των 
προγραμματισμένων έργων, η Εταιρία 
σκοπεύει να επενδύσει συνολικά 100 
εκ. ευρώ. Η επένδυση αυτή, αποτελεί 
μία από τις μεγαλύτερες παραγωγικές 
επενδύσεις στην Ελλάδα.

100 εκατ.
ΕΥΡΩ

νέες επενδύσεις

450.000τόνοι 
ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΥ

ετήσια παραγωγή

Προβλέπεται
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Λευκόλιθος ΛιγνίτηςΚαυστική 
µαγνησία

2009

2011

2013 2010

2014

2012

Μπεντο-
νίτης  

κατεργασµένος

 ΠΡΟΪΟΝ  2009  2010  2011  2012  2013  2014
1. Αλουμίνα ένυδρη  796  785  809,7  784  811,6  813,5
2. Αλουμίνιο  129  137  165,15  165  169,48  173,26
3. Ανθρακικό ασβέστιο  580  450  400  380  345*  430
4. Ασβεστολιθικά αδρανή μελών ΣΜΕ  27.000  21.000  15.100  13.368  15.286  18.109
5. Άστριοι (Τελικά προïόντα)  28,6  17,3  10,2  13  -  -
6. Ατταπουλγίτης άργιλος  81,3  37  37  19,8  32,4  35,37
7. Ατταπουλγίτης κατεργασμένος  5,19  5,4  7  9,2  10,3  14,67
8. Βωξίτης  1.935  1.994  2.324  1.816  1.844  1.876
9. Γύψος  730  574  590  621  760  572*
10. Δίπυρος μαγνησία  22,37  63,94  38,84  22,8  24,77  22,91
11. Καυστική μαγνησία  57,54  62,08  58,08  54,5  61,12  67,74
12. Κίσσηρις  381  413  469  386  420  430
13. Λευκόλιθος προεμπλουτισμένος  250,23  399,38  380,33  360,08  314,77  363
14. Λιγνίτης  61.900  56.300  58.400  62.368  55.000  50.411
15. Μάρμαρα προϊόντα από εξόρυξη  1.150  1.280  1.408  1.500*  1.560*  1.600*
16. Μάρμαρα όγκοι  360  400  470  520*  572*  580*
17. Μικτά θειούχα (ξηροί τόνοι)  231  236  230  227,2  228  227,14
18. Μικτά θειούχα συμπυκνώματα  60  58  58  64,15  60  62
19. Μπεντονίτης  (ορυκτός)  844,8  1.384  1.188  1.235  1.000  1.000
20. Μπεντονίτης  κατεργασμένος  850  1.000  900  800  750  850
21. Νικέλιο (περιεχ. σε κράμα)  8,3  13,96  18,53  18,63  16,89  18,48
22. Νικελιούχα σιδ/τα (λατερίτης)  1.398  1.942  2.236  2.257  2.221  2.317
23. Ολιβίνης  33,3  25  32  20  16,4  18
24. Περλίτης (ορυκτός)  863  790  800  870  890  985
25. Περλίτης κατεργασμένος  450  480  420  450  435  500
26.  Ποζολάνη 830  550  350  270  266  296
27. Πυρίμαχες μάζες  31,66  36,32  45,63  44,8  42,3  40,44
28. Πυριτικό  38  6  1,7  7  10   -
29. Χαλαζίας – χαλαζιακά προϊόντα  14,3  12,130  8,2  -  -    -
30. Χουντίτης - Υδρομαγνησίτης 10,65 16,35 23,8 24,2 15,2  5,3
31. Χρυσός (χρυσοφόρος πυρίτης) 19,5  29

*τάξη μεγέθους

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

• Πωλήσεις ορυκτών (σε χιλ. ευρώ)

 ΠΡΟΪΟΝ 2009 2010 2011 2012 2013
1. Αλουμίνα 91.408 113.039 120.000 100.565 117.084
2. Αλουμίνιο 193.017 256.536 339.000 312.045 307.479
3. Ανθρακικό ασβέστιο 43.000 38.000 24.452 26.607 29.740
4. Άστριοι (Τελικά Προϊόντα) 1.339 872 428 - -
5. Ατταπουλγίτης 1.688 2.000 2.650 3.100 3.150
6. Βωξίτης 59.517 66.191 71.166 69.246 61.732
7. Γύψος 3.480 3.042 3.639 4.200 3.842
8. Δίπυρος μαγνησία 7.265 10.608 13.000 8.187 9.073
9. Καυστική μαγνησία 11.583 13.002 13.216 12.098 13.654
10. Κίσσηρις 4.250 5.234 3.862 4.670 4.918
11. Λευκόλιθος 892 1.043 1.464 1.099 1.276
12. Λιγνίτης (ξηρός & λιγνιτόπλιθοι) - - - -
13. Μάρμαρα όγκοι 70.000        80.000 98.000 100.000* 120.000
14. Μικτά θειούχα συμπυκνώματα 38.000 38.000 38.000 57.000 45.494
15. Μπεντονίτης  (ορυκτός) 660 600 470 600 750
16. Μπεντονίτης κατεργασμένος 51.907 70.100 69.400 65.500 68.700
17. Νικέλιο (περιεχ. σε κράμα) 230.127 229.545 299.545 265.164 197.707
18. Ολιβίνης                          1.080 1.100 2.800  4.000 3.280
19. Περλίτης (ορυκτός) 2.688 2.232 2.587 1.875 1.500
20. Περλίτης κατεργασμένος 33.250 33.500 36.150 37.000 35.000
21. Ποζολάνη 3.340 2.700 2.100 1.620 1.596
22. Πυρίμαχες μάζες 7.989 9.259 12.504 12.503 11.526
23. Πυριτικό 511 77 70 75 85
24. Χαλαζίας – χαλαζιακά προϊόντα 1.271 822 476 - -
25. Χουντίτης - Υδρομαγνησίτης 1.626 1.665 1731 1.713 2.161
26. Χρυσός (χρυσοφόρος πυρίτης) 21.597

ΣΥΝΟΛΟ 859.888 979.167 1.156.710 988.867 1.061.344

 ΠΡΟΪΟΝ 2009 2010 2011 2012 2013
1. Αλουμίνα  57.309  87.286  108.000  99.830  104.800
2. Αλουμίνιο  89.114  139.579  222.000  170.157  199.873
3. Ανθρακικό ασβέστιο  25.800  23.200*  17.291*  18.625  20.504
4. Άστριοι  254  103  55  -  -
5. Ατταπουλγίτης  1.463  1.720  1.950  1.860  1.890
6. Βωξίτης  23.649  28.257  28.496  27.915  18.513
7. Γύψος  300*  361  1.215  1.917  2.101
8. Δίπυρος μαγνησία  5.762  9.295  11.889  7.088  8.197
9. Καυστική μαγνησία  11.014  12.108  12.057  11.089  12.824
10. Κίσσηρις  2.307  3.767  2.660  3.840  4.062
11. Λευκόλιθος  482  632  1.009  781,5  839,3
12. Μάρμαρα όγκοι  67.500  69.700  92.000  97.500*  110.000*
13. Μικτά θειούχα συμπυκνώματα  38.000  38.000  38.000  57.000  45.494
14. Μπεντονίτης  (ορυκτός)  500  500  300  300*  350*
15. Μπεντονίτης κατεργασμένος  50.818  69.750  69.194  65.388  67.000
16. Νικέλιο (περιεχ. σε κράμα)  230.127  229.545  300.000  265.164  197.707
17. Ολιβίνης  540  550  385  360  500
18. Περλίτης (ορυκτός)  2.400  2.232  2.837  1.100  1.000
19. Περλίτης κατεργασμένος  30.140  31.150  34.408  34.173  33.000
20. Πυρίμαχες μάζες  7657  8.740  11.889  11.730  10.822
21. Πυριτικό  -  -  -  -  85
22. Χαλαζίας – χαλαζιακά προϊόντα  155  54  30  -  -
23. Χουντίτης- Υδρομαγνησίτης 1620 1.541 1.578 1.712 2.010
24. Χρυσός (χρυσοφόρος πυρίτης) 21.597

ΣΥΝΟΛΟ 646.611 734.870 939.952 779.730 752.818

Εγχώριες 24%

2014

Εξαγωγές 76%

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

2011 201220102009 2013

2011 201220102009 2013
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 * Στοιχείο κατ’ εκτίμηση. Δεν περιέχονται οι πωλήσεις ασβεστολιθικών αδρανών

 * Στοιχείο κατ’ εκτίμηση

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

EΞΑΓΩΓΕΣ
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ΑΓΕΤ
19,3 χιλ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19002, Παιανία 
T. 210-2898111, F. 210-2817778
info@lafarge.gr
www.lafarge.com
Ασβεστόλιθος, Bιομηχανικά Ορυκτά

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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. 210-6968000, F. 2210-6968591 
nmouzouni@ternamag.com
www.ternamag.com 
Λευκόλιθος, Καυστική Μαγνησία 

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

ΓΕΩΕΛΛΑΣ
Πεντέλης 8Α, 175 64, Παλαιό Φάληρο, 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 / info@aktor.gr

www.aktor.gr
Δομικά Υλικά

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. 
Μιχαλακοπούλου 45, 11528, Αθήνα  
T. 210-72497106,  F. 210-7249711
info@grecianmagnesite.com
www.grecianmagnesite.com 
Λευκόλιθος, Δίπυρος & Καυστική Μαγνησία, 
Πυρίμαχα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε 
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 23α & Νεοφ. Βάμβα 2, 
10674, Αθήνα
T. 214-6870000, F. 214-6870095 
pstratoudakis@hellas-gold.com 
www.hellas-gold.com
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. 210-25936611, F. 210-2591576
info@titan.gr
www.titan-cement.com
Ποζολάνη, Γύψος, Καολίνης, Δομικά Υλικά

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

ΛΑΒΑ Μ.Λ.Α.Ε.
19,3 χιλ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19002, Παιανία 
T. 210-2898462, F. 210-2817778
lava@lafarge.gr
www.lava.gr
Κίσσηρη, Ποζολάνη, Γύψος

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

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

ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.
Μητροπόλεως 75, 54622, Θεσσαλονίκη
T. 2310-224133, F. 2310-232504

lefkara.mineralplus@sibelco.com /  
info@lefkaorykta.gr
www.lefkaorykta.gr
Χουντίτης, Υδρομαγνησίτης

ΜΑΡΜΑΡA ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΠΕΝΤΕΛΗΣ A.E.B.E. 
Κηφισίας 364 & Δελφών 1, 15233, Αθήνα
T. 210-6853401, F. 210-6211408
info@dionyssomarble.gr
www.dionyssomarble.gr
Μάρμαρα

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 
Bασ. Σοφίας 23Α & Ν. Βάμβα 2, 10674, Αθήνα
T. 214-6870012, F. 210-3612510
info@tmsa.gr
www.tmsa.gr
Χρυσός

ΜΠΕΝΤΟΜΑΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΜΩΛΟΥ
Αγίου Σπυρίδωνος 23, 18535, Πειραιάς
T. 210-4222283, F. 210-4112177
info@bentomine.gr
www.bentomine.gr
Μπεντονίτης, Ποζολάνη

ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ 
ΒΙ.ΠΕ. Δράμας, Τ.Θ. 99, 661 00 Δράμα
T. 252306100, F. 2521081234
nfo@pavlidismg.gr
www.pavlidismg.gr
Μάρμαρα

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

ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ 
17o χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, 
19300, Ασπρόπυργος
T. 210-5518100, F. 210-5570881
main@halyps.gr
www.halyps.gr 
Δομικά Υλικά

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

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

Nέα μέλη ΣΜΕ
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. το Δεκέμβριο έγιναν 
αποδεκτές οι αιτήσεις των εταιρειών  
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ 
(IMG)» και «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.», για να ενταχθούν 
ως τακτικά μέλη στο ΣΜΕ. Οι εταιρίες αυτές, 
γίνονται τακτικά μέλη από 1.1.2015.

ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΙΣ  
- ΜEΛΗ  
του ΣΜΕ
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