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Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επι
χειρήσεων είναι ο σημαντικότε
ρος εκπρόσωπος της εξορυκτικής 
βιομηχανίας της χώρας μας, στην 

οποία συμπεριλαμβάνεται η μεταλλευτική και 
λατομική δραστηριότητα, καθώς επίσης και 
η αντίστοιχη καθετοποιημένη μεταποίηση. 
Τα εικοσιεννιά μέλη μας αποτελούν συνο
λικά έναν από τους κυριότερους εργοδότες 
στη χώρα και συνεισφέρουν ένα σημαν τικό 
ποσοστό των ελληνικών εξαγωγών. Ο κλά
δος μας κατέχει πολύ υψηλή θέση ανάμεσα 
στους άλλους βιομηχανικούς κλάδους της 
χώρας μας. Παράλληλα, σε σύγκριση με τις 
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, η χώρα μας 
κατέχει υψηλή θέση όσον αφορά στο μερίδιο 
της εξορυκτικής βιομηχανίας επί του συνό
λου της βιομηχανίας της σε όρους προστι
θέμενης αξίας και απασχόλησης.

Ή περασμένη χρονιά χαρακτηρίστηκε από 
κάμψη της ζήτησης που οδήγησε σε πτώση των 
τιμών πολλών εμπορευμάτων, ιδιαίτερα των 
μετάλλων, οδηγούμενη κυρίως από τη μείωση των 
ρυθμών ανάπτυξης ασιατικών χωρών -ειδικότερα 
της Κίνας- και υποβοηθούμενη από τη στασιμότητα 
στην Έυρώπη και την αναιμική ανάπτυξη στις ΉΠΑ. 
Ή έντονη πτώση των τιμών του σιδηρομεταλλεύ-
ματος και η υπερπροσφορά χάλυβα αποτελούν 
χαρακτηριστικό γνώρισμα της αγοράς του 2015. 
Ή επιβράδυνση ανάπτυξης του κατασκευαστικού 
τομέα μείωσε τη ζήτηση πρώτων υλών και μετάλ-
λων και προκάλεσε μία σειρά αλυσιδωτών συνε-
πειών σε ολόκληρο τον κλάδο. Έπίσης σημειώθηκε 
πτώση της τιμής του χρυσού, ο οποίος άγγιξε τα 
χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε ετών, 
καθώς και περιορισμός στη ζήτηση  βιομηχανικών 
ορυκτών και μαγνησιακών προϊόντων, με ανάλογη 
πίεση για πτωτικές κινήσεις στις τιμές των αντι-
στοίχων προϊόντων

Τα ναύλα των θαλάσσιων μεταφορών υπο-
χώρησαν αισθητά (σημειώθηκε το χαμηλότερο 
επίπεδο κόστους μεταφοράς από το 1985) με 
αποτέλεσμα απομακρυσμένοι προμηθευτές 
πρώτων υλών να γίνουν ανταγωνιστικοί σε 

αγορές στις οποίες δεν είχαν πρόσβαση δια-
φορετικά. Οι αυξανόμενες εξαγωγές κινέζικου 
χάλυβα σε πολύ χαμηλές τιμές δημιούργησαν 
στρεβλώσεις στη διεθνή αγορά.

Στην Έλλάδα, η χρονιά που πέρασε χαρα-
κτηρίστηκε από ευρύτερη οικονομική και πολι-
τική αστάθεια με αποτέλεσμα την ύφεση και 
την υπολειτουργία του εγχώριου τραπεζικού 
συστήματος (capital controls) που δημιούργησε 
σημαντικά προβλήματα ρευστότητας και συνέχι-
σης της λειτουργίας στις ελληνικές επιχειρήσεις. 
Έπιπλέον, πέρα από τις προκλήσεις που αντιμε-
τώπισε το σύνολο της επιχειρηματικής κοινό-
τητας, η εξορυκτική βιομηχανία αντιμετώπισε 
και αντιμετωπίζει συστηματική δυστοκία στις 
σχέσεις της με τη δημόσια διοίκηση, όπως από 
τη μία πλευρά σημαντικές καθυστερήσεις στις 
αδειοδοτήσεις υπαρχουσών δραστηριοτήτων και 
νέων επενδύσεων αλλά και από την άλλη γρή-
γορες ταχύτητες στην επιβολή τελών και άλλων 
επιβαρύνσεων στην εξορυκτική δραστηριότητα. 

Στην εσωτερική αγορά η απορρόφηση πρώ-
των υλών, μετάλλων και δομικών υλικών, ήταν 
χαμηλή και ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ζήτηση 
τσιμέντου στην Έλλάδα εκτιμάται ότι το 2015, 
κινήθηκε στα επίπεδα του 1962, ενώ στον τομέα 
της ενέργειας, σημειώθηκαν συνεχείς μειώσεις 
της παραγωγής λιγνίτη λόγω του περιορισμού 
της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, της αυξη-
μένης χρήσης φυσικού αερίου, των εισαγωγών 
φτηνότερης ενέργειας αλλά και λόγω του υψη-
λού κόστους εξαγοράς δικαιωμάτων διοξειδίου 
του άνθρακα. Αντίθετα, οι εξαγωγές ελληνικού 
μαρμάρου και οι σημαντικές εξαγωγές ελληνικού 
τσιμέντου σημείωσαν ιδιαίτερα καλή επίδοση. 

Τα μέλη του Συνδέσμου ανταποκρίθηκαν σε 
αυτές τις προκλήσεις αποτελεσματικά, χάρη 
στην εξωστρέφειά τους και την πιστοληπτική 
τους αξιοπιστία. Ή υιοθέτηση αποτελεσματικών 
πρακτικών διαχείρισης ρίσκου τους επέτρε-
ψαν να υλοποιήσουν, έστω και με δυσκολίες, 
τα επιχειρησιακά τους σχέδια ώστε συνολικά 
να παραμείνουν ένας από τους μεγαλύτερους 
εργοδότες της χώρας και πηγή ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος για την εθνική οικονομία. Κλειδί 

ΜΉΝΥΜΑ ΤΟΥ 
Προέδρου
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στη σταθερότητα του κλάδου αποτελεί και η 
συστηματική προσέγγιση σε θέματα περιβαλ-
λοντικής υπευθυνότητας, Υγιεινής και Ασφά-
λειας των εργαζομένων όπου οι προκλήσεις 
εξακολουθούν να είναι μεγάλες, καθώς επίσης 
και υπεύθυνης λειτουργίας και αποδοχής του 
ρόλου μας από τις τοπικές κοινωνίες.

Ή ελληνική εξορυκτική βιομηχανία έχει τη 
δυνατότητα να αποτελέσει πυρήνα της ανάπτυ-
ξης και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας της 
εθνικής οικονομίας χάρη σε παγκόσμιας κλάσης 
αποθέματα, σημαντικό γεωγραφικό πλεονέκτημα 
στη παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, υψηλά 
καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και ανεπτυγ-
μένες υποδομές και εγκαταστάσεις. 

O ΣΜΈ ασκώντας το θεσμικό ρόλο του ως 
υπεύθυνου συνομιλητή πολιτείας και τοπικών 
κοινωνιών: 
•	 Ένημέρωσε συστηματικά την πολιτική 

ηγεσία των συναρμόδιων για τον κλάδο 
υπουργείων σχετικά με τη φυσιογνωμία, 
τη δυναμική και τις προοπτικές της εξο-
ρυκτικής δραστηριότητας και των συνδε-
δεμένων με αυτήν κλάδων, καθώς και για 
τα προβλήματα που αυτή αντιμετωπίζει

•	 Πήρε θέση σε νέα νομοσχέδια, προσπαθώ-
ντας να στηρίξει τις προοπτικές ανάπτυξης 
της χώρας μέσα από την αξιοποίηση των 
Ορυκτών Πρώτων Υλών

•	 Υποστήριξε με κάθε τρόπο τη μελέτη που 
άρχισε να εκπονεί το ΙΟΒΈ για τη συμβολή 
της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελλη-
νική οικονομία

•	 Έίχε έντονη επικοινωνιακή δραστηριό-
τητα με άρθρα, συνεντεύξεις, συμμετοχή 
σε συνέδρια και με την πραγματοποίηση 
εσωτερικής ημερίδας με αντικείμενο τη 
βελτίωση της εικόνας του κλάδου στην 
κοινή γνώμη

•	 Παρενέβη ενεργά για την αναστροφή 

εξελίξεων που ενέτειναν την ανασφάλεια 
δικαίου και συντηρούσαν άσχημο επενδυ-
τικό κλίμα για την χώρα μας και ιδιαίτερα 
για τον κλάδο μας

Έπίσης, έντονη ήταν η δραστηριοποίηση του 
ΣΜΈ και στα ευρωπαϊκά θέματα τόσο μέσω της 
ενεργού συμμετοχής στην Advisory Committee 
of Safety and Health της Commission και των 
ουσιαστικών παρεμβάσεων στην αξιολόγηση 
των 24 οδηγιών Υγιεινής και Ασφάλειας όσο 
και με τη συστηματική συμμετοχή στις ομάδες 
εργασίας και εκδηλώσεις της Euromines.

Στο πλαίσιο της προαγωγής της εξορυκτι-
κής βιομηχανίας, για το 2016 ο Σύνδεσμος θα 
κινηθεί για την επίτευξη των παρακάτω στόχων:
•	 Να λειτουργήσει σαν κοιτίδα αριστείας σε 

θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας των εργα-
ζομένων στον κλάδο

•	 Να αναδειχθεί σε βασικό συνομιλητή για 
τα θέματα των Ορυκτών Πρώτων Υλών, 
τόσο της πολιτείας όσο και των τοπικών  
κοινωνιών 

•	 Να αντιστρέψει, στο μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό, τις τυχούσες αρνητικές προσλαμ-
βάνουσες για τον κλάδο, σε εθνικό και 
τοπικό επίπεδο και να προβάλει τη σημα-
ντική θετική συνεισφορά του σε περιφε-
ρειακό και εθνικό επίπεδο 

•	 Να συνδράμει καταλυτικά στην ταχεία 
ανάπτυξη ενός πλήρους και συνεκτικού 
νομοθετικού πλαισίου για τη δημιουργία 
νέων, αλλά και την ανάπτυξη υφιστάμενων 
εξορυκτικών δραστηριοτήτων.

Αθανάσιος Κεφάλας
Πρόεδρος ΣΜΕ

Ο κλάδος της ελληνικής εξορυκτικής μεταλ
λουργικής βιομηχανίας, αποτέ λεσε, παρά τις 
δυσκολίες, φωτεινή εξαίρεση για την ελληνική 
οικονομία. Κράτησε αλώβητες τις παραγωγικές 
του δομές, περίπου σταθερές τις θέσεις εργα
σίας σε αυτόν, πραγματοποίησε εξαγωγές που 
πλησίασαν το 1 δισ. ευρώ και συνέχισε να επεν
δύει σε νέα έργα όπως και στο περιβάλλον.
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Ο Σύνδεσμος Μεταλλευ
τικών Επιχειρήσεων 
(ΣΜΕ) είναι το επαγ
γελματικό σωματείο 

των ελληνικών εξορυκτικών 
επιχειρήσεων από το 1924, με 
έδρα την Αθήνα.

Βασικός σκοπός του είναι η 
ισχυροποίηση και η προώθηση του 
ελληνικού εξορυκτικού κλάδου, ως 
πυρήνα περιφερειακής και εθνικής 
ανάπτυξης και διεθνούς επιχειρημα-
τικής δραστηριότητας και η καλλιέρ-
γεια σχέσεων με τους εργαζόμενους 
και τις τοπικές κοινωνίες των περιο-
χών στις οποίες δραστηριοποιούνται 
οι επιχειρήσεις - μέλη του.

Για την υλοποίηση των στόχων 
του, επεξεργάζεται και προωθεί 
θέσεις και απόψεις επί θεμάτων που 
άπτονται της εξορυκτικής δραστηρι-
ότητας, προτείνει λύσεις ή μεθοδεύει 
την επίλυση προβλημάτων του κλά-
δου, μεταφέροντας τις απόψεις του 

στα ευρωπαϊκά όργανα, την πολιτεία, 
τη δημόσια διοίκηση, τις τοπικές κοι-
νωνίες και γενικότερα το ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο. 

Για το σκοπό αυτό, έχει συνεχή 
διάλογο και συνεργασίες με τους 
εκπροσώπους της ελληνικής δημό-
σιας διοίκησης και των ευρωπαϊκών 
οργάνων, με κοινωνικούς φορείς 
που σχετίζονται με τον κλάδο καθώς 
και με τους φορείς εκπροσώπησης 
των εργαζόμενων σ΄ αυτόν.

Ο ΣΜΈ για την εξυπηρέτηση των 
παραπάνω στόχων, έχει δημιουργή-
σει ένα δίκτυο πληροφόρησης και 
κοινών δράσεων μεταξύ των επιχει-
ρήσεων - μελών του και παράλληλα 
αναπτύσσει συνεργασίες με άλλους 
φορείς τόσο στην Έλλάδα όσο και 
στην Έυρωπαϊκή Ένωση ενώ υπο-
στηρίζεται από ένα επιτελείο μόνι-
μων στελεχών (Υπηρεσίες ΣΜΈ) και 
ομάδων εργασίας που αποτελούνται 
από εξειδικευμένα στελέχη των επι-
χειρήσεων - μελών του.

«Ας είναι παράδειγμα, στους δύσκολους 
καιρούς που ζούμε σήμερα, η 90χρονη 
ιστορική διαδρομή του ΣΜΕ και η ιστο
ρία σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, της 
ελληνικής εξορυκτικής δραστηριότητας. 
Έχουμε μάθει να ‘ανηφορίζουμε απρό
σκοπτα’, ακόμη και σε πολύ δυσκολότερες 
συνθήκες».

ΣΜΕ
ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΤΟΥ

4 ΣΜΕ2015
ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΤΟΥ ΣΜΈ



ΣΜΕ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΧΩΝ

ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΉ ΑΝΑΠΤΥΞΉ

Ή σημερινή ελληνική μεταλλεία έχει κατορθώσει να 
λειτουργεί κατά τρόπο βιώσιμο. Το κρίσιμο ερώτημα 
είναι κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα μπορέσει να 
υπηρετήσει καλύτερα τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου

Ο Κώδικας Αρχών υιοθετήθηκε το 2006 και έκτοτε οι Έταιρείες-Μέλη του ΣΜΈ απολογίζονται σε 
ετήσια βάση, με συγκεκριμένους μετρήσιμους δείκτες που απεικονίζουν τη λειτουργία τους και καλές 
πρακτικές που δημοσιοποιούνται σε κάθε ετήσιο απολογισμό του Συνδέσμου.

Κώδικας Αρχών 
Βιώσιμης Ανάπτυξης

1. Ενσωματώνοντας αρχές βιώσιμης ανάπτυξης στις δια-
δικασίες λήψης αποφάσεων των εταιριών-μελών μας.

2. Εφαρμόζοντας αρχές και πρακτικές επιχειρηματικής
ηθικής και σύγχρονα συστήματα εταιρικής διακυβέρ-
νησης.

3. Εκπληρώνοντας με συνέπεια τις θεσμοθετημένες υπο-
χρεώσεις μας και παρέχοντας ορθή και συστηματική
ενημέρωση και πληροφόρηση σε όσους επηρεάζονται
ή επηρεάζουν τις δραστηριότητες των επιχειρήσεών
μας. 

4. Επιδιώκοντας τον ειλικρινή διάλογο με όσους επηρεά-
ζονται ή επηρεάζουν τις δραστηριότητες των επιχειρή-
σεών μας, με πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης των από-
ψεων των διαφόρων μερών. 

5. Υιοθετώντας την ανάπτυξη και εφαρμογή ορθών και
επιστημονικά θεμελιωμένων μεθόδων σχεδιασμού των
εξορυκτικών δραστηριοτήτων για την αποτελεσματική
προστασία του περιβάλλοντος και για τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας.

6.  Διευκολύνοντας και ενθαρρύνοντας τη σχεδίαση προϊ-
όντων και διαδικασιών παραγωγής, τη χρήση και ανα-
κύκλωση των προϊόντων μας και τη διάθεση των απο-
βλήτων, με υπεύθυνο τρόπο.

7. Επενδύοντας σε φυσικούς, τεχνολογικούς, οικονομι-
κούς και ανθρώπινους πόρους με σκοπό την ανάπτυξη
και συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας και
αποδοτικότητας σε βάθος χρόνου.

8.  Επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών μας
στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

9. Δημοσιοποιώντας στοιχεία για την παρακολούθηση της
προόδου που αφορά στις οικονομικές, περιβαλλοντι-
κές και κοινωνικές επιδόσεις του κλάδου, με ιδιαίτερη
έμφαση στους τομείς της υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας.

10. Συμβάλλοντας οι επιχειρήσεις, ως «ενεργοί πολίτες»,
στην κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και θεσμική
ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστη-
ριοποιούμαστε.

Ο εξορυκτικός κλάδος είναι οικονομική δραστηριότητα ζωτικής σημασίας για την ανθρώ-
πινη ευημερία, καθώς παράγει προϊόντα που καλύπτουν βασικές ανάγκες της κοινωνίας. Για την
ικανοποίηση των σημερινών και μελλοντικών αναγκών της κοινωνίας, οι επιχειρήσεις του εξορυ-
κτικού κλάδου πρέπει να μπορούν να λειτουργούν σε ένα προβλέψιμο θεσμικό και νομικό πλαίσιο
που προάγει την επιχειρηματικότητα, διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και ενισχύει
την κοινωνική συνοχή.

Οι παραπάνω στόχοι εναρμονίζονται με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αυτή ορίστηκε από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Goetheborg
2001), και η οποία αποβλέπει στην ταυτόχρονη βελτίωση των δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων
των επιχειρήσεων και στους τρεις πυλώνες της: Οικονομία, Περιβάλλον, Κοινωνία.

Τα μέλη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) αναγνωρίζουν ότι η βιώσιμη ανάπτυ-
ξη αποτελεί πρωταρχικής σημασίας στόχο της κοινωνίας και αποδέχονται το δικό τους ρόλο στην
επίτευξη αυτής της επιδίωξης.

Για το σκοπό αυτό οι επιχειρήσεις-μέλη του ΣΜΕ υιοθετούμε τον παρόντα Κώδικα Αρχών και
δεσμευόμαστε για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών μας στον οικονομικό, περιβαλλοντικό και
κοινωνικό τομέα της εργασίας: 
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ΔΕΙΚΤΕΣ
2014 2015

1. Απασχόληση
1α. Μέσος όρος άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (άτομα) 9.804 10.279
1β. Μέσος όρος έμμεσα απασχολούμενου προσωπικού, σε ισοδύναμο οκταώρου (άτομα) (περιλαμβάνει 

εργολάβους και ΔΧ)
5.126 5.424

1γ. Συνολικός αριθμός ωρών εργασίας (αφορά το 1α & 1β) 29.640.218 31.271.842
1δ. Ώρες εργασίας ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος 0,4 0,42

2. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων
2α. Συνολικός αριθμός ωρών εκπαίδευσης 175.171 129.892
2β. Ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο ( 2α / 1α +1β) 11,73 8,27

3. Ασφάλεια – Υγιεινή Εργαζομένων
3α. Συνολικός αριθμός απωλεσθεισών ωρών εργασίας λόγω ατυχημάτων 27.927 32.040
3α΄ 22.278.852 27.985.319
3β. Συνολικός αριθμός ωρών εκπαίδευσης σε «Ασφάλεια – Υγιεινή» 82.079 82.168
3γ. Ώρες εκπαίδευσης σε «Ασφάλεια – Υγιεινή» ανά εργαζόμενο ( 3β / 1α +1β) 5,49 5,23
3δ. Συνολικός αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων 5 3
3ε. Αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων ανά εργαζόμενο ( 3δ / 1α +1β) 0,00033 0,0002
3στ. Δείκτης συχνότητας (συντ.106) του συνολικά απασχολούμενου προσωπικού για το οποίο υπάρχει 

ευθύνη επίβλεψης
3,81 3,32

3ζ. Δείκτης σοβαρότητας (συντ.106) του συνολικά απασχολούμενου προσωπικού για το οποίο υπάρχει 
ευθύνη επίβλεψης

156,69 96,19

3η. Ποσοστό εργαζομένων που παρακολουθούνται περιοδικά με ιατρικές εξετάσεις (από το σύνολο των 
άμεσα απασχολούμενων)

80% 80%

4. Συνολικός κύκλος εργασιών & παραγωγή
4α. Συνολικός κύκλος εργασιών (€) 1.835.555.951 1.932.612.225
4β. Παραγωγή εμπορεύσιμου προϊόντος (τον.) 73.164.282 72.750.904

5. Δαπάνες έρευνας κοιτασμάτων
5α. Συνολικές δαπάνες έρευνας κοιτασμάτων (€) 11.402.100 4.700.975
5β. Δαπάνες έρευνας κοιτασμάτων ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος (5α / 4β) 0,15 0,065

6. Επικοινωνία με Κοινωνία
6α. Αριθμός ανοικτών εκδηλώσεων 65 60
6β. Αριθμός επισκέψεων σχολείων /Πανεπιστημίων 147 157
6γ. Αριθμός εκπαιδευομένων σπουδαστών 728 1155
6δ. Πόροι (ευρώ) που διατίθενται στην τοπική κοινωνία (έργα, υποστήριξη συλλόγων, συμμετοχή σε 

αναπτυξιακές προσπάθειες, υποτροφίες, βραβεία κ.α.)
4.266.000 3.468.526

6ε. Πόροι (ευρώ) που διατίθενται στην ευρύτερη κοινωνία (έργα, χορηγίες, υποτροφίες, βραβεία κ.ά.) 1.102.275 2.360.769
7. Απαιτήσεις σε ενέργεια

7α. Συνολική κατανάλωση ενέργειας (MJ) 47.112.488.470 45.759.514.099
7β. Κατανάλωση ενέργειας ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος (7α /4β) 642,7 628,9

8. Απαιτήσεις σε νερό
8α. Συνολική καθαρή κατανάλωση νερού. (m3) (νερό από δίκτυο, από γεωτρήσεις, από υπόγειο 

υδροφόρο ορίζοντα, από επιφανειακό ταμειευτήρα).
12.529.472 14.978.309

8β. Συνολική κατανάλωση νερού από ανακύκλωση (m3). 11.950.134 11.486.075
8γ. Συνολική κατανάλωση νερού στην παραγωγική διαδικασία (m3). 20.938.290 21.806.182
8δ. Συνολική καθαρή κατανάλωση νερού ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος (8α / 4β) 0,17 0,2
8ε. Κατανάλωση νερού στην αποκατάσταση περιβάλλοντος (m3) 345.261 408.642

9. Απαιτήσεις σε γή – Αποκατάσταση περιβάλλοντος
9α. Συνολική επιφάνεια γης που χρησιμοποιείται για εκμετάλλευση, στο τέλος του ημερολογιακού έτους 

(στρέμματα).
182.856 181.314

9β. Συνολική επιφάνεια γης που αποκαθίσταται (αποκατάσταση μη ολοκληρωμένη) (στρέμματα) 7.343 13.876
9γ. Συνολική επιφάνεια γης που έχει αποκατασταθεί ή που έχει επαναφερθεί σε επωφελή χρήση, από 

την εφαρμογή του νόμου 998 (στρέμματα)
65.620 68.875

9δ. Αριθμός φυτευθέντων δενδρυλλίων και θάμνων το τρέχον έτος 190.755 317.450
9ε. Δαπάνες αποκατάστασης ορυχείων και προστασίας περιβάλλοντος (€) το τρέχον έτος 11.792.518 15.094.525
9στ. Δαπάνες αποκατάστασης και προστασίας περιβάλλοντος ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος (9ε /4β) 0,16 0,21

10. Παραγωγή – διαχείριση αποβλήτων
10α. Απόβλητα εξορυκτικής διαδικασίας και κατεργασιών το τρέχον έτος (τόνοι) (συμπεριλαμβάνονται και 

τα στείρα)
519.594.157 490.180.145

10β. Απόβλητα εξορυκτικής διαδικασίας και κατεργασιών το τρέχον έτος ανά τόνο εμπορεύσιμου 
προϊόντος (10α/4β)

7,1 6,73

10γ. Έξορυκτικά απόβλητα που διοχετεύθηκαν το τρέχον έτος για πλήρωση εκσκαφών (τόνοι) 451.619.647 407.311.457
10δ. Παραγωγή παραπροϊόντων το τρέχον έτος από εξορυκτικά απόβλητα ή από απόβλητα κατεργασιών 

(τόνοι)
1.439.238 1.201.129

10ε. Μη εξορυκτικά απόβλητα που δόθηκαν σε ανακύκλωση (κιλά) 15.869.090 9.052.262
11. Χρησιμοποίηση επικινδύνων ουσιών

11α. Ποσότητα ταξινομημένων επικινδύνων ουσιών που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής 
(τα λιπαντικά δεν περιλαμβάνονται), σύμφωνα με την οδηγία 67/548/EEC (τον)

45.973,07 9.668.740,44

12. Πιστοποίηση εταιρειών μελών
12α. Πιστοποίηση κατά ISO 9001/2 86% 85%
12β. Πιστοποίηση κατά ISO 14001 56% 56%
12γ. Πιστοποίηση OHSAS 18001 43% 50%

ΒΙΩΣΙΜΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΉΣ ΣΜΈ
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Χαρακτηριστικά μεγέθη της Βιώσιμης Λειτουργίας 
της Έξορυκτικής – Μεταλλουργικής Βιομηχανίας στα 
χρόνια της κρίσης (2009-2014)

Οι δαπάνες για την 
προστασία του περι-
βάλλοντος στο ίδιο 
διάστημα ανέρχονται 
στα 100 εκ. ευρώ

Οι επενδύσεις για 
R&D και έρευνες 
εντοπισμού νέων 
κοιτασμάτων ανέρ-
χονται σε 100 εκ. 
ευρώ

Ή απασχόληση 
στον κλάδο διατη-
ρήθηκε σταθερή 
και οι παραγω-
γικές του δομές 
αλώβητες σε όλη 
τη διάρκεια της 
κρίσης, μοναδικό 
παράδειγμα για την 
ελληνική οικονο-
μία.

6,2 δισ.

2 δισ.

15 δισ.

10 δισ.

100 εκ.

100 εκ.

Ή συμβολή στην 
εθνική οικονομία 
της εξορυκτικής-
μεταλλουργικής 
βιομηχανίας, συνυ-
πολογίζοντας τη 
συμμετοχή της στην 
Τσιμεντοβιομηχανία 
και στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, 
ανέρχεται σε 6,2 δισ. 
ευρώ ή 3,4 % του ΑΈΠ

Οι επενδύσεις (νέα 
έργα, νέος εξοπλισμός 
και εγκαταστάσεις, 
ανανέωση εξοπλισμού 
εγκαταστάσεων, νέα 
συστήματα παραγωγής, 
διαχείριση αποβλήτων, 
αξιοποίηση παραπροϊό-
ντων κτλ) στο διάστημα 
2009-2014 ανέρχονται 
στα 2 δισ. ευρώ

Ο συνολικός κύκλος 
εργασιών του κλάδου 
στην εξαετία 2009-
2014 ανέρχεται σε 15 
δισ. και οι εξαγωγές 
του υπερβαίνουν τα 
10 δισ. ευρώ



ΣΜΕ

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ 
ΑΙΤΉΜΑΤΑ ΤΟΥ

•	 ΠΛΉΡΉΣ ΈΦΑΡΜΟΓΉ ΤΉΣ ΈΘΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΞΙΟ-
ΠΟΙΉΣΉΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ (ΟΠΥ) με δεσμευ-
τικά χρονοδιαγράμματα εφαρμογής

•	 ΈΝΣΩΜΑΤΩΣΉ ΜΈ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΤΡΟΠΟ, ΤΩΝ ΚΑΤΈΥΘΥΝΣΈΩΝ ΤΉΣ ΈΘΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΟΠΥ ώστε να εξασφαλίζονται η βέλτιστη αξιοποίηση των κοιτασμάτων και το δημόσιο όφελος

•	 ΑΝΑΛΉΨΉ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΉΝ ΠΟΛΙΤΈΙΑ, για ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, αναφορικά 
με τη σημασία του ορυκτού πλούτου της χώρας στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και την Έθνική Οικονομία

•	 ΣΥΝΈΧΈΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΈΠΈΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΈΙΣ ΤΉΣ ΠΟΛΙΤΈΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΈΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ

•	 ΠΡΟΩΘΉΣΉ ΝΈΩΝ ΈΠΈΝΔΥΣΈΩΝ ΣΤΟΝ ΈΞΟΡΥΚΤΙΚΟ ΧΩΡΟ, με αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων, 
των δημόσιων μεταλλείων και παροχή κινήτρων για νέες επενδύσεις αξιοποίησης των ΟΠΥ

•	 ΑΠΛΟΠΟΙΉΣΉ ΤΉΣ ΑΔΈΙΟΔΟΤΙΚΉΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, μέσω της βελτιστοποίησης της ΥΑ 1700225 
27/1/2014 (περί προδιαγραφών ΜΠΈ), μέσω των βελτιώσεων στη δασική νομοθεσία και την εφαρμογή 
του Ήλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου Έργων

•	 ΛΈΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΑΘΈΝΤΟΣ FORUM για την εφαρμογή της Έθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των ΟΠΥ

•	 ΣΤΉΡΙΞΉ ΜΈΣΩ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ και άλλων εργαλείων, της καινοτομίας για τον κλάδο

•	 ΜΈΤΡΑ-ΚΙΝΉΤΡΑ ΑΞΙΟΠΟΙΉΣΉΣ των ελληνικών μαρμάρων

•	 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΉΣΉ ΚΑΙ ΨΉΦΙΣΉ του Νέου Λατομικού Νομοσχεδίου με στόχο την άρση των δυσλειτουρ-
γιών του παρελθόντος και τη θέσπιση σύγχρονου πλαισίου για την ανάπτυξη των λατομικών ορυκτών

•	 ΣΤΉΡΙΞΉ ΈΡΈΥΝΉΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ των γεωεπιστημονικών σχολών για καινοτομία στη βιώ-
σιμη αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας

Μέσα στη μεγάλη οικονομική κρίση και τη 
συνεχή αποδυνάμωση του παραγωγικού δυνα
μικού της χώρας, η ελληνική εξορυκτική βιο
μηχανία στάθηκε όρθια, μετέχοντας κατά 3,4% 
στο ΑΕΠ της και απασχολώντας άμεσα 25.000 
και έμμεσα 95.000 άτομα. Αν ικανοποιηθούν τα 
αιτήματα του ΣΜΕ, η συμμετοχή του κλάδου στο 
ΑΕΠ μπορεί να πλησιάσει το 7%.
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Ή ΙMERYS ΒΙΟΜΉΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΉ ΕΤΑΙΡΙΑ (νέα επωνυμία της S&B 
Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. μετά τη στρατη

γική σύμπραξή της με την IMERYS) κατά το 2014 
– 2015 έλαβε τα ακόλουθα βραβεία – διακρίσεις:

 � Το Silver Award απέσπασε τo MILOTERRANEAN 
Geo Experience στην κατηγορία «Community 
& Social Development» στα «Tourism Awards 
2014». Ο θεσμός των Tourism Awards στοχεύει 
στην ανάδειξη των κορυφαίων πρακτικών του 
Έλληνικού Τουρισμού και αναδεικνύει τη Μήλο σε 
μοναδικό προορισμό εναλλακτικού και βιωματι-
κού τουρισμού μέσα από 7 επιλεγμένες διαδρομές, 
όπου η φύση, η ιστορία και κυρίως, η γεωλογία 
συνυφαίνονται.

 � Δύο διακρίσεις στην εθνική διοργάνωση των 
Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το 
Περιβάλλον το 2014. Βραβεύθηκε στην κατηγο-
ρία «Βιοποικιλότητα», για τη «Διαχείριση της Βιο-
ποικιλότητας και την αποκατάσταση ορυχείων στη 
Μήλο», καθώς και στην κατηγορία «Οργάνωση & 
Διοίκηση» με το 2ο βραβείο για την «Έπιχειρησιακή 
επαναπροσέγγιση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη». Ή διά-
κριση για το έργο της «S&B» στην αποκατάσταση 
τοπίου των ορυχείων της και τη διαχείριση της βιο-
ποικιλότητας στη Μήλο έρχεται ως επιβράβευση για 
τα 30 χρόνια δραστηριότητας στον τομέα αυτόν.

 � Βραβείο «Προσφοράς στο Κοινωνικό Σύνολο», 
στο πλαίσιο των βραβεύσεων Ανθρώπινου 
Δυναμικού 2014 της KPMG, για το πρόγραμμα 
«YOU@S&B». Το πρόγραμμα αυτό, αποτελεί συμ-
βολή της Έταιρείας στην αντιμετώπιση της ανεργίας 
των νέων στην Έλλάδα. Στόχος του προγράμματος 
είναι να δοθεί η δυνατότητα στους νέους που θα 
επιλεχθούν, να αποκτήσουν επαγγελματικές γνώ-
σεις, δεξιότητες και εμπειρίες που θα βελτιώσουν 
τις επαγγελματικές τους προοπτικές, δημιουργώ-
ντας μακροχρόνια αξία για την ελληνική κοινωνία. 

 � Διάκριση σε 4 κατηγορίες στα βραβεία «BRAVO 
– Sustainability Dialogue 2014 Awards», για τον 
Κοινωνικό Απολογισμό (SD Report 2012) του 2012.

 � Χρυσό Βραβείο το 2014 στην Κατηγορία «Λατο
μεία – Εξόρυξη» για το θέμα «Management Safety 
Visit methodology» στα «Health & Safety Awards 
2014». Ή «Έπίσκεψη Ασφαλείας» συνίσταται στην 
επίσκεψη δύο διαδοχικών επιπέδων ιεραρχίας, σε 
έναν εργαζόμενο για την από κοινού αξιολόγηση του 
τρόπου εκτέλεσης μίας συγκεκριμένης εργασίας.

 � Δύο βραβεύσεις για τις πρωτοβουλίες Βιώσιμης 
Ανάπτυξης της Έταιρείας, που ήταν ανάμεσα στους 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΉ ΒΙΩΣΙΜΉ ΑΝΑΠΤΥΞΉ
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9 νικητές του εσωτερικού θεσμού της “IMERYS” για 
πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης το 2015 από ένα 
σύνολο 98 πρωτοβουλιών. Οι βραβεύσεις ήταν: 
α) για το έργο βιοποικιλότητας, δημιουργίας νέου 
αμπελώνα που εφαρμόζει οργανικές μεθόδους 
καλλιέργειας στη Μήλο, β) για το έργο «δραστη-
ριότητες στην Ήμέρα Βιομηχανικών Ορυκτών» και 
συγκεκριμένα το «Κυνήγι θησαυρού στη Μήλο».

 � Δύο βραβεία στη διοργάνωση «Bravo Sustain
ability Awards» το 2015: α) Bravo Market: «Νέα 
οικονομική, φιλική στο περιβάλλον δραστηριότητα» 
στη θέση ενός αποκατεστημένου ορυχείου στο νησί 

της Μήλου” και β) Bravo Society: “YOU@S&B: Ή 
καριέρα σου ξεκινάει εδώ!” 

 Τα φετινά βραβεία «Bravo Sustainability Awards», 
συνδέθηκαν για πρώτη φορά με την «Πρωτοβου-
λία Sustainable Greece 2020», το Παρατηρητήριο 
Βιωσιμότητας και τον Έθνικό Μηχανισμό Παρακο-
λούθησης των δράσεων -πρωτοβουλιών που ανα-
πτύσσονται στη χώρα μας στα θέματα Βιώσιμης 
Ανάπτυξης, Υπεύθυνης Έπιχειρηματικότητας και 
Κοινωνικής Υπευθυνότητας. 

Ή εταιρεία εκμετάλλευσης Λατομείων και 
Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος «ΛΑΡ
ΣΙΝΟΣ Α.Ε.», 

απέσπασε διάκριση για το 2015 στην ετήσια Γιορτή 
της Έπιχειρηματικής Αριστείας «ΑΡΙΣΤΈΙΑ 2015», που 
διοργάνωσε η Έλληνική Έταιρεία Διοικήσεως Έπιχει-
ρήσεων (ΈΈΔΈ). Στη «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Έ.» απονεμήθηκε 
η Πιστοποίηση EFQM “Committed to Excellence” 
(2 αστέρων). Ή αξία της διάκρισης ενισχύεται επι-
πλέον, από το γεγονός ότι η ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Έ. είναι η 
μόνη Έταιρεία από τον χώρο των Λατομείων και του 
Έτοίμου Σκυροδέματος, που κατάφερε να λάβει τη 
συγκεκριμένη Πιστοποίηση.
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Ή ΑΓΕΤ Ήρακλής, κατά την απονομή των 
«Environmental Awards 2014», απέσπασε 
τα εξής βραβεία:

 � A) το πρόγραμμα της Έταιρείας για την ενίσχυση της 
βιοποικιλότητας στο λατομείο Αράξου που τιμήθηκε 
με το Χρυσό Βραβείο, Gold Award, στην κατηγορία 
«Environmental CSR». Το πρόγραμμα υλοποιείται 
σε συνεργασία με το Έθνικό Βοτανικό Παρατηρητή-
ριο της Βρέστης (CBNB) και το Έργαστήριο Βοτανο-
λογίας και Οικολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. 
Αναπτύχθηκε για την προστασία και διάδοση του 
σπάνιου ελληνικού ενδημικού φυτού Centaurea 
niederi. 

Κενταύρια του Nieder (Centaurea niederi) 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενίσχυσης βιοποικι-
λότητας, διακρίθηκε επίσης πρόσφατα στα ευρωπαϊκά 
βραβεία UEPG Sustainable Development Awards 2013 

 � Β) το πρόγραμμα για την αειφόρο διαχείριση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας της Έταιρείας, τιμήθηκε με 
ασημένιο βραβείο, Silver Award στην κατηγορία 
«Sustainable Procurement». Αφορά στην αειφόρο 
διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας της Έται-
ρείας. Ή επιλογή των προμηθευτών πραγματοποι-
είται με βάση όχι μόνο τεχνικοοικονομικά κριτήρια 
αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές δεοντολογίας 
και αειφόρου ανάπτυξης. Ή πλήρης συμμόρφωσή 
τους με την κείμενη νομοθεσία αλλά και κριτήρια 
που θέτει η Έταιρεία, όπως για την Υγεία και την 
Ασφάλεια, είναι αναγκαία προϋπόθεση συνεργα-
σίας. Από το 2012, το τμήμα προμηθειών ζητά από 
τους προμηθευτές συμμόρφωση ως προς τις δέκα 
αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΉΈ και 
η σχετική ρήτρα, είναι πάγιος όρος στις συμβάσεις 
προμηθειών.

 � Χρυσό Βραβείο – Gold Award στην κατηγορία  
«Μείω ση Έκπεμπόμενων Αερίων Θερμοκηπίου» κατά 
την τελετή απονομής των «Environmental Awards 
2015», για την υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων. 
Με την αξιοποίησή τους, μειώνονται οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα της Έταιρείας και ενισχύεται 
η ανταγωνιστικότητα των μονάδων της. Παράλληλα 
μειώνεται η κατανάλωση μη ανανεώσιμων πόρων 
και αξιοποιούνται υλικά που κάτω από διαφορετικές 
συνθήκες, θα είχαν απορριφθεί. 

Ή «ΑΓΈΤ Ήρακλής» με τη χρήση εναλλακτικών καυ-
σίμων σε υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων, αύξησε 
το 2013 το ποσοστό υποκατάστασης με εναλλακτικά 
καύσιμα σε 4,85% σε σύγκριση με 2,80% το 2012. Το 
2014 εκτιμάται ότι ο βαθμός υποκατάστασης με εναλλα-
κτικά καύσιμα στην Έταιρεία, ανήλθε περίπου στο 14%. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη «στόχοι αειφορίας 2020», η προσπάθεια εστι-
άζεται στη χρήση μη ορυκτών καυσίμων, τα οποία θα 
αντικαταστήσουν, ως το 2020 τα κλασικά καύσιμα στα 
εργοστάσια τσιμέντου κατά 40%, συμπεριλαμβανομένης 
και της βιομάζας. 

Ή χρήση βιομάζας συνεισφέρει στη μείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος, χρησιμοποιώντας ως 
πρώτη ύλη κυρίως υπολείμματα καλλιεργειών βαμ-
βακιού και καλαμποκιού, αντικαθιστώντας συμβατικά 
καύσιμα.

 � Χρυσό βραβείο για την ασφάλεια στις οδικές μετα-
φορές. Οι ασφαλείς πρακτικές στις οδικές μεταφο-
ρές της ΑΓΈΤ Ήρακλής, βραβεύτηκαν στην απονομή 
των «Transport & Logistics Awards 2014». Έιδικό-
τερα, οι παρεμβάσεις της Έταιρείας για τη βελτίωση 
των συνθηκών και της ασφάλειας στη φόρτωση 
ιπτάμενης τέφρας από την εγκατάσταση ΑΉΣ ΑΓ. 
Δημητρίου Κοζάνης της ΔΈΉ, τιμήθηκε με το Χρυσό 
Βραβείο στην κατηγορία «Βραβείο Κοινωνικής 
Υπευθυνότητας».
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Ή «ΕΛΛΉΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» τιμήθηκε με τις 
εξής διακρίσεις: 

 � Τιμητικό έπαινο (Honorable Distinction), στην 
απονομή των βραβείων «HR Awards 2015» για την 
πολιτική της και τις πρακτικές της στον τομέα του 
Ανθρώπινου Δυναμικού, στις παρακάτω κατηγορίες 
όπου και έλαβε μέρος: 1. Excellence in Workplace 

Well-being, 2. Excellence in Performance 
Mana gement Strategy, 3. Best Performance 
Management Tools / Practices, 4. Best Local 
Recruitment Practices.

 � Μία σειρά διακρίσεων, στο διαγωνισμό «HR Awards 
2015» που πιστοποιούν την περιβαλλοντική, την 
εργασιακή και την κοινωνική ευθύνη και συνέπεια, 
αλλά και την τήρηση των αυστηρότερων προδια-
γραφών σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της 
ΈΛΛΉΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: α) Health & Safety Awards 
– Winner στην κατηγορία Natural Resources & 
Mining και Χρυσό στην κατηγορία Emergency 
Preparedness, β) CRI «Bronze Award» από το 
«Ινστιτούτο Έταιρικής Έυθύνης» για την κοινωνική 
συνεισφορά της ΈΛΛΉΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ.

 � Έπαινο Έταιρικής Κοινωνικής Έυθύνης από τον Σύν-
δεσμο Βιομηχανιών Βορείου Έλλάδος, στο πλαίσιο 
των βραβείων «ΈΛΛΉΝΙΚΉ ΑΞΙΑ».

 � Το πρώτο βραβείο στον εθνικό διαγωνισμό των Έυρω-
παϊκών Βραβείων Έπιχειρήσεων για το Περιβάλλον 
2013-2014, στην κατηγορία «Διεργασία» απέσπασε 
ο ΤΙΤΑΝ, για την αξιοποίηση δευτερογενών καυσί-
μων 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 «κυκλική» οικονομία (circular economy). 
Στον ίδιο διαγωνισμό ο ΤΙΤΑΝ διακρίθηκε και στην, 
χωρίς κατάταξη, κατηγορία «Βιοποικιλότητα» για τις 
στοχευμένες δράσεις του για την προστασία της βιο-
ποικιλότητας στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται.

 � Βραβείο Έταιρικής Κοινωνικής Έυθύνης στην απο-
νομή «Βραβεία ΈΛΛΉΝΙΚΉ ΑΞΙΑ Βορείου Έλλά-
δος 2014», πρωτοβουλία-θεσμό του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Βορείου Έλλάδος (ΣΒΒΈ), ο οποίος 

σε συνεργασία με την οικονομική εφημερίδα «Ή 
ΚΑΘΉΜΈΡΙΝΉ», αναδεικνύουν και προβάλλουν, 
τις μεταποιητικές επιχειρήσεις που ξεχώρισαν για 
τις επιδόσεις τους. 
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Ή εταιρεία «Μάρμαρα Παυλίδη» απέσπασε τα 
εξής βραβεία:

 � Τιμητική διάκριση στην εκδήλωση των «Πρωτα-
γωνιστών της Έλληνικής Οικονομίας», με τίτλο «Ή 
Έπιχειρηματικότητα – Μοναδικός Πυλώνας Ανά-
πτυξης», στην οποία βραβεύτηκαν 50 επιχειρήσεις 
που τα τελευταία 5 χρόνια βρίσκονται σταθερά στην 
κορυφή των δεικτών της οικονομίας

 � Βραβείο στο πλαίσιο του θεσμού «True Leaders 
2014» της ΙCAP, που βράβευσε 54 εταιρείες και ομί-
λους, οι οποίοι πληρούν ταυτόχρονα συγκεκριμένα 
αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια, σημειώνοντας 
υψηλές επιδόσεις και πρόοδο.

 � Ή εταιρεία «Τσιμέντα Χάλυψ» τιμήθηκε με το Έυρω-
παϊκό Βραβείο για το Περιβάλλον στην 5η απονομή 
των «Έυρωπαϊκών Βραβείων Έπιχειρήσεων για το 
Περιβάλλον–European Business Awards for the 
Environment 2013-2014» και συγκεκριμένα με 
το «Βραβείο Διεργασία» για την κατασκευή 5 σιλό 
αποθήκευσης πρώτων υλών και καυσίμων στο 
εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου της Έταιρείας 
στον Ασπρόπυργο. 

Italcementi Group
Halyps Quarries

Ή εταιρεία «ΕΛΛΉΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.» είχε 
τις εξής αξιοσημείωτες διακρίσεις:

 � Κατατάχθηκε, από το ΣΒΒΈ, μεταξύ των κορυφαίων 
παραγωγών μαγνησίας στον κόσμο, δεδομένου ότι 
το 93% των πωλήσεών της εξάγεται σε περίπου 40 
χώρες. Βραβεύτηκε επίσης για την προσφορά της 
στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την ανά-
δειξη της Χαλκιδικής σε μια από τις σημαντικότερες 
περιοχές - παραγωγούς μαγνησίας ανά τον κόσμο

 � Βραβεύτηκε για την προσφορά της στον τομέα 
«Περιβάλλον», στο διαγωνισμό «ΈΛΛΉΝΙΚΉ ΑΞΙΑ 
Βορείου Έλλάδος» του ΣΒΒΈ, που έχει ως στόχο 

την ανάδειξη, την προβολή και τελικά τη βράβευση 
μεταποιητικών επιχειρήσεων, οι οποίες ξεχώρισαν 
για τις επιδόσεις τους τη χρονιά που πέρασε. 
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Ή ΔΕΉ απέσπασε πέντε σημαντικές διακρίσεις 
στο διαγωνισμό «Health & Safety Awards 
2014». 

 � Έιδικότερα, η Δημόσια Έπιχείρηση έλαβε τις εξής 
τιμητικές διακρίσεις:

 � Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Βελτίωση Από-
δοσης Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας» για την 
υποψηφιότητα «Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και 
Ασφάλειας στην Έργασία σε Ατμοηλεκτρικό Σταθμό 
της ΔΈΉ Α.Έ.». 

 � Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Έκτίμηση Κινδύ-
νων για την Υγεία» 

 � Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Προγράμματα 
Υποστήριξης Έργαζομένων» για το πρόγραμμα 
«Κοινωνικής Υπηρεσίας και Υπηρεσίας Ψυχολογίας 
της Έργασίας στη ΔΈΉ». Στο πλαίσιο αυτό και με 
δεδομένο ότι ο Όμιλος απασχολεί μεγάλο αριθμό 
εργαζομένων ανά την επικράτεια και σε εργασίες 
υψηλής επικινδυνότητας, έχει προβλέψει στο οργα-

νόγραμμά του Κοινωνική Υπηρεσία και Υπηρεσία 
Ψυχολογίας της Έργασίας

 � Ασημένιο βραβείο στην κατηγορία «Προσδιορισμός 
Νέων Κινδύνων» για το αντίστοιχο πρόγραμμα της 
ΔΈΉ 

 � Διάκριση «HIGHLY COMMENDED» του επιχειρη-
ματικού κλάδου «Natural Resources & Mining» 
(Λατομεία & Έξόρυξη) για το αντίστοιχο πρόγραμμα 
«Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην 
Έργασία Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης της ΔΈΉ 
Α.Έ., σύμφωνα με το Πρότυπο «ΈΛΟΤ 1801/OHSAS 
18001». 

 � Το 2015, επιλέχθηκε από τη RedBull ο χώρος του 
λατομείου μαρμάρου της «ΑΈΒΈ λατομείων Μαρ-
μάρου Διονύσου Πεντέλης», για τη διεξαγωγή των 
παγκοσμίου φήμης αγώνων επίδειξης μοτοσυκλε-
τών «RedBull X Fighter». Ή διοργάνωση σημείωσε 
μεγάλη επιτυχία, μεταδόθηκε από πολλά διεθνή 
και εγχώρια μέσα ενημέρωσης, σε πολλές χώρες 
του κόσμου, ενώ παρακολουθήθηκε ζωντανά από 
12.000 θεατές εντός του χώρου του λατομείου. 
Αποτέλεσε διαφήμιση της λατομικής δραστηριό-
τητας και του ελληνικού μαρμάρου σε παγκόσμιο 
επίπεδο. 
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Εταιρειών Μελών ΣΜΕ
Κοινωνικό Αποτύπωμα 
Έ Τ Α Ι Ρ Ι Κ Ή  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ή  Έ Υ Θ Υ Ν Ή

Ως Έταιρική Κοινωνική Έυθύνη, σύμφωνα με το αντίστοιχο Έλ-
ληνικό Δίκτυο ΈΚΈ, ορίζεται η οικειοθελής δέσμευση των επιχει-
ρήσεων για ένταξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων 
στις δραστηριότητές τους, πέρα από τις απαιτήσεις της νομοθε-
σίας,σε σχέση με όλους όσοι άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από 
αυτές.



ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
   για τα έτη 

2014-2015

Περιβάλλον

Ή «Αλουμίνιον της Έλλάδος» 
συνεχίζοντας την πολιτική της για τη 
συνεχή βελτίωση του περιβαλλοντι-
κού της αποτυπώματος, προχώρησε 
σε επενδυτικά έργα ύψους 633 εκ. 
ευρώ, που αφορούν κυρίως στη μεί-
ωση της κατανάλωσης πόρων, τη 
βελτιστοποίηση διαχείρισης κατα-
λοίπων και αποκαταστάσεις χώρων.

Κύριες Δράσεις

Βελτίωση της διαχείρισης των 
στερεών αποβλήτων μέσω ενερ-
γειών ανακύκλωσης ή διάθεσης, 
προς αξιοποίηση, σε τρίτους.  

Διατήρηση του επιπέδου των 
εκπομπών αερίων ρύπων και σωμα-
τιδίων σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα 
αυτών που επιβάλει η περιβαλλον-
τική νομοθεσία.

Βελτιστοποίηση χρήσης φυσικών 
πόρων (αξιοποίηση υγρών αποβλή-
των μετά από επεξεργασία προς 
ψύξη εγκαταστάσεων και επομένως 
περιορισμό χρήσης νερού).

Συνεχής έλεγχος ποιότητας της 
ατμόσφαιρας με τη συνεχή λειτουρ-
γία του σταθμού του Οσίου Λουκά.

Έκπαίδευση και ευαισθητοποί-
ηση στο Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης των νέων εργαζομένων 
και του προσωπικού των συνεργα-
ζόμενων επιχειρήσεων.

Ένδυνάμωση εμπλοκής των ομά-
δων του προσωπικού σε θέματα 
ευταξίας και καθαριότητας (χώροι 
5S και ‘καμπάνιες’ καθαριότητας – 
ευταξίας).

Συνέχιση για 5ο κατά σειρά έτος 
των μελετών, σε συνεργασία με το 
ΈΛΚΈΘΈ, για την παρακολούθηση 
της πιθανής επίδρασης στους 
θαλάσσιους οργανισμούς από την 
διαδικασία ψύξης της μονάδας ΣΉΘ 
με θαλασσινό νερό, από τις οποίες 
προκύπτει ότι δεν παρατηρείται 
μεταβολή σε σχέση με το παρελθόν.

Παρατίθενται παρακάτω ανα-
λυτικότερα τα χαρακτηριστικότερα 
παραδείγματα:

 Ð Ή κατασκευή νέου κλιβά
νου ρευστοστερεάς κλί
νης (στατικού φούρνου) 
παραγωγής αλουμίνας 

Το 2015 πραγματοποιήθηκε 
μεγάλη επένδυση 13,5 εκ. ευρώ για 
την κατασκευή νέου κλιβάνου ρευ-
στοστερεάς κλίνης (νέος στατικός 
φούρνος) διαπύρωσης αλουμίνας, 
ύψους 13,5 εκατομμυρίων €. Ο νέος 
κλίβανος, του οποίου το σύστημα 
αντιρρύπανσης θα έχει απόδοση 
> 99,95 %, θα αντικαταστήσει σε 
σημαντικό βαθμό τους δύο περι-

στροφικούς κλιβάνους αλουμίνας 
(εκτός από την περίοδο συντήρη-
σής του). Με την επένδυση αυτή, 
αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά 
το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του 
εργοστασίου της αλουμίνας, τόσο 
σε εκπομπές σωματιδίων, χάρη στο 
σύστημα αντιρρύπανσης υψηλής 
απόδοσης, όσο και σε εκπομπές 
αερίων που συνεισφέρουν στο φαι-
νόμενο του θερμοκηπίου, καθώς η 
ειδική κατανάλωση σε καύσιμο του 
κλιβάνου αυτού θα είναι μειωμένη 
κατά περίπου 25-30 % σε σχέση με 
τους υπάρχοντες περιστροφικούς. Ο 
κλίβανος, που βρίσκεται στη φάση 
ανέγερσης, προβλέπεται να τεθεί 
σε λειτουργία κατά το β’ εξάμηνο 
του 2016.

 Ð Ή προσέγγιση του Ομίλου 
στην υπεύθυνη διαχεί
ριση των αποβλήτων

Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΉΝΑΙΟΣ, μέσω 
της θυγατρικής του εταιρείας «ΑΛΟΥ-
ΜΙΝΙΟΝ της ΈΛΛΑΔΟΣ», συμμετέχει 
σε ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα αποδοτικών «πράσινων» τεχνο-
λογιών στη βιομηχανία αλουμινίου 
σε συνεργασία με εκπαιδευτικά και 
ερευνητικά ιδρύματα. O Όμιλος 
στοχεύει στην περαιτέρω συμμε-
τοχή του και σε άλλα ερευνητικά 
προγράμματα αξιοποίησης καταλοί-
πων βωξίτη όπως το «EURARE» και 
το «MC-ITNREDMUD». Στο πλαίσιο 
αυτό, η «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΈΛΛΑ-
ΔΟΣ (ΑτΈ) κατέθεσε κοινή πρόταση 
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με το ΈΜΠ ένταξης στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα «ΈΝΈXAL» για την εγκα-
τάσταση πιλοτικής μονάδας αξιοποί-
ησης των βωξιτικών καταλοίπων. Το 
πρόγραμμα είχε πενταετή διάρκεια 
(2010-2014) με τη συμμετοχή και 
άλλων εταίρων όπως το τεχνικό 
πανεπιστήμιο του Άαχεν (RWTH) και 
το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης (ETH). 
Συντονιστής του προγράμματος ήταν 
η ΑτΈ.

Μελετήθηκαν  τρεις βασικές και-
νοτόμες τεχνολογίες όπως: η πλήρης 
μετατροπή των καταλοίπων βωξίτη 
σε αξιοποιήσιμες πρώτες ύλες και 
προϊόντα (παραγωγή χυτοσίδηρου 
και πετροβάμβακα), η οικονομικότερη 
παραγωγή κράματος αλουμινοπυρι-
τίου και η αξιοποίηση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας (ηλιακή ακτινοβο-
λία)  στη μεταλλουργική πρακτική. 
Ή καθαρή συνεισφορά της ΑτΈ στην 
υλοποίηση του προγράμματος ήταν 
2,0 εκ. ευρώ και αφορούσε σε εξο-
πλισμό, ενέργεια, αναλώσιμα και 
δαπάνες προσωπικού.

Υγιεινή και Ασφάλεια

Ή Έταιρεία συνεχίζοντας την 
πολιτική της για την αέναη βελτί-
ωση των συνθηκών Υγιεινής και 
Ασφάλειας, εφαρμόζει προγράμ-
ματα και προχωρά σε επενδυτικά 
έργα που υπερβαίνουν τα 550.000 
ευρώ/έτος.

Οι πολύ καλές επιδόσεις σε διε-
θνές επίπεδο, διατηρούνται χάρη 
στην αδιάλειπτη προσπάθεια για 
επίτευξη του ιδεώδους στόχου 

«Κανένα ατύχημα και κανένα επαγ-
γελματικό νόσημα».

Με γνώμονα αυτήν την πολιτική, 
οι κυριότερες δράσεις της ΑτΈ ήταν:

 � Έφαρμογή και παρακολού-
θηση των «εργαλείων» πρόλη-
ψης ατυχημάτων (Έπισκέψεις 
Ασφάλειας της Ιεραρχίας, Προ-
σωπικές Ένέργειες Ασφάλειας, 
Αναγνώριση Κινδύνου, Έπι-
τροπές Πράσινο Φως στις νέες 
εγκαταστάσεις, Γραπτή Έκτίμηση 
Έπαγγελματικού Κινδύνου, επι-
θεωρήσεις Σχεδίων Ασφάλειας 
– Υγείας και Περιβάλλοντος κ.α.)

 
 � Υλοποίηση «Δράσεων Δεξιού 

Ήμισφαιρίου», δηλαδή ενερ-
γειών που έχουν στόχο τη διέ-
γερση του συναισθήματος των 
εργαζομένων και την ευαισθη-

τοποίηση τους σε θέματα Υ & Α. 
Από αυτές ξεχώρισαν:

  Δημιουργία λογότυπου και 
«χαρακτήρα» Ασφάλειας, με 
επίκεντρο το στόχο μηδενικών 
ατυχημάτων.

Λογότυπο και ‘χαρακτήρας’ - Στόχος 0

  Σχεδιασμός και ανάρτηση αφι-
σών σε πολυάριθμα σημεία 
εντός του εργοστασίου 

Αφίσα στην είσοδο του εργοστασίου

Αφίσα σε στάση λεωφορείων 

Χυτοσίδηρος Ινοποιητική διάταξη για παραγωγή πετροβάμβακα
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  Αξιοποίηση των προφυλάξεων 
οθόνης (screensaver) για την 
προβολή θεμάτων Υ & Α 

 

Προφύλαξη οθόνης (screensaver)

  Τοποθέτηση οθόνης στη καντίνα 
του εργοστασίου με σκοπό την 
ανάδειξη των ιδεών του προ-
σωπικού και την προβολή οπτι-
κοακουστικού υλικού για την 
ασφάλεια στην εργασία.

Παραθέτουμε παρακάτω 
αναλυτικότερα τις 
χαρακτηριστικότερες 
πρακτικές των τελευταίων 
δύο ετών:

 Ð Σεμινάριο ασφαλούς συ  μ
περιφοράς στην οδήγηση 

Οργάνωσε σεμινάριο ασφαλούς 
συμπεριφοράς στην οδήγηση σε 
συνεργασία με το Ινστιτούτο «Πάνος 
Μυλωνάς», στο οποίο συμμετέχει το 
40% του εργατοτεχνικού προσω-
πικού και το σύνολο των στελεχών 
των εργοστασίων.

 Ð Καμπάνια πρόληψης ατυ
χημάτων «Ενεργοποίηση 
του δεξιού ημισφαιρίου 
του εγκέφαλου»

Το 2014 η Διεύθυνση του εργο-
στασίου της «ΑΛΟΥΝΙΝΙΟΝ της 
ΈΛΛΑΔΟΣ», έκρινε ότι η ασφάλεια 
των εργαζομένων είναι ένα ζήτημα 

το οποίο δεν αντιμετωπίζεται μόνο 
με τη χρήση επιθεωρήσεων, οδη-
γιών εργασίας, διαδικασιών κ.λπ. 
Υπάρχει η ανάγκη για την ευαισθη-
τοποίηση των εργαζομένων, μέσω 
της χρήσης του συναισθήματος ως 
κινήτρου για αποτελεσματική σκέψη 
και πράξη ως προς την ασφάλεια. 
Στην κατεύθυνση αυτή, αποφασί-
στηκε η υλοποίηση εξειδικευμένης 
καμπάνιας για την ασφάλεια στους 
χώρους εργασίας με την πρωτοπορι-
ακή μέθοδο της ενεργοποίησης του 
«δεξιού ημισφαιρίου» του εγκεφά-
λου. Το σκεπτικό της καμπάνιας είναι 
ότι για να επιτευχθεί η ευαισθητο-
ποίηση, θα πρέπει με τα κατάλληλα 
ερεθίσματα / μηνύματα να επιτραπεί 
η ενεργοποίηση του τμήματος του 
δεξιού ημισφαιρίου του εγκεφάλου 
των εργαζομένων που ενεργοποιεί 
τη φαντασία, τη δημιουργικότητα 
και το συναίσθημα. Ή προσπάθεια 
ξεκίνησε με την αναζήτηση ιδεών, 
τη φωτογράφιση, την επεξεργασία 
εικόνων και την εκτύπωση και τοπο-

«Μηχανικοί στην Πράξη»
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θέτηση τελικά αφισών, σε διάφορα 
σημεία του εργοστασίου. Ή καμπάνια 
υλοποιήθηκε από ομάδα εργαζομέ-
νων αποτελούμενη από μέλη της 
Έπιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας 
Έργασίας, εθελοντές γραφίστες εργα-
ζόμενους στην «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της 
ΈΛΛΑΔΟΣ» και το τμήμα της Ασφά-
λειας του εργοστασίου. Ή καμπάνια 
«δεξιού ημισφαιρίου» συνεχίστηκε 
και το 2015.

 Κοινωνία

 Ð Πρόγραμμα «Μηχανικοί 
στην Πράξη»

Έφάρμοσε ένα πρωτοποριακό 
πρόγραμμα έμμισθης απασχόλησης, 
«Μηχανικοί στην Πράξη», που περι-
λαμβάνει διαρκή εκπαίδευση, εναλ-
λαγή θέσεων εργασίας, coaching 
και συστηματική αξιολόγηση των 
συμμετεχόντων, οι οποίοι έχουν την 
ευκαιρία να ξεκινήσουν δυναμικά 
την καριέρα τους και να ζήσουν 
μια μοναδική εμπειρία, εργαζόμε-
νοι δίπλα στους καλύτερους του 
κλάδου τους. Οι 11 νέοι μηχανικοί 
φιλοξενήθηκαν, δωρεάν, καθόλη 
τη διάρκεια της εργασίας τους σε 
ανακαινισμένα διαμερίσματα, στον 
πρότυπο οικισμό του εργοστασίου 
στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας.

Μέσα από το πρόγραμμα «Μηχα-
νικοί στην Πράξη», η «ΑΛΟΥΜΙ-
ΝΙΟΝ της ΈΛΛΑΔΟΣ» φιλοδοξεί 
να βοηθήσει τους συμμετέχοντες 
νέους μηχανικούς να αποκτήσουν 
την απαραίτητη προϋπηρεσία, την 
τεχνογνωσία και την εμπειρία και 
να αναπτύξουν τις προσωπικές τους 
δεξιότητες, στοιχεία απαραίτητα για 
τη μελλοντική επαγγελματική τους 
αποκατάσταση. Ταυτόχρονα όμως, 
το στοίχημα τόσο για τους νέους 
μηχανικούς όσο και για τη διοίκηση 
της ΑτΈ, είναι μέσω της εργασίας 
τους και των projects που θα ανα-
λάβουν στο εργοστάσιο, να φανεί 
ποιοι από αυτούς θα διακριθούν 
ώστε να διεκδικήσουν μία θέση 
στην Έταιρεία και μετά από το τέλος 
του προγράμματος, ανάλογα βέβαια 
και με τις ανάγκες τη συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο.

Υγιεινή & Ασφάλεια

 Ð Επέκταση της λειτουργίας 
εξειδικευμένου συστή
ματος ασύρματης τηλε
πικοινωνίας σε υπόγεια 
εργοτάξια

Το σύστημα αυτό δίνει τη δυνα-
τότητα επικοινωνίας α) μεταξύ των 
εργαζομένων (οπουδήποτε και αν 
βρίσκονται), β) μεταξύ των δια-
φόρων μετώπων του εργοταξίου, 
γ) μεταξύ μετώπων και κεντρικών 
εγκαταστάσεων και δ) μεταξύ εργο-
ταξίου και κεντρικών εγκαταστά-
σεων. Ένα τέτοιο σύστημα, καθιστά 
εφικτή την πολλαπλή επικοινω-
νία μεταξύ των εργαζομένων, την 
έγκαιρη προειδοποίηση όταν το 
απαιτούν οι συνθήκες και εντείνει 
το αίσθημα συνεργασίας μεταξύ 
εργαζομένων που μπορεί να εργά-
ζονται ακόμη και σε απομακρυσμένα 
μέτωπα, αυξάνοντας την αίσθηση 
ασφάλειας. Έπίσης, προσφέρει 
άμεση επαφή με τους εργαζόμε-
νους, σε οποιοδήποτε σημείο του 
έργου και αν βρίσκονται, και τη 
δυνατότητα έγκαιρης επέμβασης 
σε οποιοδήποτε ατυχηματικό συμ-
βάν. Οι πολλαπλοί τρόποι επικοινω-
νίας που προσφέρονται, εκτός των 
άλλων, αυξάνουν σημαντικά και την 
αποτελεσματικότητα της επίβλεψης 
των εργασιών από την ιεραρχία του 
έργου, συμβάλλοντας ουσιαστικά 
στην πρόληψη των ατυχημάτων.

 Ð VAGONETTO Μεταλλευ
τικό Πάρκο Φωκίδας

Το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκί-
δας, το οποίο βρίσκεται στο 51ο χλμ 
της Έ.Ο Λαμίας-Άμφισσας, αποτελεί 
ένα μοναδικό θεματικό πάρκο στον 
ελληνικό χώρο. Έγκαινιάστηκε το 
Σεπτέμβριο του 2003, με την ολο-
κλήρωση των εργασιών ανακατα-
σκευής της ανενεργής για 25 χρόνια 
Στοάς 850, μετατρέποντάς την σε 
έναν επισκέψιμο, τουριστικό και 
εκπαιδευτικό προορισμό, μέσα από 
τον οποίο αναδεικνύεται η ιστορία 
της εξόρυξης βωξίτη.

Ή περιήγηση στο Vagonetto δίνει 
στον επισκέπτη τη δυνατότητα να 
γνωρίσει βήμα-βήμα τη διαδικασία 
εξόρυξης του βωξίτη. Ή γνωριμία με 
την ιστορία του βωξίτη ξεκινά από 
το παλιό υπόγειο μεταλλείο, τη Στοά 
850, όπου τα βαγόνια μεταφοράς 
μεταλλωρύχων, έχουν μετατραπεί 
σε μεταφορικό μέσο των επισκε-
πτών εντός της στοάς. Ή ξενάγηση 
συνεχίζεται με την περιήγηση στον 
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Vagonetto, περιλαμβάνεται στους 
προτεινόμενους από το Υπουρ-
γείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & 
Θρησκευμάτων προορισμούς των 
εκπαιδευτικών μαθητικών επισκέ-
ψεων (www.e-yliko.gr/Ένημερωτικό 
Υλικό/ Έκπαιδευτικές Έπισκέψεις). 

Το 2015 επισκέφθηκαν το 
Vagonetto περίπου 10.000 άτομα, 
ενώ στα πλαίσια της Έταιρικής Κοι-
νωνικής Έυθύνης (CSR) συνεχίστηκε 
η πολιτική δωρεάν εισόδου σε σχο-
λεία της Π.Έ. Φωκίδας. Έπιπλέον, με 
σκοπό τη δημιουργία μεταλλευτικής 
συνείδησης, οι επισκέψεις ξεκινούν 
με την πραγματοποίηση επιμορφωτι-
κών ομιλιών από εργαζομένους της 
εταιρείας ELMIN BAUXITES. Έντός 
του 2016, θα διαμορφωθεί χώρος 
για τη φιλοξενία θεματικών εκδη-
λώσεων σχετικά με το μεταλλευτικό 
παρελθόν του Νομού με τη χρήση 
αιθουσών του κτιρίου της Έταιρείας, 
ενώ η στοά και ο περιβάλλον χώρος 
θα διατίθεται για κινηματογραφήσεις 
και φωτογραφήσεις. 

Περιβάλλον

 Ð Δημιουργία αμπελώνα 
στη Μήλο

Το 2014, η IMERYS ΒΙΟΜΉΧΑ-
ΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΈΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΉ 
ΈΤΑΙΡΙΑ αποφάσισε να ξεκινήσει 
μία νέα οικονομική δραστηριό-
τητα, φιλική προς το περιβάλλον. 
Δημιουργήθηκε ένας αμπελώνας 
στο χώρο ενός αποκατεστημένου 
ορυχείου περλίτη στη Μήλο. Στόχος 
ήταν η μετάβαση από μία βέλτιστη 
πρακτική αποκατάστασης τοπίου, 
η οποία τηρεί τις περιβαλλοντικές 
συνθήκες της άδειας εκμετάλλευ-
σης, σε μία νέα οικονομική δραστη-
ριότητα με πολλαπλά οφέλη για την 
τοπική κοινωνία της Μήλου.

Το Φεβρουάριο του 2014, ολο-
κληρώθηκε η φύτευση 17.500 
αμπελιών μίας καθαρά ελληνικής/
κυκλαδικής ποικιλίας (Aσύρτικο) 
στα πρώτα 50 στρέμματα του αμπε-
λώνα της S&B στο αποκατεστημένο 
κομμάτι ενός ενεργού ορυχείου 
περλίτη στον Τράχηλα.

Ή αμπελοκαλλιέργεια είναι μία 
από τις παραδοσιακές -σήμερα 
σχεδόν εγκαταλελειμμένη- οικονο-
μικές δραστηριότητες του νησιού. 
Ιστορικές πηγές μαρτυρούν ότι το 
1930 καλλιεργούντο 2.200 στρέμ-
ματα αμπελιών στο νησί με ετήσια 
παραγωγή κρασιού 250 τόνων. Ή 
αμπελοκαλλιέργεια εγκαταλεί-
φθηκε σχεδόν τελείως λόγω επι-
δημίας φυλλοξήρας. Ή Έταιρεία 
επέλεξε να αναβιώσει αυτή τη 
δραστηριότητα, «οικοδομώντας» 

Έκθεσιακό Χώρο Μεταλλευτικής 
Ιστορίας και ολοκληρώνεται με τη 
διαδραστική επίσκεψη στην Πτέ-
ρυγα Ψηφιακής Τεχνολογίας.

 Το Φεβρουάριο 2015 ολοκλη-
ρώθηκε η εξαγορά του μεταλλευ-
τικού πάρκου Φωκίδας από την 
ΈΛΜΙΝ Α.Έ και την οικογένεια του 
κου Λ. Πολυχρονόπουλου. Ή νέα 
διοίκηση υπό τη διεύθυνση της κας 
Ή. Σιαμαντά, αναγνωρίζοντας το 
γεγονός ότι το Vagonetto αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας 
της περιοχής, ξεκίνησε τη σταδιακή 
αναβάθμιση του Μεταλλευτικού 
Πάρκου και την προσπάθεια ευρύ-
τερης διάδοσής του. Ανανεώθηκε ο 
ιστότοπος (www.vagonetto.gr) και 
προβλήθηκε έντονα στα μέσα μαζι-
κής δικτύωσης (Facebook, Twitter, 
Instagram) ώστε να γίνει ευρύτερα 
γνωστό, τόσο στην Έλλάδα όσο και 
στο εξωτερικό, συμβάλλοντας στην 
ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας-
οικονομίας και του τουρισμού. 
Ένδεικτικά αναφέρεται πως το 
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πάνω σε μία παράδοση ριζωμένη 
στην ιστορία και τις ιστορικές μαρ-
τυρίες του νησιού.

Ή Έταιρεία εφαρμόζει βιολογική 
μέθοδο καλλιέργειας ενώ το ποτι-
στικό νερό (πολύτιμο στις Κυκλά-
δες) προέρχεται από συλλογή 
ομβρίων υδάτων, δηλαδή δεν προ-
έρχεται από τον υδροφόρο ορίζοντα 
του νησιού. Έπιπλέον, διοργανώνει 
δωρεάν σεμινάρια στη Μήλο για την 
επιμόρφωση των ντόπιων που ήδη 
καλλιεργούν ή θέλουν να αναβιώ-
σουν τους μικρούς οικογενειακούς 
αμπελώνες, προτρέποντάς τους να 
αρχίσουν να χρησιμοποιούν βιολο-
γικές μεθόδους για την παραγωγή 
ντόπιου, ποιοτικού βιολογικού κρα-
σιού. 

Ή νέα δραστηριότητα στοχεύει 
επίσης στην επιμόρφωση και των 
επισκεπτών σχετικά με τη χρήση 
των βιομηχανικών ορυκτών της 
Μήλου. Το θείο χρησιμοποιείται στη 
βιολογική αμπελοκαλλιέργεια για 
την προστασία του φυτού από ασθέ-
νειες, ο μπεντονίτης βρίσκει χρήση 
στη «σταθεροποίηση» του κρασιού, 
ενώ ο περλίτης στη διαύγασή του, 
και αποτελούν χαρακτηριστικά 
παραδείγματα ορυκτών του νησιού 
που αξιοποιούνται στην αμπελοκαλ-
λιέργεια και την οινοπαραγωγή. 

Ή πρώτη παραγωγή κρασιού 
αναμένεται μετά από 3 - 4 χρόνια, 
μετά την ολοκλήρωση επένδυσης 
για την εγκατάσταση οινοποιείου 
στη Μήλο.

Κοινωνία

 Ð YOU@S&B
Β΄κύκλος του προγράμματος 
απόκτησης επαγγελματικής εμπει
ρίας για άνεργους νέους από την 
IMERYS ΒΙΟΜΉΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 
ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΉ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Το πρόγραμμα YOU@S&B που 
εγκαινίασε η IMERYS ΒΙΟΜΉΧΑΝΙΚΑ 
ΟΡΥΚΤΑ ΈΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΉ ΈΤΑΙΡΙΑ 
το 2013, ως συμβολή της στην αντι-

μετώπιση της ανεργίας των νέων 
στην Έλλάδα, ολοκλήρωσε επιτυ-
χώς τον πρώτο κύκλο του, κατά τον 
οποίο προσλήφθηκαν 25 νέοι για 9 
μήνες (Σεπτέμβριος 2013 - Μάιος 
2014) σε θέσεις που καλύπτουν 
όλο το φάσμα της δραστηριότητας 
της Έταιρείας στην Έλλάδα (Αθήνα, 
Μήλο, Φωκίδα, Ριτσώνα). Ο δεύ-
τερος κύκλος του προγράμματος 
προκηρύχθηκε τον Οκτώβριο του 
2014 με την πρόσληψη 15 νέων και 
με διάρκεια προγράμματος 9 μηνών 
(Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2015) 
και απασχόληση στις δραστηριότη-
τες της Έταιρείας στην Αθήνα και 
στη Μήλο. Από την αξιολόγηση του 
πρώτου κύκλου προέκυψαν βελτιώ-

σεις τόσο για τη διαδικασία αξιο-
λόγησης όσο και για την εβδομάδα 
εκπαίδευσης των συμμετεχόντων 
στο πρόγραμμα.

Στόχος του προγράμματος είναι 
να δημιουργήσει μακροχρόνια αξία 
για την ελληνική κοινωνία, αφού 
οι νέοι που επιλέγονται έχουν τη 

δυνατότητα να αποκτήσουν επαγ-
γελματικές γνώσεις, δεξιότητες και 
εμπειρία που θα βελτιώσουν τις 
επαγγελματικές τους προοπτικές.  

 Ð Ετήσια πρωτοβουλία εθε
λοντισμού 2014

Στο πλαίσιο της ετήσιας πρω-
τοβουλίας εθελοντισμού “live 
brighter” της IMERYS ΒΙΟΜΉΧΑ-
ΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΈΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΉ 
ΈΤΑΙΡΙΑ, το 2014 οι εργαζόμενοί της 
στην Αθήνα συμμετείχαν σε δράσεις 
στα Παιδικά Χωριά SOS στη Βάρη 
(διαμόρφωση εξωτερικών χώρων 
με φυτεύσεις δένδρων και φυτών), 
στο Γηροκομείο Αθηνών (με επί-
σκεψη και προσφορά δώρων στους 
ηλικιωμένους την περίοδο του 
Πάσχα) και, επίσης την περίοδο του 
Πάσχα, έκαναν δωρεές τροφίμων σε 
52 οικογένειες του δήμου Κηφισιάς 
με τη συνεργασία του Δήμου αλλά 
και σχολικού υλικού σε άπορες 
οικογένειες με τη συνεργασία του 
Χαμόγελου του Παιδιού. Ιδιαίτερη 
αναφορά αξίζει να γίνει και στην 
οικονομική υποστήριξη της κοινω-
νικής επιχείρησης Μύρτιλλο (http://
www.myrtillocafe.gr/), που προ-
σφέρει εργασία και επαγγελματική 
εκπαίδευση σε νέους από ευαίσθη-
τες κοινωνικές ομάδες, με πόρους 
που αντλήθηκαν από bazaar μετα-
χειρισμένων υπολογιστών.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 Ð Αποκατάσταση τοπίου

Ή Έταιρεία, από τα τέλη της 
δεκαετίας του 80 έχει υλοποιήσει 
και συνεχίζει να υλοποιεί ένα σημα-
ντικό έργο αποκατάστασης τοπίου 
με βάση εγκεκριμένες Μελέτες Περι-
βαλλοντικών Έπιπτώσεων, αποκαθι-
στώντας έκταση περίπου 2.285. Σε 
εξέλιξη βρίσκεται σήμερα αποκατά-
σταση συνολικής έκτασης 212,992 
στρεμμάτων.

Έως αυτή την στιγμή στους 
αποκατεστημένους τομείς έχουν 
φυτευτεί 110.452 φυτά, χωρίς να 
συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό 
αυτό ορισμένα είδη θάμνων.

Διαθέτει δικό της φυτώριο με 4 
θερμοκήπια δυναμικότητας 10.000 
φυτών, ενώ το δίκτυο στάγδην 
άρδευσης που έχει εγκαταστα-
θεί, καλύπτει ένα συνολικό μήκος 
μεγαλύτερο των 150.000m. Οι 
συνολικές δαπάνες αποκατάστα-
σης περιβάλλοντος για τα τελευταία 
15 έτη ανέρχονται σε 4.033.212 € 
(σημειώνεται και πάλι ότι οι τιμές 
είναι οι τρέχουσες του κάθε έτους).

Κοινωνία 

Κάθε χρόνο ενισχύεται η τοπική 
κοινωνία μέσω δωρεών είτε σε 
χρηματική μορφή, είτε με τη διά-
θεση δωρεάν αδρανών υλικών 
στους Δήμους της Χαλκιδικής για 

την περάτωση τεχνικών έργων της 
περιοχής. Οι πόροι που διατέθηκαν 
στην τοπική καθώς και την ευρύ-
τερη κοινωνία (έργα, υποστήριξη 
συλλόγων, συμμετοχή σε αναπτυ-
ξιακές προσπάθειες, υποτροφίες, 
βραβεία), ανήλθαν στο ποσό των 
250.000 ευρώ, για το έτος 2014.

Ή Έταιρεία, όλα τα χρόνια έχει 
ενεργό συμμετοχή τόσο με μηχανικά 
μέσα όσο και με το προσωπικό της 
στην αντιμετώπιση φυσικών κατα-
στροφών που πλήττουν την περιοχή 
της Χαλκιδικής, όπως πυρκαγιές, 
πλημμύρες κτλ.

Πραγματοποιείται προσέγγιση 
της νεολαίας της τοπικής κοι-
νωνίας με ξεναγήσεις μαθητών 
στους χώρους του μεταλλείου και 
παρουσιάζοντάς τους θέματα που 
αφορούν στον ορυκτό πλούτο της 
περιοχής και τη σπουδαιότητά του 
για την τοπική κοινωνία και την 
εθνική οικονομία. Έπίσης, κάθε 
χρόνο πραγματοποιούνται εκπαι-
δευτικές επισκέψεις Τμημάτων 
Πανεπιστημίων σε όλη την Έλλάδα.

Μεγάλο μέρος των απαιτούμενων 
υλικών – ανταλλακτικών, αγοράζο-
νται από την τοπική αγορά όπως και 
οι υπηρεσίες (μηχανογράφηση, επι-
σκευές κτλ), συμβάλλοντας έτσι στη 
διατήρηση της απασχόλησης στην 
ευρύτερη περιοχή.

Περιβάλλον

 Ð Σύστημα προαποστράγγι
σης – επανεισπίεσης στο 
μεταλλείο Σκουριών

Κύριο δομικό και λειτουρ-
γικό στοιχείο της κατασκευής του 
μεταλλείου Σκουριών αποτελεί το 
σύστημα προαποστράγγισης – επα-
νεισπίεσης. 

 Ή προαπαστράγγιση πραγματο-
ποιείται περιμετρικά και εκτός του 
μεταλλείου μέσω υδρογεωτρήσεων 
μεγάλου βάθους από την επιφά-
νεια, με σκοπό την άντληση των 
υπογείων υδάτων από ζώνες εκτός 
των μεταλλευτικών έργων. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα την διατήρηση της 
φυσικοχημικής σύστασης του υπο-
γείου νερού και την ανάπτυξη των 
μεταλλευτικών έργων υπό στεγανές 
συνθήκες. 

 Μέρος της αντλούμενης ποσότη-
τας καταναλώνεται για την κάλυψη 
των αναγκών των μεταλλευτικών 
εγκαταστάσεων σε νερό, ενώ η 
περίσσεια επανεισάγεται στον ίδιο 
υδροφόρο σχηματισμό με αναλ-
λοίωτα τα φυσικοχημικά χαρα-
κτηριστικά του νερού ή μπορεί να 
αποδοθεί στην τοπική κοινωνία για 
χρήση. 

Παράλληλα αναπτύχθηκε δίκτυο 
γεωτρήσεων επανεισπίεσης βάθους 
300 m και εκτεταμένο δίκτυο παρα-
κολούθησης των υδροφόρων 
στρωμμάτων στις Σκουριές, με την 
κατασκευή ειδικών πιεσόμετρων 
που δύνανται να παρακολουθούν 
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τα υπόγεια ύδατα σε διάφορα βάθη.
Το σύστημα αυτό, αποτρέπει τη 

ρύπανση των υπόγειων υδάτων, 
ενώ συγχρόνως συντελεί στη δια-
τήρηση του υδρολογικού ισοζυγίου 
των υδροφόρων σχηματισμών 

 Ð Θρυμματισμός πρεμνών 
(το μικρό τμήμα του κορ
μού που απομένει μετά 
την κοπή μαζί με το ριζικό 
σύστημα) και ριζών από 
τις υλοτομικές εργασίες 
στην περιοχή ανάπτυξης 
των Μεταλλευτικών Εγκα
ταστάσεων Σκουριών

Σημαντική παράμετρο στην κατα-
σκευή των Μεταλλευτικών Έγκα-
ταστάσεων αποτελεί η κατάλληλη 
διαχείριση της φυτικής γης, η οποία 
συγκεντρώνεται σε ειδικούς χώρους 
(αποθεσιοθαλάμους) καθώς και η 
αξιοποίηση των υπολειμμάτων των 
υλοτομιών (κλαδιά, πρεμνά και 
ρίζες). Τα υπολείμματα αυτά τεμα-
χίζονται με ανάλογο μηχάνημα και 
μετατρέπονται σταδιακά με κομπο-

στοποίηση σε κατάλληλο υλικό που 
χρησιμοποιείται για την αύξηση της 
οργανικής ουσίας του εδάφους, 
βελτιώνοντας έτσι την επιτυχία της 
αποκατάστασης και μειώνοντας τον 
χρόνο που αυτή απαιτεί, στα διατα-
ραγμένα εδάφη. Ή οργανική ουσία, 
ως πρόσθετο εδαφοβελτιωτικό, 
χρησιμοποιείται για την αύξηση της 
βιολογικής δραστηριότητας, τη βελ-
τίωση των συνθηκών αύξησης των 
φυτών καθώς και ως υλικό επικά-
λυψης, περιορίζοντας την εξάτμιση 
του εδαφικού νερού, την ανάπτυξη 
των ζιζανίων και τη συμπίεση και 
διάβρωση του εδάφους.

Σε κάθε επιφάνεια όπου ολοκλη-
ρώνονται οι υλοτομικές εργασίες, 
γίνεται εκρίζωση των πρεμνών και 
στη συνέχεια θρυμματισμός τους με 
αντίστοιχο ειδικό μηχάνημα.

Το όλο έργο αποτελεί καινοτομία 
όχι μόνο για την Έλλάδα αλλά και 
για όλη την Έυρώπη.

 Ð Πρόγραμμα Θερινής Απα
σχόλησης

Συνεχίζοντας μια παράδοση ετών 

και μια σχέση με τους φοιτητές και 
τους τελειόφοιτους της περιο-
χής αλλά και των σχετικών με την 
μεταλλευτική δραστηριότητα ειδι-
κοτήτων, στηρίζουμε σταθερά το 
πρόγραμμα θερινής απασχόλησης. 
Με στόχο τον ουσιαστικό επαγγελ-
ματικό προσανατολισμό, την επαρκή 
ενημέρωση αλλά και την εξοικείωση 
των νέων ανθρώπων και των νέων 
επιστημόνων με τη μεταλλευτική και 
τις σχετικές με αυτήν επιστήμες.

Τις χρονιές 2013-2014 απασχο-
λήθηκαν συνολικά 500 φοιτητές 
από την ευρύτερη περιοχή των 
μεταλλείων Κασσάνδρας.

Πέραν της εξοικείωσης τους με 
ένα υψηλών απαιτήσεων ανταγω-
νιστικό εργασιακό περιβάλλον, οι 
φοιτητές έχουν την ευκαιρία να 
δουλέψουν στο αντικείμενό τους, να 
μυηθούν στη μεταλλευτική και στην 
πράξη όλων των σχετικών κλάδων 
και επιστημών.

Παράλληλα τους δίνεται η δυνα-
τότητα να περιηγηθούν σε όλα τα 
έργα και τις εγκαταστάσεις και να 
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μάθουν από πρώτο χέρι, πως θα 
εφαρμοστεί στην πράξη το επεν-
δυτικό σχέδιο της «ΈΛΛΉΝΙΚΟΣ 
ΧΡΥΣΟΣ», ένα από τα πιο σημαντικά 
επιστημονικά projects στην Έυρώπη.

Κοινωνία

 Ð Πρόγραμμα Ανοιχτών 
Θυρών

Ήμερήσιες επισκέψεις φοιτητών 
από όλη την επικράτεια στις εγκατα-
στάσεις της «ΈΛΛΉΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» 

Ή σταθερή αξία των «ανοιχτών 
θυρών» έδωσε την ευκαιρία σε 

προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 
φοιτητές διαφόρων ειδικοτήτων 
που σχετίζονται με τη μεταλλευτική 
δραστηριότητα, να δουν το έργο της 
«ΈΛΛΉΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» και να συνο-
μιλήσουν με το επιστημονικό προσω-
πικό εφ’ όλης της ύλης. 

 
 � Οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης του 

Δημοτικού σχολείου του Στρα-
τωνίου κάνουν μάθημα στο 
εργοστάσιο εμπλουτισμού. 

Ένα κεφάλαιο του σχολικού 
βιβλίου της φυσικής που αφορά 
στην ενέργεια και τα ορυκτά, στά-
θηκε η αφορμή για να επισκεφθούν 

το εργοστάσιο εμπλουτισμού τα 
παιδιά της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού 
σχολείου Στρατωνίου. Με μεγάλο 
ενθουσιασμό τα παιδιά είδαν δείγ-
ματα από το μετάλλευμα και κρά-
τησαν μικρά κομμάτια πετρώματος 
ως δώρο ανάμνησης της επίσκεψής 
τους. Ή είσοδος της κεντρικής στοάς 
που θα ενώσει το Μαντέμ Λάκκο με 
την Ολυμπιάδα, ήταν το δεύτερο 
σημείο που επισκέφθηκαν. Έκεί, το 
μέγεθος ήταν αυτό που τους εντυ-
πωσίασε ενώ άκουσαν με ιδιαίτερη 
προσοχή τις πληροφορίες που τους 
δόθηκαν για τις εξορυκτικές διαδι-
κασίες. 

Φοιτητές Γεωλογίας αναγνωρίζουν 
τον Γαληνίτη και τον Σφαλερίτη στην 
πλατεία απόθεσης μεταλλεύματος 
Στρατωνίου

Φοιτητές του τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος παρακολου-
θούν εφαρμογή Υδροσποράς στο εργοτάξιο των Σκουριών

Δείγματα απο το κοίτασμα των Μαύρων 
Πετρών για τους φοιτητές Γεωλογίας 
του Α.Π.Θ

Από την εξόρυξη στην παραγωγή εμπορεύσιμων προϊόντων. Εκπαιδευτική επί-
σκεψη στο εργοστάσιο εμπλουτισμού του Στρατωνίου
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Περιβάλλον

 Ð Αποκατάσταση και ενί
σχυση της βιοποικιλότη
τας 

Ή προστασία της βιοποικιλότητας 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
περιβαλλοντικής στρατηγικής της 
ΔΈΉ.

H Γενική Διεύθυνση Ορυχείων 
της ΔΈΉ κατά την τριετία 2013-
2015, όπως και στο παρελθόν, 
εφάρμοσε εκτεταμένα προγράμματα 
αποκατάστασης στα Λιγνιτικά της 
Κέντρα. 

Μέχρι το 2015 είχαν αποκατα-
σταθεί περί τα 50.000 στρέμματα. 
Στα μισά περίπου από αυτά, κυρίως 
στις κεκλιμένες επιφάνειες των απο-
θέσεων, έχουν δημιουργηθεί τεχνη-
τές φυτείες με δασικά είδη (ακακίες, 
πεύκα, σφένδαμοι κ.α.). Οι περιοχές 
αυτές αποτελούν οικοσυστήματα 
ιδιαίτερης ομορφιάς, όπου ενδημεί 
ποικιλία πανίδας.

Ένα σημαντικό μέρος των επίπε-
δων επιφανειών των αποθέσεων 
αποδίδονται σε αγρότες των γειτο-
νικών περιοχών προς καλλιέργεια, 
έναντι συμβολικού τιμήματος.

 Ð Εναλλακτική χρήση με ταλ
λευτικών περιοχών 

Στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπο-
λης, παραχωρήθηκε σε θυγατρικές 
εταιρείες της «ΔΈΉ Ανανεώσιμες», 
έκταση 2.000 στρεμμάτων περίπου, 
για την κατασκευή Φ/Β πάρκου. Έπί-

σης παραχωρήθηκε η εγκατάσταση 
πίστας moto-cross σε σύλλογο της 
περιοχής προς αξιοποίησή της. 

Στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής 
Μακεδονίας, παραχωρήθηκε έκταση 
στη «ΔΙΑΔΥΜΑ» για τη διαχείριση 
απορριμμάτων. Λειτουργούν επι-
πλέον δασοπονικό πάρκο με όλα 
τα είδη δένδρων που ευδοκιμούν 
στη Βόρειο Έλλάδα και εκτροφείο 
μικρών πτηνών και ζώων.

 Ð Παρεμβάσεις για την προ
στασία της ποιότητας του 
ατμοσφαιρικού αέρα

Κατά την τριετία 2013-2015 
με απόφαση της ΔΈΉ, συστήθηκε 
και λειτούργησε Ομάδα Διαχείρι-
σης Περιβαλλοντικών Θεμάτων 
Αιχμής, στην οποία συμμετέχουν 
στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων 
Ορυχείων και Παραγωγής. Αντικεί-
μενο της Ομάδας είναι η συνεχής 
παρακολούθηση των αποτελεσμά-
των των μετρήσεων ποιότητας της 
ατμόσφαιρας, η συνεχής χάραξη 
στρατηγικής πρόληψης και όπου 
χρειάζεται η λήψη μέτρων για την 
αντιμετώπιση περιστατικών υπέρ-
βασης των επιτρεπόμενων ορίων.

Έντός του 2014 ολοκληρώθηκε η 
υλοποίηση ερευνητικών έργων στο 
Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδο-
νίας, με αντικείμενο την εκτίμηση 
της συμμετοχής της εξορυκτικής 
δραστηριότητας στην έκλυση και 
συγκέντρωση αιρουμένων σωμα-
τιδίων PM10 στην ατμόσφαιρα.

 Ð Διαχείριση χρησιμοποιη
μένων ιμάντων 

Κατά την τριετία 2013-2015, η 
Γενική Διεύθυνση Ορυχείων της 
ΔΈΉ, στην προσπάθειά της για την 
όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποί-
ηση των χρησιμοποιημένων ιμά-
ντων των μεταφορικών ταινιών, 
εκπόνησε σχετική μελέτη.

Σκοπός της μελέτης ήταν να 
καταγραφούν και αξιολογηθούν, 
αφενός οι μέθοδοι και οι καλές πρα-
κτικές αξιοποίησης των απορριπτό-
μενων ιμάντων, (μεταξύ των οποίων 
η παραγωγή εναλλακτικών καυσί-
μων με ταυτόχρονη ανάκτηση των 
μεταλλικών μερών του οπλισμού 
τους), αφετέρου ο μηχανολογικός 
εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις 
που απαιτούνται για την υλοποίηση 
κάθε μιας από αυτές τις μεθόδους. 

Το αποτέλεσμα της ανωτέρω 
μελέτης θα αποτελέσει χρήσιμο 
εργαλείο, για την επιλογή της 
βέλτιστης λύσης, τόσο από περι-
βαλλοντική, όσο και από τεχνικοοι-
κονομική άποψη.

Υγιεινή και Ασφάλεια 

Ή Γενική Διεύθυνση Ορυχείων, 
μέσω της Διεύθυνσης Κεντρικής 
Υποστήριξης Ορυχείων το 2015, 
προχώρησε σε μια σειρά δράσεων 
για την προαγωγή της Υγείας και 
Ασφάλειας στους εργαζόμενους 
των Λιγνιτωρυχείων. Συγκεκριμένα:

 � Το φθινόπωρο του 2015 πραγ-
ματοποιήθηκε στα Λιγνιτικά 
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κέντρα Δυτικής Μακεδονίας και 
Μεγαλόπολης «Έβδομάδα ευαι-
σθητοποίησης για την Υγεία και 
Ασφάλεια στην Έργασία» με 
κεντρικό μήνυμα «Μηδέν ατυχή-
ματα στους χώρους εργασίας των 
Ορυχείων». Για την πραγματοποί-
ηση της εβδομάδας αυτής καθώς 
και για την υποστήριξη της, δημι-
ουργήθηκε και προωθήθηκε σχε-
τικό ενημερωτικό υλικό (αφίσες, 
newsletter, εγχειρίδιο κ.α.). 

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκε 
η δράση “Walk the Talk”, κατά την 
οποία ομάδες στελεχών της Γενικής 
Δ/νσης Ορυχείων περιηγήθηκαν σε 
όλους τους χώρους εργασίας, με 
σκοπό να καταδείξουν στο προσω-
πικό τη δέσμευση της Διοίκησης για 
τα θέματα ΥΑΈ.

Έγιναν ενημερωτικές συναντή-
σεις τόσο με τα στελέχη των Ορυ-
χείων όσο και με τους εκπροσώπους 
των εργαζομένων και των εργολά-
βων, όπου αναπτύχθηκαν οι στόχοι 
και οι δεσμεύσεις της διοίκησης για 
το 2016.

Ή εβδομάδα ευαισθητοποίησης 
κορυφώθηκε με μια Ήμερίδα στην 
οποία συμμετείχαν όλα τα εμπλε-
κόμενα μέρη και αναπτύχθηκαν 
προβληματισμοί για την επίτευξη 
του κεντρικού στόχου, που είναι τα 
μηδενικά ατυχήματα. Συμμετείχε με 
αντίστοιχη παρουσίαση και ο ΣΜΈ.

 � Στη προσπάθεια ένταξης του 
εργολαβικού προσωπικού στο 
ενιαίο σύστημα Υγιεινής και 
Ασφάλειας της Έταιρείας, ζητή-
θηκε από τους εργολάβους 
του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγα-
λόπολης, η πιστοποίηση των 
εταιρειών τους, εντός δύο ετών 
με το πρότυπο OHSAS 18001/
ΈΛΟΤ 1801, με σκοπό τη βελ-

τίωση των συνθηκών εργασίας 
του προσωπικού τους. 

 � Το σχέδιο αντιμετώπισης εκτά-
κτων καταστάσεων, με τη διε-
ξαγωγή της άσκησης Πελασγός 
2015, προέβλεπε αντιμετώπιση 
ακραίων καιρικών συνθηκών, 
που πλημμύρισαν μέρος του 
Ορυχείου και ανεμοστρόβιλου 
που έπληξε αποθηκευτικούς 
χώρους.

Κατά την άσκηση, μετά την επι-
τυχή αντιμετώπιση των περιστα-
τικών, ενεργοποιήθηκε το Σχέδιο 
Έπιχειρησιακής Συνέχειας για την 
αποκατάσταση της λειτουργίας 
εντός προκαθορισμένων χρονικών 
ορίων.

Κοινωνία

 Ð Διαμόρφωση αγροτικών 
περιοχών και παραχώ
ρησή τους σε αγρότες

Μέσα στο γενικότερο περιβαλ-
λοντικό σχεδιασμό, εκτάσεις, οι 
οποίες έχουν αποκατασταθεί, δια-
μορφώνονται σε αγροτικές περιο-
χές και παραχωρούνται σε αγρότες 
της περιοχής προς εκμετάλλευση. 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 

της δυτικής εξωτερικής απόθεσης 
Χωρεμίου, για την οποία εκπονή-
θηκε ειδική μελέτη, ώστε να γίνουν, 
με γνώμονα τη σωστή διαχείριση 
της αγροτικής γης, όλα τα απαραί-
τητα τεχνικά έργα υποδομής (δρό-
μοι, λίμνες) και να διαμορφωθεί 
στις επιφάνειες ομαλό ανάγλυφο, 
κατάλληλο για γεωργία και κτηνο-
τροφία. Τα αγροκτήματα, που δημι-
ουργήθηκαν μ’ αυτόν τον τρόπο και 
θεωρούνται «πρότυπα», παραχω-
ρούνται με ετήσιες μισθώσεις έναντι 
συμβολικού τιμήματος σε αγρότες 
της περιοχής. 

 Ð Ανάδειξη πολιτιστικού 
χαρακτήρα περιοχών 

Πραγματοποιούνται και χρημα-
τοδοτούνται σωστικές ανασκαφικές 
έρευνες του Υπουργείου Πολιτι-
σμού, σε περιοχές αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος εντός των ορυχείων.

Το 2015 εκπονήθηκε «Προμελέτη 
Προστασίας και Ανάδειξης Οχυρω-
μένης Αρκαδικής Πόλης Κλασικών 
Χρόνων», η οποία έχει εντοπιστεί 
πλησίον του Ορυχείου Κυπαρισ-
σίων Μεγαλόπολης. Ή προμελέτη 
αυτή αναμένεται να εγκριθεί από το 
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Εξωτερική απόθεση Χωρεμίου

26 ΣΜΕ2015
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΈΤΑΙΡΈΙΩΝ ΜΈΛΩΝ ΣΜΈ



Κοινωνία

 Ð Πρόγραμμα για την Υγι
εινή Διατροφή από την 
ΛΑΒΑ στα σχολεία της 
Μήλου

Με επιτυχία διοργανώθηκε ένα 
ενημερωτικό εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα με τίτλο “Τρώω υγιεινά, 
νιώθω καλά!” από τη «ΛΑΒΑ Μεταλ-
λευτική & Λατομική ΑΈ» στη Μήλο. 
Το πρόγραμμα παρακολούθησαν 
περίπου 300 μαθητές και εκπαιδευ-
τικοί από το Γυμνάσιο και τα Λύκεια 
του νησιού.

Ή φετινή εκδήλωση πραγμα-
τοποιήθηκε σε συνεργασία με την 
Έλληνική Διατροφολογική Έταιρία 
και εισηγητή τον Μsc κλινικό διαι-
τολόγο - διατροφολόγο κ. Δημήτρη 
Γρηγοράκη. Το πρόγραμμα είχε ως 
στόχο την ενημέρωση των παιδιών 
για τη σωστή και ισορροπημένη 
διατροφή ως προϋπόθεση για την 
υγεία, τη σωματική ανάπτυξη και τη 
σωστή πνευματική απόδοση. 

Έκτός από την παρουσίαση, η 
εκδήλωση περιελάμβανε διαδρα-
στικό παιχνίδι με θέμα την υγιεινή 
διατροφή, στο πλαίσιο του οποίου 
πραγματοποιήθηκε φύτευση λαχα-
νικών σε έτοιμους σάκους εμπλου-
τισμένης ελαφρόπετρας για οικιακή 
χρήση «oikiaLAVA». Έπίσης, σχετικά 
με το θέμα της διατροφής, συμπλη-
ρώθηκαν ανώνυμα ατομικά ερω-
τηματολόγια, η επεξεργασία των 
οποίων οδήγησε σε συμπεράσματα 
σχετικά με διατροφικές συνήθειες 
των παιδιών και εφήβων. Τα συμπε-

ράσματα αυτά, στάλθηκαν σε αρμό-
διους φορείς για στατιστική μελέτη.

Για το πρόγραμμα συντάχθηκε 
ειδικό έντυπο, σε συνεργασία με την 
Έλληνική Διατροφολογική Έταιρεία, 
που περιείχε βασικές συμβουλές και 
πληροφορίες για την υγιεινή δια-
τροφή και την ισορροπημένη ανά-
πτυξη των παιδιών και των εφήβων. 

Περιβάλλον

 Ð Ή εφαρμογή του μοντέ
λου “POM 2.0.» σε όλα 
τα εργοστάσια τσιμέντου 
της «ΑΓΕΤ»

Οι εκπομπές CO2 είναι ουσια-
στικό ζήτημα για την παραγωγή τσι-
μέντου. Ή εταιρεία ΑΓΈΤ ΉΡΑΚΛΉΣ 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής, εφαρμόζοντας 
οικονομικά αποδοτικές πρωτοβου-
λίες για τη μείωση των εκπομπών 
CO2 στις διεργασίες της, αναπτύσ-
σοντας προϊόντα με χαμηλότερη 
ένταση άνθρακα. 

Για τη μείωση των εκπομπών, 
εστίασε στη βελτίωση της ενεργει-
ακής απόδοσης των καμίνων, την 
υποκατάσταση των ορυκτών καυ-
σίμων από άλλες πηγές ενέργειας 
και στη χρήση πρόσθετων, ιπτάμενη 
τέφρα και ποζολάνη, προκειμένου 
να παραχθούν σύνθετα τσιμέντα με 
χαμηλότερη ένταση άνθρακα. Για να 
μειωθεί η ενέργεια που απαιτείται 
για την παραγωγή τσιμέντου, εφαρ-
μόζεται σε όλα τα εργοστάσια της 
Έταιρείας, ένα παγκοσμίως διακε-
κριμένο μοντέλο λειτουργίας με την 

κωδική ονομασία «POM 2.0» που 
καλύπτει όλα τα στάδια της παρα-
γωγής των εργοστασίων. 

Μια σημαντική πτυχή αυτού του 
προγράμματος αφορά στη χρήση 
ανανεώσιμης βιομάζας ως καύσιμο 
που έχει πλέον αυξηθεί σημαντικά. 
Ή βιομάζα αποτελεί το 27% του 
συνόλου των εναλλακτικών καυσί-
μων τα τελευταία χρόνια. 

 Ð Υλοποίηση έργων τοπικού 
ενδιαφέροντοςεργοστά
σιο βιομάζαςκοινοπραξία 
«ΒΙΟΜΑΣ» 

Το Έργοστάσιο Βόλου, το οποίο 
βρίσκεται κοντά στο Θεσσαλικό 
κάμπο, όπου καλλιεργούνται τερά-
στιες ποσότητες βαμβακιού και 
καλαμποκιού, έχει δεσμευτεί να 
διαχειρίζεται πάνω από 20 χιλιά-
δες τόνους αγροτικών αποβλήτων 
ετησίως, προσφέροντας έτσι μια 
πολύτιμη υπηρεσία στους τοπι-
κούς αγρότες και τις κοινωνίες. Το 
2014, έγινε ένα βήμα παραπάνω, 
διασφαλίζοντας μια αειφόρο λύση 
για τη διαχείριση αυτών των αγρο-
τικών αποβλήτων. Ιδρύθηκε η κοι-
νοπραξία “ΒΙΟΜΑΣ” σε συνεργασία 
με τοπικούς εμπειρογνώμονες, για 
να βελτιστοποιηθεί και να ενισχυ-
θεί η συλλογή των αγροτικών 
αποβλήτων. Πραγματοποιήθηκαν 
νέες επενδύσεις (αξίας άνω των 
300.000 €) για καινούργιο εξοπλι-
σμό συγκομιδής και για την ανα-
βάθμιση της γραμμής τροφοδοσίας 
με βιομάζα του εργοστασίου του 
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Περιβάλλον 

 Ð Πρόγραμμα «Let’s Do it 
World»

Το ‘’Let’s do it World’’ αποτελεί 
τη μεγαλύτερη και πιο ταχέως ανα-
πτυσσόμενη εθελοντική καμπάνια 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
σε παγκόσμια κλίμακα με συμμετοχή 
108 χωρών και 8.000.000 εθελο-
ντών. Κάθε χρόνο, χιλιάδες πολίτες 
από κάθε μεριά του πλανήτη, καθα-
ρίζουν φυσικούς χώρους στις χώρες 
τους, περνώντας μηνύματα βελτίω-
σης και προστασίας του φυσικού και 
αστικού περιβάλλοντος.

Για τέταρτη φορά, το 2014 ο όμι-
λος φιλοξένησε τη συγκεκριμένη 
καμπάνια που «υιοθετήθηκε» από 
την Έλλάδα με πρωτοβουλία των 
Περιβαλλοντικών Συλλόγων Αττι-
κής «Ώρα για Δράση» και της Έλλη-
νικής Έταιρείας Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων. Σκοπός της καμπάνιας 
αυτής, είναι να συντονιστούν όσο 
το δυνατόν περισσότερα άτομα, σε 
όλη την Έλλάδα, πραγματοποιώντας 
εθελοντική δράση καθαρισμού, εξω-
ραϊσμού και αισθητικής αναβάθμισης 
χώρων. 

 Ð Μελέτες για την προστα
σία του περιβάλλοντος 
και ενίσχυση της βιοποι
κιλότητας

Σε στενή συνεργασία με τα Πανε-
πιστήμια Πατρών και Ιωαννίνων 
και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 

όπως η Έλληνική Έταιρεία Προ-
στασίας της Φύσης (ΈΈΠΦ) και η 
Έλληνική Ορνιθολογική Έταιρεία 
(ΈΟΈ), ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αναπτύσσει 
και εφαρμόζει ολοκληρωμένες μελέ-
τες για την προστασία της βιοποικι-
λότητας βάσει διεθνών προτύπων 
και εργαλείων, συμβάλλοντας έτσι 
στην υλοποίηση της Έθνικής Στρα-
τηγικής και του Σχεδίου Δράσης για 
τη Βιοποικιλότητα. Έχει ήδη ολοκλη-
ρώσει πιλοτική μελέτη αξιολόγησης 
της βιοποικιλότητας στο Λατομείο 
«Αρτίμες» της Πάτρας, ενώ σε εξέ-
λιξη βρίσκονται τρεις μελέτες σε 
χώρους εξόρυξης εντός ή πλησίον 
προστατευόμενων περιοχών, στο 
ορυχείο εξόρυξης αδρανών υλικών 
στο Λατζιμά Ρεθύμνου, καθώς και 
ορυχεία εξόρυξης ποζολάνης στην 
Ξυλοκερατιά Μήλου και την Άψαλο 
Πέλλας. 

Κοινωνία 

 Ð Αρωγή του Ομίλου 
«ΤΙΤΑΝ» στους πρόσφυ
γες στη Λέρο 

Ο «ΤΙΤΑΝ» ενήργησε άμεσα, 
προκειμένου να ενισχύσει το έργο 
υποδοχής και φιλοξενίας των προ-
σφύγων στη Λέρο. Στο πλαίσιο 
αυτό, απηύθυνε κάλεσμα για την 
συγκρότηση ομάδων εθελοντών, 
αναλαμβάνοντας ο ίδιος όλα τα 
έξοδα της αποστολής, καθώς και την 
τεχνική διευκόλυνση. Ή ανταπόκριση 
εργαζομένων από όλη την Έλλάδα 
στην πρόσκληση για προσωπική 

Βόλου. Έπίσης, στο πλαίσιο αυτής 
της τροφοδοσίας και προκειμένου 
να ελαχιστοποιηθεί ο περιβαλλοντι-
κός αντίκτυπος από τα μεταφορικά 
μέσα, χρησιμοποιήθηκαν εξελιγμένα 
φορτηγά με κινούμενο δάπεδο. 

Το 2015, αναπτύχθηκε περαι-
τέρω η κοινοπραξία «ΒΙΟΜΑΣ», 
καθιστάμενη αξιόπιστος συνεργάτης 
της τοπικής κοινωνίας, προσφέρο-
ντας έτσι περιβαλλοντικές λύσεις 
και ενίσχυση της αειφορίας στην 
περιοχή.

 

Υγιεινή και Ασφάλεια

 Ð Ορθή χρήση ΜΑΠ για την 
προστασία Αναπνοής  
Ακοής

Το 2015 πραγματοποιήθηκε η 
εφαρμογή της πρωτοβουλίας για τη 
χρήση των Μέτρων Ατομικής Προ-
στασίας (ΜΑΠ), μέσω της οποίας, 
υλοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα «Ορθή χρήση ΜΑΠ για την 
προστασία Αναπνοής & Ακοής». Στο 
πρόγραμμα συμμετείχαν εργαζόμε-
νοι από όλες τις μονάδες εργασίας, 
οι οποίοι ενημερώθηκαν για την 
αναγνώριση κινδύνων, την κατα-
νόηση επιδράσεων, την επιλογή 
σωστού εξοπλισμού και τη σωστή 
χρήση ΜΑΠ (μάσκες & ωτοασπίδες). 

 Ð Πρωτοβουλία «ΑλλάΖω»

Στο πλαίσιο του προγράμματος 
«ΑλλάΖΩ», υλοποιείται το πρό-
γραμμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης 
«ΚΑΘΟΔΉΓΩ ΑΣΦΑΛΩΣ». Μέρος 
του προγράμματος αυτού, αποτε-
λεί η «Έσωτερική Έρευνα Υγείας & 
Ασφάλειας» που περιλαμβάνει δειγ-
ματοληπτικές συνεντεύξεις. Έχει ως 
στόχο την ανάδειξη των κρίσιμων 
περιοχών και το διαχωρισμό τους 
σε περιοχές όπου οι εργαζόμενοι 
πιστεύουν ότι η Υ&Α βρίσκεται σε 
ικανοποιητικό βαθμό και σε εκείνες 
για τις οποίες απαιτούνται περαι-
τέρω ενέργειες.
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προσφορά, ήταν ιδιαίτερα έντονη. 
Συνολικά, ταξίδεψαν 30 εργαζόμενοι 
του Ομίλου σε πενταμελείς ομάδες, 
ο γιατρός εργασίας, η νοσοκόμα του 
εργοστασίου Καμαρίου, καθώς και 
διευθυντικά στελέχη της Διοίκησης 
και του Τομέα Έλλάδος.

Δεδομένου ότι οι ανάγκες των 
προσφύγων ήταν πάρα πολλές 
και η προθυμία των εργαζομένων 
αντίστοιχα πολύ μεγάλη, η Έται-
ρεία παρέτεινε την εθελοντική αυτή 
δράση για δύο ακόμη εβδομάδες, 
ενώ ο αρχικός προγραμματισμός 
ήταν για ένα μήνα. Στόχος των 
αποστολών του «ΤΙΤΑΝ» (σε συνερ-
γασία με το Δίκτυο Αλληλεγγύης 
Λέρου και τις τοπικές αρχές), ήταν 
να πραγματοποιηθούν ενέργειες 
βελτίωσης των συνθηκών παρα-
μονής των προσφύγων στο νησί. 
Αυτές περιλάμβαναν τόσο τη δια-
μόρφωση χώρων υποδοχής, όσο 
και τη διανομή γευμάτων, τροφίμων, 
νερού, ειδών ένδυσης και πρώτης 
ανάγκης. Οι εθελοντές εργάστηκαν 
πολύ σκληρά, χωρίς ωράρια, προ-
κειμένου να διευκολύνουν τη ροή 
των προσφύγων κατά τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο ανταποκρινόμενοι όσο 
πιο αποτελεσματικά μπορούσαν, στις 
ανάγκες των ανθρώπων αυτών.

 Ð Στήριξη του Ευρωπαϊκού 
Συμφώνου για τη Νεολαία 
με την υπογραφή και του 
«ΤΙΤΑΝ» στο πλαίσιο της 
ενίσχυσης των δράσεών 
του για την κατάρτιση και 
την ενίσχυση της απασχό
λησης των νέων. Θέσεις 

πρακτικής εξάσκησης για 
φοιτητές Α.Τ.Ε.Ι.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το 
έντονο φαινόμενο της ανεργίας των 
νέων στην Έλλάδα, το Έυρωπαϊκό 
Δίκτυο για την Έταιρική Κοινωνική 
Έυθύνη (CSR Europe), το Έλληνικό 
Δίκτυο για την Έταιρική Κοινωνική 
Έυθύνη (CSR HELLAS) και οι υπόλοι-
ποι εθνικοί εταίροι του Έυρωπαϊκού 
Δικτύου, ανέλαβαν πρωτοβουλία 
σύμπραξης με την Έυρωπαϊκή Έπι-
τροπή για τη σύνταξη του Έυρω-
παϊκού Συμφώνου για τη Νεολαία 
(European Pact for Youth).

Το Έυρωπαϊκό Σύμφωνο για τη 
Νεολαία (European Pact for Youth), 
στοχεύει στην ενίσχυση της απασχο-
λησιμότητας των νέων της Έυρώπης, 
μέσω της διεύρυνσης της συνεργα-
σίας των επιχειρήσεων με την εκπαι-
δευτική κοινότητα, την υλοποίηση 
προγραμμάτων πρακτικής άσκησης 
και επαγγελματικής κατάρτισης και 
άλλων πρωτοβουλιών. Παρουσιά-
στηκε στην Έπιχειρηματική Διάσκεψη 
Κορυφής , Enterprise 2020 Summit 
στις Βρυξέλλες.

Ο Όμιλος «ΤΙΤΑΝ» σκοπεύει να 
ενισχύσει περαιτέρω τις δράσεις του 
για τους νέους, προσφέροντας εβδο-
μήντα (70) θέσεις πρακτικής άσκησης 
πανελλαδικά σε φοιτητές Ανώτατων 
Τεχνολογικών Έκπαιδευτικών Ιδρυ-
μάτων (Α.Τ.Έ.Ι.) την περίοδο 2016-
2017, απαραίτητη προϋπόθεση για 
τη λήψη του πτυχίου τους, δίνοντας 
τη δυνατότητα έμμισθης εξάμηνης 
εργασίας και απόκτησης εφοδίων για 
την μελλοντική επαγγελματική τους 
αποκατάσταση.

Οι προσφερόμενες θέσεις αφο-
ρούν ειδικότητες που απασχολούνται 
στα εργοστάσια, στα κεντρικά γρα-
φεία και στα λοιπά κέντρα δραστηριό-
τητας του Ομίλου πανελλαδικά, όπως 
μηχανικών μηχανολόγων, ηλεκτρο-
λόγων, ηλεκτρονικών αυτοματισμού, 
μηχανικών δομικών έργων, καθώς 
και στελεχών διοίκησης επιχειρήσεων 
και χρηματοοικονομικών. Στον πρώτο 
γύρο του προγράμματος που πραγμα-
τοποιήθηκε την περίοδο 2014-2015, 
δόθηκε αρχικά η δυνατότητα σε 50 
φοιτητές Α.Τ.Έ.Ι. να πραγματοποιή-
σουν την πρακτική τους άσκηση στα 
κέντρα δραστηριότητάς του στην 
Έλλάδα ενώ στην πορεία σχεδόν 
υπερδιπλασιάστηκαν οι θέσεις. 

ΑσφάλειαΕκπαίδευση

 Ð «Ασφάλεια στο σπίτι: ένα 
ζωτικό θέμα»

Ο όμιλος «ΤΙΤΑΝ», έχει σχεδιάσει 
και υλοποιεί από το 2012 ενημερω-
τικές εκδηλώσεις, με στόχο τη συμ-
βολή στην πρόληψη του παιδικού 
ατυχήματος και την ευαισθητοποί-
ηση των παιδιών σε θέματα Υγείας 
και Ασφάλειας. 

Το ολοκληρωμένο αυτό πρό-
γραμμα ονομάζεται «Ασφάλεια στο 
Σπίτι» και γνωρίζει μεγάλη επιτυ-
χία σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και 
Γυμνάσια της χώρας, κυρίως χάρη 
στην έντονη δραστηριοποίηση και 
τον εθελοντισμό των εργαζομένων 
του Ομίλου «ΤΙΤΑΝ» και της εταιρείας 
«ΙΝΤΈΡΜΠΈΤΟΝ».

Κατά τη διάρκεια των ενημερω-
τικών εκδηλώσεων γίνεται επισή-
μανση επισφαλών καταστάσεων 
με παράλληλη παρουσίαση ασφα-
λών πρακτικών. Οι μαθητές θέτουν 
ερωτήσεις και ακολουθεί συζήτηση 
που βοηθά στην καλύτερη κατανό-
ηση των αιτιών που προκαλούν τα 
ατυχήματα καθώς και των τρόπων 
αποφυγής τους.

Σε όλους τους συμμετέχοντες 
διανέμεται το έντυπο «Ασφάλεια στο 
Σπίτι», το οποίο είναι διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα του Ομίλου.

Το 2015 το πρόγραμμα «Ασφά-
λεια στο Σπίτι» παρακολούθησαν 
12.651 μαθητές σε 132 σχολεία.
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Ή Έταιρεία, εφαρμόζοντας αρχές 

βιώσιμης ανάπτυξης, αύξησε τη 
χρονιά που πέρασε, τις δαπάνες 
αποκατάστασης του περιβάλλοντος 
και αντίστροφα μείωσε σημαντικά 
την κατανάλωση ενέργειας ανά τόνο 
εμπορεύσιμου προϊόντος.

Έπίσης, ενδεικτικό της προσφο-
ράς της Έταιρείας στην κοινωνία, 
είναι, εν μέσω κρίσης η αύξηση των 
διατιθέμενων πόρων, με έμφαση 
στους τομείς της Υγείας και της Παι-
δείας. Συγκεκριμένα παρασχέθηκαν 
140 Ή/Υπολογιστές σε σχολεία της 
Δράμας το 2015 και άλλοι 150 Ή/Υ 
πρόκειται να παραδοθούν εντός του 
Μαρτίου 2016. Τέλος, ενισχύθηκαν 
με συνδρομή οι οργανώσεις «Κιβω-
τός», «Χαμόγελο του Παιδιού» και 
«Γιατροί Χωρίς Σύνορα». 

 

Περιβάλλον

 Ð Περιβαλλοντικές προδια
γραφές του έργου «Κατα
σκευή και λειτουργία του 
χώρου χερσαίας διάθεσης 
της σκωρίας ηλεκτρο
καμίνων της ΓΜΜΑΕ 
ΛΑΡΚΟ, στη θέση Λιάβδα 
Ν. Φθιώτιδας και αξιο
ποίηση των κόνεων των 
περιστροφικών καμίνων

Για την αντιμετώπιση της σκω-
ρίας, που παράγεται κατά τη 
μεταλλουργική επεξεργασία του 
μεταλλεύματος στο εργοστάσιο της 
Λάρυμνας, ολοκληρώθηκε η κατα-
σκευή και λειτουργία του χώρου 
χερσαίας απόθεσής της. 

Στον κατασκευασθέντα χώρο, 
υλοποιήθηκε το σύνολο των 
έργων της οδικής πρόσβασης, οι 
απαραίτητες εγκαταστάσεις διαχεί-
ρισης των στραγγισμάτων και των 
ομβρίων υδάτων, όπως επίσης και 
το σύνολο των έργων υποδομής, 
που περιλαμβάνουν κτιριακές εγκα-
ταστάσεις, μεταφορά ηλεκτρικού 

ρεύματος, δεξαμενές πυρόσβεσης 
και ύδρευσης, αποχέτευση κλπ. Στο 
χώρο απόθεσης κατασκευάσθηκε το 
πρώτο κύτταρο, το οποίο θα καλύ-
ψει τις ανάγκες για περίπου δύο 
χρόνια, τα υπόλοιπα κύτταρα θα 
κατασκευάζονται σταδιακά. Κατα-
σκευάστηκε με αυστηρούς περιβαλ-
λοντικούς όρους και προδιαγραφές, 
έτσι ώστε αφενός να καλυφθούν 
οι ανάγκες διάθεσης της σκωρίας 
και αφετέρου να διασφαλίζεται η 
μέγιστη δυνατή προστασία του περι-
βάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή. 
Έίναι ήδη έτοιμο προς χρήση και 
αναμένονται οι απαραίτητες αδειο-
δοτήσεις. Στην πλήρη δυναμικότητά 
του θα καλύψει τις ανάγκες απόθε-
σης σκωρίας για τα επόμενα 15 έτη.

 Από τα μέσα του 2014 έχει τεθεί 
σε εφαρμογή σχέδιο αξιοποίησης 
των «κόνεων» των περιστροφικών 
καμίνων δια μετατροπής τους σε 
green pellets και επανατροφοδο-
σίας τους στο παραγωγικό κύκλωμα 
του Έργοστασίου. Το υφιστάμενο 
απόθεμα εκτιμάται πλέον των 
2.000.000 τόνων και η σχετική ΜΠΈ 
κατατέθηκε στις αρμόδιες αρχές. 

Διαμόρφωση και στεγανοποίηση του χώρου απόθεσης της σκωρίας ηλεκτρο-
καμίνων
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Στατιστικά στοιχεία ασφάλειας ΕταιρειώνΜελών
Τα τελευταία έξι χρόνια, για όλες τις εταιρείες μέλη του ΣΜΈ*, τα στατιστικά στοιχεία των ατυχημάτων που αφο-
ρούν στην παραγωγή και τις υποστηρικτικές προς αυτήν δραστηριότητες και για το σύνολο των απασχολουμένων 
(προσωπικό εταιρειών και εργολάβων), έχουν ως εξής:

Ο δείκτης συχνότητας υπολογίζεται όπως προβλέπει ο ΚΜΛΕ.

Στατιστικά τύπου Β αφορούν σε εργολαβικό προσωπικό που επιβλέπεται από τις εργολαβικές εταιρείες
Στατιστικά τύπου Α αφορούν σε προσωπικό που επιβλέπεται από τις εταιρείες

6,18 5,96 5,42 5,66 4,04 5,73 5,24 4,93 5,61 4,01

2011 2012 2013 2014 2015

Για το 2009: α) Δείκτης Συχνότητας 6,39 β) Δείκτης Σοβαρότητας 158,34 και γ) Δείκτης Θανατηφόρων 1/2.533.
Για το 2011: α) Δείκτης Συχνότητας 6,15 β) Δείκτης Σοβαρότητας 127,17 και γ) Δείκτης Θανατηφόρων 1/3.955.
Για το 2012: α) Δείκτης Συχνότητας 5,48 β) Δείκτης Σοβαρότητας 137,59 και γ) Δείκτης Θανατηφόρων 1/6.009.
Για το 2013: α) Δείκτης Συχνότητας 4,56 β) Δείκτης Σοβαρότητας 130,86 και γ) Δείκτης Θανατηφόρων 1/4149.
Για το 2014: α) Δείκτης Συχνότητας 5,14 β) Δείκτης Σοβαρότητας 141,77 και γ) Δείκτης Θανατηφόρων 1/2.567.
Για το 2015: α) Δείκτης Συχνότητας 5,11 β) Δείκτης Σοβαρότητας 181,64 και γ) Δείκτης Θανατηφόρων 1/4.426.

*Τα στατιστικά αυτά δεν περιλαμβάνουν το Αλουμίνιο της Ελλάδος.

Δείκτης Συχνότητας: Αριθμός ατυχημάτων ανά εκ. Ω. Απασχόλησης.

Δείκτης Σοβαρότητας: Ημέρες που χάθηκαν από ατυχήματα ανά εκ. Ω. Απασχόλησης.

Δείκτης Θανατηφόρων: Αριθμός δυστυχημάτων / Συνολικό Αριθμό Εργαζομένων.

Ο μηδενισμός των ατυχημάτων αποτελεί τον κεντρικό στόχο μας. Ή επίτευξή του απαιτεί συστημα
τική και επίμονη προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους, με την εφαρμογή των καλύτερων 
διαθέσιμων πρακτικών. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ YΓΙΕΙΝΉ&

Δείκτης Συχνότητας
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Γενικά

Ή αξιολόγηση αυτή, είναι η μεγαλύτερη 
που έχει γίνει για ευρωπαϊκό νομοθε
τικό πλαίσιο. Περιλαμβάνει την οδη

γία πλαίσιο (frame directive) 89/391/EEC 
και 23 μεμονωμένες οδηγίες, είτε οδηγίες 
βάσης (προσανατολισμένες σε γενικούς 
στόχους), είτε οδηγίες εξειδικευμένου αντι
κειμένου.

Το προαναφερμένο κανονιστικό 
πλαίσιο αξιολογείται από ειδικούς 
μελετητές σε συνεργασία με τους 
εμπλεκόμενους φορείς και συνδέ-

σμους από όλα τα κράτη μέλη και την Advisory 
Committee of Safety and Health της Commis-
sion (τριμερές γνωμοδοτικό όργανο με τη συμ-
μετοχή εκπροσώπων εργοδοτών, εργαζομένων 
και αρμόδιων υπουργείων, στο οποίο μετέχει 
και ο ΣΜΈ).

Ή κριτική αξιολόγηση του πλαισίου αυτού, 
που εμπεριέχει και τις οδηγίες 92/104 (ελάχιστες 
προδιαγραφές Υ&Α για εργαζόμενους υπογείων 
ή επιφανειακών εξορυκτικών δραστηριοτήτων) 
και 92/91 (απαιτήσεις Υ&Α για διατρητικές 
εργασίες), βασίστηκε σε τέσσερις παραμέτρους: 
αποτελεσματικότητα, σχετικότητα (κατά πόσο 
καλύπτει το αντικείμενο), συνάφεια και συμ-

μόρφωση (εφαρμογή από τα κράτη 
μέλη). Σκοπός επίσης είναι να προσ-
διοριστούν τα αποτελέσματα και οι 
επιπτώσεις, να εντοπιστούν δυνατά 
και αδύνατα σημεία που επηρεάζουν 
θετικά και αρνητικά αντίστοιχα την 
Υ&Α στην Έ.Έ. και να προταθούν 
βελτιώσεις για μεγαλύτερη απο-

τελεσματικότητα και μείωση γραφειοκρατικών 
βαρών (regulation fitness).

O ΣΜΈ, εκπροσωπώντας τους Έλληνες εργο-
δότες στην Advisory Committee of Safety and 
Health (ACSH), έλαβε μέρος σε όλη τη διαδικα-

σία αξιολόγησης, εκφράζοντας απόψεις για το 
σύνολο της βιομηχανίας και ιδιαίτερα για τον 
εξορυκτικό κλάδο.

Κατά τη γνώμη της ΑCSH, που σε πολλά 
σημεία συμφωνεί με τους μελετητές/αξιολογη-
τές, το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο εξυπηρετεί 
το στόχο της εξασφάλισης ελάχιστου επιπέδου 
προστασίας από κινδύνους που σχετίζονται 
με την εργασία, σε όλους, ανεξαιρέτως, τους 
εργαζόμενους των ευρωπαϊκών κρατών μελών. 
Χαρακτηριστικές του ιδιότητες ότι έχει συνοχή 
και το ότι δεν υπάρχουν αντιφατικές διατάξεις, 
παρά μόνο ελάχιστες αλληλεπικαλύψεις μεταξύ 
των οδηγιών που όμως δεν οδηγούν στην πράξη 
σε διπλές επιβαρύνσεις. Έξαίρεση αποτελούν 
μόνο οι οδηγίες 92/24/ΈC(Chemical Directive) 
και 2004/3/ΈC (περί καρκινογόνων ουσιών). 
Παρόλο που υπάρχει ανάγκη για μερική ανανέ-
ωση κάποιων οδηγιών, λόγω σημαντικών αλλα-
γών σε τεχνολογικό επίπεδο , σε σύγκριση με 
το παρελθόν, δεν κρίνεται σκόπιμη η πλήρης 
αναδιατύπωση του πλαισίου.

Σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή του πλαισίου 
από τα κράτη μέλη, η ACSH επισημαίνει:

 � Eνώ, τα κράτη μέλη έχουν επιλέξει διάφορα 
μοντέλα για τη νομική εφαρμογή των οδη-
γιών, ο κεντρικό στόχος που ήταν η διαμόρ-
φωση ενιαίου πυρήνα κανονισμών σε σχέση 
με την Y&A, που θα αποτελεί και πυρήνα αντί-
στοιχων εθνικών πλαισίων, έχει σε μεγάλο 
βαθμό επιτευχθεί. Ή δημιουργία κοινού πλαι-
σίου βασικών ρυθμίσεων για την Υ&Α της 
εργασίας σε όλα τα κράτη μέλη της Έ.Έ. και 
αυτή έχει επιτευχθεί

 � Έχουν παρατηρηθεί μόνο μικρές αποκλίσεις 
στην ενσωμάτωση των οδηγιών και την εφαρ-
μογή του δεδομένου ευρωπαϊκού πλαισίου 
Υ&Α. Ή δομή και οι βασικές αρχές του έχουν 
ορθώς ενσωματωθεί και εφαρμοστεί σε 
εθνικό επίπεδο

I. Aξιολόγηση του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου και 
της εφαρμογής του από τα κράτη μέλη
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 � Υπάρχει ένα καλό επίπεδο ποσοτικής συμ-
μόρφωσης με τους μηχανισμούς και τις δια-
δικασίες που αφορούν στην ενημέρωση των 
εργαζομένων σε θέματα Υ&Α και στα συστή-
ματα και τις υπηρεσίες προστασίας και πρό-
ληψης έναντι των ατυχημάτων

 � Κρίνεται ως μέτρια η συμμόρφωση σε σχέση 
με τις απαιτήσεις και την εφαρμογή των προ-
βλεπόμενων διατάξεων για την εκπόνηση 
μελέτης εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων 
και την υλοποίησή της στην πράξη

 � Έπίσης, ως μέτρια κρίνεται και η συμμόρ-
φωση σε σχέση με την εκπαίδευση, την επί-
βλεψη, τη συμμετοχή και τη διαβούλευση 
εργαζομένων σχετικά με Υ&Α

 � Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η εκπροσώ-
πηση των εργαζομένων στο σύστημα Υ&Α 
έχει σημαντική επίδραση στον τομέα εκτί-
μησης των κινδύνων και στην εφαρμογή 
συστημάτων ασφάλειας για την αποφυγή 
ατυχημάτων 

 � Ή επιβολή των μέτρων και ιδιαίτερα ο ρόλος 
των επιθεωρητών (ελεγκτικών μηχανισμών), 
ενισχύει την εφαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου Υ&Α. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί 
προσ φέρουν και καθοδήγηση στην εφαρμογή 
του πλαισίου. Αυτά επιδρούν θετικά στη συμ-
μόρφωση με τις υπάρχουσες απαιτήσεις Υ&Α

 � Συμφωνούν όλες οι πλευρές και οι μελετη-
τές/αξιολογητές ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις 
έχουν σε μεγάλο βαθμό αφομοιώσει το κανο-
νιστικό πλαίσιο με αντίστοιχα θετικά αποτελέ-
σματα. Ή συνεχής βελτίωση των συστημάτων 
ασφάλειας που διαθέτουν, η συνεχής επί-
βλεψη και η εκπαίδευση των εργαζομένων, 
είναι στοιχεία καθημερινής πρακτικής των 
μεγάλων επιχειρήσεων που ευνοούν και την 
ασφάλεια. Αντίθετη εικόνα έχουν οι μικρομε-
σαίες και μικρές επιχειρήσεις. Έμφανίζουν 
πολλά προβλήματα στην εφαρμογή του 
πλαισίου Υ&Α με κυρίαρχες αιτίες την ελλιπή 
εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων 
τους, την έλλειψη κουλτούρας ασφάλειας, 
την υποτίμηση των κινδύνων, τη μη διαθε-
σιμότητα πόρων και τις ελλείψεις τεχνικών 
δυνατοτήτων (οι οποίες δεν καλύπτονται 
πάντα από outsourcing υπηρεσίες)

 � Θα πρέπει να εκδοθούν οδηγίες εφαρμογής 
του κανονιστικού πλαισίου Υ&Α (guidelines), 
κάτι που θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 � Υπογραμμίζεται η ανάγκη να βρεθούν νέοι 
καινοτόμοι τρόποι για να προσεγγιστούν τα 
θέματα Υ&Α από τις μικρομεσαίες και τις 
μικρο επιχειρήσεις (όπως π.χ. η ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα OIRA (Online Interactive 
Risk Assessment) για τη δημιουργία μελε-

τών επικινδυνότητας. Δεν απαιτείται υιο
θέτηση εξαιρέσεων από την εφαρμογή 
του πλαισίου Υ&Α των μικρομεσαίων επι
χειρήσεων διότι αυτό θα έχει χειρότερες 
επιδόσεις ασφάλειας

 � Έπισημαίνεται ότι υπάρχουν περιθώρια βελ-
τίωσης ορισμένων οδηγιών 
ώστε να αυξηθεί η αποτε-
λεσματικότητα εφαρμογής 
τους, με παράλληλη απλού-
στερη διαχείρισή τους, δια-
τηρώντας το υψηλό επίπεδο 
απαιτήσεων προστασίας των 
εργαζομένων

 � Συμφωνούν όλοι με τη δια-
πίστωση των μελετητών ότι 
απαιτούνται ακριβέστερα στατιστικά στοιχεία 
και δεδομένα σε σχέση με τα αποτελέσματα 
Υ&Α και τη λειτουργία των συστημάτων, σε 
επίπεδο ευρωπαϊκό και εθνικό. Σήμερα δεν 
αποτυπώνονται επακριβώς οι παράμετροι και 
οι παράγοντες που 
επηρεάζουν την Υ&Α.

 � Υπογραμμίζεται από 
όλους, ότι πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή σε σχέση 
με τους μελλοντικούς κινδύνους (new and 
emerging risks) στους χώρους εργασίας 
όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό 
άγχος, ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι 
που προκύπτουν από τη γήρανση του ανθρώ-
πινου δυναμικού και χρήση νέων υλικών ή 
ουσιών (μικροσωματίδια κτλ).

 � Ο τρόπος διαχείρισης του κανονιστικού 
πλαισίου Υ&Α πρέπει να αποτελεί μέρος 
της καθολικής διαδικασίας 
καθημερινής διοίκησης/
παρακολούθησης του έργου. 
Να μην γίνεται μεμονωμένα 
και αποσπασματικά.
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Ή αξιολόγησή της, ανέδειξε τα εξής  
ζητήματα:

 � Ή οδηγία 92/104 είναι γενικού περιεχο-
μένου, που περιγράφει τις υποχρεώσεις του 
εργοδότη να διατηρεί ασφαλές και υγιεινό 
το περιβάλλον εργασίας. Τα περισσότερα 
κράτη μέλη, όχι μόνο έχουν ενσωματώσει 
την οδηγία, αλλά έχουν εκδώσει αναλυ-
τικότερες διατάξεις ασφάλειας, ιδιαίτερα 
με εξειδικεύσεις σε συνθήκες, φάσεις και 
είδη εργασίας. Αυτό, παράλληλα αποτελεί 
και μειονέκτημα γιατί υπάρχουν μεγάλες 
διαφορές αναλυτικότερων προσεγγίσεων 
μεταξύ κρατών μελών

 � Λόγω της γενικότητάς της, η οδηγία ται-
ριάζει και στη φιλοσοφία της Έυρωπαϊκής 
Στρατηγικής για την Ασφάλεια. Αγκαλιάζει 
το 82% των εργαζομένων στον κλάδο, που 
μεταφράζεται σε 670.000 εργαζόμενους

 � Και εδώ εντοπίζεται το πρόβλημα της 
ανακρίβειας, της μη τήρησης ή της διαφο-
ροποίησης στατιστικών στοιχείων ατυχη-
μάτων μεταξύ κρατών μελών

 � Ο δείκτης θανατηφόρων ατυχημάτων στην 
εξορυκτική δραστηριότητα, είναι περίπου 6 
φορές μεγαλύτερος του αντίστοιχου ευρω-
παϊκού μέσου όρου

 � Δεν παρατηρούνται αλληλεπικαλύψεις, ασυ-
νέχειες και προβλήματα συνάφειας με άλλες 
οδηγίες

 � Το “Standard Working Party of Extractive 
Industry” της Advisory Committee of 
Safety and Health, επιπρόσθετα επιση-
μαίνει:

 � Οποιαδήποτε αλλαγή της οδηγίας 92/104 
θα επιφέρει σημαν τικές αλυσιδωτές αλλα-
γές στα εθνικά δίκαια με μεγάλο κόστος και 
αμφίβολο αποτέλεσμα

 � Προτείνονται βελτιώσεις:
  Καλύτερα στατιστικά στοιχεία, ανάλυση 
ατυχημάτων ή παραγόντων που επηρεά-

ζουν την Y&A των εργαζομένων, επεξερ-
γασία βελτιωτικών προτάσεων, δημιουργία 
οδηγιών καλών πρακτικών, διάδοση και 
ανταλλαγή εμπειριών

  Ένίσχυση της εκπαίδευσης υπευθύνων Υ&Α
  Βελτιώσεις στο θέμα «Safer by Design», 
στην προτυποίηση, στα standards των 
μηχανημάτων και του εξοπλισμού (CEN /
TC 151).

  Ένίσχυση των προγραμμάτων μέσω της 
European Innovation Partnership με νεω-
τερισμούς σε τεχνολογίες και μεθόδους 
εργασίας που θα δίνουν λύσεις σε θέματα 
Υ&Α

  Θέσπιση βραβεύσεων σε επίπεδο ευρω-
παϊκό και εθνικό, για καλές πρακτικές και 
αποτελέσματα σε Υ&Α

  Το υπάρχον πρότυπο OSHA 18001 είναι 
επαρκές 

  Έμφαση στην αύξηση της ευαισθητοποίη-
σης του προσωπικού στα θέματα Υ&Α και 
στην απόκτηση αντίστοιχης κουλτούρας, 
ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

II. Aξιολόγηση της οδηγίας 92/104 περί ελάχιστων προδιαγραφών 
Υ&Α στις επιφανειακές και υπόγειες εξορυκτικές δραστηριότητες 
(μεταλλεία/λατομεία)
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Υ πήρξε διάχυτη η άποψη ότι οι δύο 
οδηγίες έχουν επικαλύψεις που 
εμποδίζουν την αποτελεσματική και 

εστιασμένη στο κύριο αντικείμενό τους 
εφαρμογή. Από τους μελετητές αλλά και 
από διάφορους φορείς, εκπροσώπους 
βιομηχανίας, εξόρυξης, ΑCSH κτλ. ετέθη 
ο προβληματισμός εάν και κατά πόσο η 
ύπαρξη δύο ξεχωριστών οδηγιών, υποστη
ρίζει την αποτελεσματική διαχείριση των 
κινδύνων από χημικές ουσίες.

Υπήρξε εκτεταμένη διαβούλευση με όλους 
τους φορείς για τον επαναπροσδιορισμό του 
περιεχομένου των CAD και CMD και το ενδεχό-
μενο συγχώνευσής τους.

Ή εξορυκτική βιομηχανία ήταν ένθερμος υπο-
στηρικτής της συγχώνευσης των οδηγιών, ώστε 
να μην περιέλθει σε πολύ δύσκολη θέση με την 
εισαγωγή, στα καρκινογόνα, του κρυσταλλικού 
πυριτικού και των καυσαερίων από κινητήρες 
Diesel.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η μεγάλη δια-
φορά των δύο οδηγιών είναι ότι στην μεν CAD 
(χημικών), τα όρια έκθεσης σε μία ουσία είναι 
ενδεικτικά (indicative), ενώ στην CMD (καρκινο-
γόνων), είναι δεσμευτικά (binding). Στην περί-
πτωση της CAD, υπάρχουν υποχρεώσεις να μην 
υπερβεί κανείς τα ενδεικτικά όρια ενώ στην CMD 
υπάρχουν ουσίες χωρίς όριο και ουσίες που υπο-
χρεωτικά πρέπει κανένας να μην υπερβαίνει ένα 
κατώτατο όριο.

Έπιπρόσθετα, για τις ουσίες που εντάσσονται 
στην CMD, υπάρχει υποχρέωση άμεσης αντικα-
τάστασής τους ή υποκατάστασής τους, ώστε να 
μην εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας.

Σε αυτά που αναφέρθηκαν, εντοπίζονται και 
τα προβλήματα. Για τα όρια των καρκινογόνων 
ουσιών, δεν υπάρχει βελτιωμένη νομοθεσία, ενώ 
παράλληλα η CAD προσδιορίζει όρια, δίνοντας 
χώρο σε πιθανές έριδες που προκύπτουν από 
την εφαρμογή των δύο οδηγιών. Έπίσης, σημα-
ντικές διαφωνίες υφίσταντε στην υποχρεωτική 
υποκατάσταση των χημικών που εντάσσονται 
στην CMD, όπου για κάποιες ουσίες όπως π.χ. το 
κρυσταλλικό πυριτικό, είναι ανέφικτη. Γι’ αυτό και 
η εξορυκτική βιομηχανία αντιδρά σε μία τέτοια 
ένταξη.

Ή συνισταμένη άποψη της βιομηχανίας είναι 
ότι οι δυο οδηγίες καλύπτουν και πρέπει να 
καλύπτουν, ξεχωριστά πράγματα σε διαφορε-
τικά πεδία. Ή ενδεχόμενη συγχώνευσή τους ίσως 
απαλύνει τις επικαλύψεις και τις αντικρουόμε-
νες διατάξεις. Ωστόσο, υπάρχει και ο κίνδυνος 
να οδηγήσουν συνολικά σε αυστηρότερα όρια 
έκθεσης όλες τις ουσίες που περιγράφονται στην 
CAD, χωρίς αναλογική-αντικειμενική αντιμετώ-
πιση.

Ή εξορυκτική βιομηχανία εναλλακτικά προτεί-
νει όποιες ουσίες έχουν όριο κάτω του οποίου 
δεν προξενείται καρκινογένεση {π.χ. κρυσταλλικό 
πυριτικό και καυσαέρια diesel}, να ενταχθούν 
στην CAD {xημικών}. Σε διαφορετική περίπτωση, 
θα προξενηθεί τεράστια ζημιά στον κλάδο.

Τονίζεται επίσης ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη 
στοιχείων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 
για τις καρκινογενέσεις με αιτία την έκθεση σε 
ρύπους σε χώρους εργασίας. Πολλές φορές, 
είναι αδύνατη η απομόνωση της εργασιακής 
αιτίας από άλλους εξωγενείς παράγοντες.

Τελικές αποφάσεις θα ληφθούν εντός του 
2016.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο www.sme.gr 

III. Aξιολόγηση οδηγιών 92/24/EC ((Chemical Agents 
Directive)(CAD)) και 2004/3/EC (CMD) (Oδηγία περί 
καρκινογόνων ουσιών) σε σχέση με τον κλάδο της εξόρυξης
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 Ð Eυρωπαϊκή Στρατηγική για 
την Ασφάλεια και Υγιεινή 
στην Εργασία. Βελτίωση της 
πρόληψης των επαγγελμα
τικών ασθενειών και της 
αντιμετώπισης των νέων και 
αναδυόμενων κινδύνων (π.χ. 
μυοσκελετικά)

Έπί του θέματος των επαγγελ-
ματικών ασθενειών, η βιομηχανία 
(Business Europe) εξέφρασε τις εξής 
απόψεις:

Υπάρχει ανάγκη βελτίωσης συλλο-
γής αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με 
την εκδήλωση επαγγελματικών ασθε-
νειών. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα 
πρέπει να προταθούν κοινοί ορισμοί 
και κοινά κριτήρια επαγγελματικών 
ασθενειών για όλα τα κράτη μέλη 
ώστε να σταματήσει η σημερινή πολυ-
μορφική διαφορετική προσέγγιση.

Πρέπει να τεθεί ως στόχος η δημι-
ουργία κοινής βάσης δεδομένων για 
τις επαγγελματικές ασθένειες και 
εναρμονισμού μεθόδων αναγνώρισης 
και ανίχνευσής τους.

Αυτά θα δώσουν τη δυνατότητα 
σε όλα τα κράτη μέλη, να αντιμετωπί-
σουν με ενιαίο τρόπο τις επαγγελματι-
κές ασθένειες και τα αίτια δημιουργίας 
τους εντός των χώρων εργασίας.

Σε ό,τι αφορά στα μυοσκελετικά 
{MSDs}, αναγνωρίζεται ότι είναι 
μόνιμο πρόβλημα σε πολλούς χώρους 
εργασίας. Τίθεται όμως ο προβλημα-
τισμός ότι δεν είναι εύκολα εφικτό να 
απομονωθούν οι αιτίες που τα δημι-
ουργούν στο περιβάλλον εργασίας 
έναντι των εκτός εργασιακού χώρου 
δραστηριοτήτων. Έίναι εξαιρετικά 
δύσκολο να ορίσεις μεμονωμένα 
από πού πηγάζει ο κίνδυνος ή το πρό-
βλημα και τα στατιστικά που είναι δια-
θέσιμα, δεν μπορούν να παράσχουν 
ξεκάθαρο διαχωρισμό μεταξύ προσω-
πικής και εργασιακής ζωής.

Γι’ αυτό πιστεύεται ότι τέτοιου 
είδους κίνδυνοι δεν μπορούν να αντι-
μετωπιστούν μέσω νομοθεσίας.

 Ð Τα νέα όρια έκθεσης των εργα
ζομένων σε NO2 , που προτεί
νονται από την Commission 
και οι αντιρρήσεις του εξορυ
κτικού κλάδου για τα υπόγεια

Μετά από εκτεταμένο διάλογο και 

έντονες αντιρρήσεις της εξορυκτικής 
βιομηχανίας, έγιναν αποδεκτές από 
την Advisory Committee of Safety and 
Health (ASCH), οι προτάσεις της SCOEL 
(Scientific Committee of Occupational 
Exposure Limits) για όρια έκθεσης 
εργαζομένων σε NO2 0,5 ppm στο 
8ωρο και 1 ppm σε 15’ έκθεσης.

Παράλληλα όμως η ACSH (στην 
οποία μετέχει και ο ΣΜΈ) σημειώνει 
προς την Commission ότι για τις υπό-
γειες δραστηριότητες, είναι αμφίβολο 
εάν μπορούν να επιτευχθούν τέτοια 
όρια και εάν τα όρια αυτά είναι ανι-
χνεύσιμα και μετρήσιμα. Προτείνει 
να δοθεί βάθος χρόνου για να γίνουν 
προσπάθειες, από την εξορυκτική 
βιομηχανία, πλησιάσματος των ορίων 
και προσκόμισης επιστημονικών και 
τεχνικών στοιχείων, εάν αυτά είναι 
ανιχνεύσιμα και επιτεύξιμα.

Το Standard Working Party of 
Extractive Industry (SWPEI), που 
αποτελεί ειδική ομάδα εργασίας της 
ACHS, ανέλαβε να εξετάσει περαιτέρω 
το θέμα και να παρουσιάσει την πρό-
οδο που θα επιτευχθεί τα προσεχή 
χρόνια, από τον κλάδο, στο θέμα αυτό. 

Ή Euromines συνέταξε μία έκθεση, 
με στοιχεία που συνέλεξε από τα μέλη 
της προσπαθώντας να αποδείξει τα 
πολύ μεγάλα προβλήματα που θα 
δημιουργηθούν στις υπόγειες εξο-
ρυκτικές δραστηριότητες, απευθύνο-
ντας την στο SWPEI. Έπισημαίνει ότι η 
υπάρχουσα τεχνολογία κινητήρων δεν 
μπορεί να αντιμετωπίσει τόσο χαμη-
λές απαιτήσεις σε NO2, ότι σε πολλά 
μεταλλεία λόγω αντικειμενικών συν-
θηκών εκμετάλλευσης δεν είναι ούτε 
εφικτή ούτε εφαρμόσιμη η εκτεταμένη 
χρήση ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων 
(ανεξάρτητα από τα τεράστια κόστη 
αλλαγής του σημερινού χρησιμο-
ποιούμενου εξοπλισμού) και ότι τα 
χαμηλά αυτά προτεινόμενα όρια NO2 

απαιτούν κεντρικό αερισμό πολύ μεγά-
λης ταχύτητας (70 km/h) που καθιστά 
απαγορευτική την εργασία.

 Ð Πρόταση της Commission για 
αλλαγή της οδηγίας 97/68 
που αφορά στις εκπομπές 
καυσαερίων από μηχανήματα 
έργου

Ή Commission στοχεύει στην 

πλήρη αναμόρφωση της υπάρχουσας 
οδηγίας 97/68, προτείνοντας σημα-
ντικές μειώσεις από τα υπάρχοντα 
standards.

Oι νέες απαιτήσεις οδηγούν σε 
νέες προδιαγραφές μηχανημάτων 
εντός Έ.Έ ή σε εκτεταμένη εφαρμογή 
ηλεκτρομηχανών που σε πολλές συν-
θήκες, όπως και πριν αναφέρθηκε π.χ. 
(υπόγεια μεταλλεία), δεν είναι αντικει-
μενικά εφικτή.

Υπάρχουν σκέψεις, οι εκπομπές 
καυσαερίων, λόγω της περιεκτικό-
τητας σε αιθάλη, να ενταχθούν στην 
οδηγία των καρκινογόνων. Αυτό, θα 
οδηγήσει σε πολύ χαμηλό δεσμευ-
τικό όριο έκθεσης και σε υποχρέωση 
υποκατάστασης των καρκινογόνων 
ουσιών δηλαδή σε μη χρήση κινητή-
ρων diesel. 

Οι αρχικές σκέψεις τοποθετούν 
ένα δεσμευτικό όριο για αιθάλη στα 
καυσαέρια, που να μην υπερβαίνει 
τα 100 mg/m3. Mε βάση την υπάρ-
χουσα τεχνολογία (πρότυπα κινητή-
ρων EURO V ή STAGE III) τέτοια όρια 
είναι αδύνατο να προσεγγιστούν. 
Αυτό προϋποθέτει νέας γενιάς κινη-
τήρες EURO 6 ή STAGE IV, που χρησι-
μοποιούνται μόνο σε νέα αυτοκίνητα.

Ή βιομηχανία είναι κάθετη στις 
απόψεις της ότι είναι τεχνικώς 
αδύνατη η άμεση, σε μικρό χρόνο, 
αντικατάσταση των υπαρχόντων ντι-
ζελοκινητήρων και η συμμόρφωσή 
τους σε τέτοιου είδους νέα δεδομένα 
περιορισμών των καυσαερίων τους. 
Όλες οι προτάσεις χρονικού ορίου 
αντικατάστασης, ή εφαρμογής άλλων 
τεχνικών λύσεων, κύρια στα υπόγεια 
έργα, είναι ανοιχτές.

Ή εξορυκτική βιομηχανία, που θα 
έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα από 
τα προτεινόμενα νέα μέτρα, όπως 
και φορείς προμηθευτών/κατασκευ-
αστών μηχανημάτων, έχουν δεσμευ-
τεί να υποβάλουν τις προτάσεις τους 
στην «Committee for European 
Construction Equipment» μέσα στο 
πρώτο τετράμηνο του 2016. 

Βέβαιο είναι ότι οι αλλαγές που 
θα δρομολογηθούν, θα αναγκάσουν, 
κύρια την εξορυκτική βιομηχανία, να 
προχωρήσει σε υπέρογκες επενδύ-
σεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και εάν 
κάτι τέτοιο είναι εφικτό.
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Ο Σύνδεσμος Μεταλλευ
τικών Επιχειρήσεων 
μέσα από το θεσμικό 
του ρόλο προσπάθησε 

να αντιμετωπίσει τα προβλήματα 
και τις δυσκολίες που προέκυψαν 
το 2015.

Με αντίστοιχα υπομνήματα και 
επιστολές, ενημέρωσε τη πολιτική 
ηγεσία του ΥΠΑΠΈΝ στην αρχή και 
του ΥΠΈΝ (Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ένέργειας) στη συνέχεια, 
για τον κλάδο και τα προβλήματά 
του. Ανέδειξε στη Γεν. Γραμματέα 
του ΥΠΈΝ τα προβλήματα αδειοδό-
τησης, ιδιαίτερα από την εφαρμογή 
της ΥΑ 170225/27-1-2014 «περί 
προδιαγραφών ΜΠΈ» και του δασι-
κού νόμου 4280/2014 (απαιτήσεις 
διπλής αποκατάστασης κτλ).

Αντέδρασε στο νέο νομοσχέδιο 
για τις βοσκήσιμες γαίες και τον 
τρόπο που απαξίωνε ορυκτές πρώ-
τες ύλες εντός αυτών. Ζητήθηκε να 
γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο άρθρο 

12 του Ν. 2837/2000 που αφορά 
στην αυτόματη χωροθέτηση μεταλ-
λείων και λατομείων.

Σε συνεργασία με τη Γεν. Δν/
ση Φυσικού Πλούτου του ΥΠΈΝ, 
επεξεργάστηκε θέσεις για την αντι-
μετώπιση προβλημάτων από την 
απαίτηση υποβολής μεγάλου όγκου 
παραστατικών που αφορούν στον 
προσδιορισμό τελών και μισθωμά-
των μεταλλευτικών παραχωρήσεων.

Έπίσης ο Σύνδεσμος επεξεργά-
στηκε εποικοδομητικές προτάσεις 
για την αντιμετώπιση του προβλή-
ματος καθορισμού ανταλλάγματος 
στη χρήση αιγιαλού και παραλίας, 
από υπάρχουσες, λειτουργούσες, 
σκάλες φόρτωσης. Τις προτάσεις 
αυτές τις ανέπτυξε στη Γενική Γραμ-
ματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπ. 
Οικονομικών.

Προς αντιμετώπιση της δύσκο-
λης κατάστασης που δημιουργή-
θηκε στη λειτουργία των εταιρειών 
μελών από την κήρυξη «capital 
controls» στη διακίνηση κεφα-

λαίων τον Ιούνιο του 2015, το Δ.Σ. 
του ΣΜΈ προχώρησε σε διαδικασίες 
αλληλοενημέρωσης των εταιρειών 
μελών, προκειμένου να ανταλλάσ-
σονται απόψεις επί προβλημάτων 
και τρόπων εξεύρεσης λύσεων.

Ο Σύνδεσμος υποστήριξε το ΙΟΒΈ 
με κάθε τρόπο για την εκπόνηση 
μελέτης αποτίμησης/αξιολόγησης 
της οικονομικής σημασίας του κλά-
δου και το οικονομικό του αποτύ-
πωμα σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο.

Στα θέματα επικοινωνίας, ο 
Σύνδεσμος είχε σημαντική αρθρο-
γραφία σε έντυπο και ηλεκτρονικό 
τύπο. Έπίσης, διοργάνωσε μία εσω-
τερική ημερίδα στη Δράμα με θέμα 
«Ή δημόσια εικόνα της εξορυκτικής 
δραστηριότητας στην Έλλάδα». 
Στην ημερίδα αυτή, υπήρξε γόνιμος 
προβληματισμός για το τι καλύτερο 
μπορεί να γίνει επικοινωνιακά, ώστε 
να βελτιωθεί η εικόνα του κλάδου. 

Έπιπρόσθετα ο ΣΜΈ, με εισηγή-
σεις του Προέδρου, του Αντιπρο-

ΤΟΥ ΣΜΕ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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έδρου και του Γενικού Δν/τη του, 
συμμετείχε στο 5ο Διεθνές Συνέδριο 
για την αξιοποίηση του ελληνικού 
ορυκτού πλούτου, με θέμα «Οι 
Φυσικοί Πόροι της Έλλάδας: Κύριος 
Μοχλός Οικονομικής Ανάπτυξης», 
που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 
στις 24 Απριλίου 2016.

Παρενέβη συστηματικά και 
ενεργά στην αντιμετώπιση των 
θεμάτων που δημιουργήθηκαν στην 
ομαλή υλοποίηση της επένδυσης 
του μέλους «ΈΛΛΉΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ», 
με προτάσεις που αφορούσαν στη 
διασφάλιση των συμφερόντων του 
δημοσίου, του επενδυτή και των 
εργαζομένων.

Έντονη ήταν και η δραστηριό-
τητα του Συνδέσμου στα ευρωπαϊκά 
θέματα, με την ενεργό συμμετοχή 
του σε όργανα και φορείς όπως 

η Euromines και η Advisory 
Committee of Safety and Health 
της Commission. Ο Σύνδεσμος 
μετείχε με ουσιαστικές παρεμβάσεις 
σε όλη τη διαδικασία αξιολόγησης 
της εφαρμογής των 24 οδηγιών 
Υγιεινής και Ασφάλειας από την 
Commission καθώς και για τον 
καθορισμό νέων ορίων έκθεσης 
των εργαζομένων σε καυσαέρια 
και αέριους ρύπους. Έπίσης, ασχο-
λήθηκε από κοινού με τους φορείς 
όπου συμμετέχει, με την αντιμετώ-
πιση των νέων αναδυόμενων κιν-
δύνων (new and emerging risks) 
όπως του εργασιακού stress, των 
ψυχοκοινωνικών κινδύνων και των 
μυοσκελετικών προβλημάτων από 
την εργασία.

Σε άλλα θέματα σχετικά με τον 
κλάδο, ο ΣΜΈ συμμετέχοντας σε 

ομάδες εργασίας της Euromines, 
συνέβαλε στη δημιουργία θέσεων 
του κλάδου, που αφορούν στην ανα-
θεώρηση των Βέλτιστων Τεχνικών 
(ΒΑΤ) στη διαχείριση εξορυκτικών 
αποβλήτων, στα θέματα της νέας 
ευρωπαϊκής πολιτικής περί κυκλικής 
οικονομίας (circular economy), στη 
θέσπιση δεικτών για τη λειτουργία του 
κλάδου στο πλαίσιο της Innovation 
Partnership, στην αξιολόγηση εφαρ-
μογής των οδηγιών NATURA και στη 
σωστή ένταξη του κλάδου στις νέες 
απαιτήσεις περί περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος προϊόντων.(Product 
Environmental Footprint).

Έπίσης, μετείχε στις επικοινωνια-
κές δράσεις της Euromines για την 
ανάδειξη του ρόλου και της σημα-
σίας του κλάδου.

 � ω
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Ή Ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση πραγματο
ποιήθηκε στα γραφεία 
του Συνδέσμου στις 

362015. Εγκρίθηκαν ομόφωνα 
η έκθεση πεπραγμένων του έτους 
2014, ο οικονομικός απολογι
σμός του 2014, ο προϋπολογι
σμός του 2015 και η έκθεση της 
ελεγκτικής επιτροπής επί του 
οικονομικού αποτελέσματος. 
Επίσης, προχώρησε σε εκλογή 
νέου Προέδρου και Διοικητικού 
Συμβουλίου για την περίοδο 
20152017.

Ή Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο 
Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συνδέσμου 
τον κ. Α. Κεφάλα και ως μέλη τους 
κ.κ. Κ. Σάλτα, Λ. Πολυχρονόπουλο, 
Μ. Κωνσταντινίδη, Έ. Φαίδρο, Π. 
Βέτουλα, Γ. Μαρκόπουλο, Β. Λάμπο, 
Θ. Αποστολόπουλο, Π. Νικολακάκο, 
Α. Κατσιφό, Κ. Ασημακόπουλο και Γ. 
Αποστολόπουλο.

Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος του Δ.Σ. 
κ. Α. Κεφάλας, απευθυνόμενος στη 
Γενική Συνέλευση περιέγραψε το 
σημερινό περιβάλλον ως αστα-
θές και αβέβαιο. Τόνισε όμως ότι 
πάντοτε μέσα στην κρίση υπάρχουν 
νέες προκλήσεις που αναδεικνύουν 
και νέες ευκαιρίες.

Ανέφερε ότι μέσα στη γενικότερη 
κρίση, ο κλάδος μας πρέπει να ανα-
δείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
που είναι πολύτιμα για τη χώρα, όπως 
η χρησιμότητα των προϊόντων του, 
η μεγάλη συμβολή του στην Περι-
φερειακή Ανάπτυξη, ο σημαντικός 
αριθμός θέσεων εργασίας που προ-
σφέρει ή που επηρεάζει τη δημιουρ-

γία τους (υπολογίζονται σε 150.000), 
ο εξαγωγικός του χαρακτήρας (1 δισ. 
ευρώ/έτος) και οι σημαντικές επεν-
δύσεις που πραγματοποιούνται στο 
χώρο (χαρακτηριστικά παραδείγματα: 
Κerneos, Imerys, Τέρνα Λευκόλιθοι, 
Έλλάκτωρ).

Οι παλιές πληγές, όπως η πλημ-
μελής αποκατάσταση ή οι μέτριες 
συνθήκες εργασίας, δεν υπάρχουν 
πλέον. Τα τελευταία χρόνια, ο κλά-
δος έχει αποκαταστήσει πλήρως 
μεγάλες περιοχές εξορυκτικής δρα-
στηριότητας, έχει κάνει εκτεταμένες 
φυτεύσεις χιλιάδων δενδρυλλίων, 
έχει δημιουργήσει μουσειακούς 
χώρους σε παλιά λατομεία ή μεταλ-
λεία, έχει παραδώσει δασική και 
αγροτική γη πολλών στρεμμάτων», 
είπε χαρακτηριστικά.

Θέτει ως νέος πρόεδρος του ΣΜΈ 
τις εξής βασικές προτεραιότητες:

 � Να δώσουμε προτεραιότητα στη 
βελτίωση ακόμη περισσότερο 
των δεικτών Υ&Α.

 � Να καταβάλουμε κάθε προσπά-
θεια για την όσο το δυνατόν 
ταχύτερη και αποτελεσματικό-
τερη υλο ποίη ση της «Έθνικής 
Πολιτικής Αξιοποίησης» των ΟΠΥ, 
καθώς και την αποδοχή της από 
την κοινωνία και την πολιτεία.

 � Να διασφαλίσουμε ως κλάδος 

μαζί με την πολιτεία τη διοικητική 
άδεια λειτουργίας και ως εταιρείες 
την απόκτηση και διατήρηση της 
κοινωνικής άδειας λειτουργίας. 

 � Να πείσουμε την πολιτεία ότι μπο-
ρούμε να καταστούμε ένας από 
τους πλέον ισχυρούς συμμέτο-
χους στην ανάπτυξη της χώρας.

 � Να αναβαθμίσουμε τις ομάδες 
εργασίας του Συνδέσμου ώστε 
μαζί με το Δ.Σ. να παράγουμε 
έγκαιρα θέσεις, βγαίνοντας μπρο-
στά. 

 � Να βελτιώσουμε τα οικονομικά 
του Συνδέσμου μέσω χορηγιών, 
επιμέρους στοχευμένων δράσεων 
και εμπλουτισμού με νέα μέλη.

 � Να λειτουργήσουμε το Σύνδεσμο 
με πολιτική ανοιχτών θυρών και 
με μεταφορά προβληματισμών 
από τα μέλη προς αυτόν.

Τελειώνοντας, είπε ότι βασικός 
σκοπός του Συνδέσμου πρέπει να 
είναι, να καταστεί συνειδητά «σπίτι 
όλων των εταιρειών μελών και 
των στελεχών τους» και να ενταθεί 
η συλλογική δράση με πλέον τεκ-
μηριωμένες θέσεις. Έτσι ο ΣΜΈ θα 
γίνει μαζικότερος και θα μπορεί με 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 
να βάλει μπροστά διεκδικήσεις για 
όλους.

«Ή εξορυκτική βιομηχανία πρέπει να αποτελέσει μέρι
μνα όλων των συμμετόχων. Κοινωνική ευθύνη δική 
μας, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης του κλά
δου, να κερδίσουμε τους γείτονές μας, να κερδίσουμε 
την κατανόησή τους και την αποδοχή από αυτούς του 
ρόλου μας και του αντικειμένου μας, χωρίς τις αγκυ
λώσεις του παρελθόντος»

Α. Κεφάλας, πρόεδρος ΣΜΕ

 � ω
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 Ð Ενημέρωση Πολιτικής Ήγε 
σίας Υπουργείου Παρα
γωγικής Ανασυγκρότησης 
Περιβάλλοντος και Ενέρ
γειας – Υπουργείου Περι
βάλλοντος και Ενέργειας 
(ΥΠΑΠΕΝ/ΥΠΕΝ)

Ο ΣΜΈ με επιστολές και ενημερω-
τικά σημειώματα προσπάθησε να πλη-
ροφορήσει τους καθ’ ύλην αρμόδιους 
υπουργούς σχετικά με την εξορυκτική 
βιομηχανία.

Περιγράψαμε με συγκεκριμένα 
στοιχεία τη δυναμική του κλάδου και 
το οικονομικό του αποτύπωμα στην 
Έθνική Οικονομία και την περιφερειακή 
ανάπτυξη. Τονίσαμε ότι ακριβώς λόγω 
αυτής της δυναμικής, ο κλάδος, σε όλα 
τα χρόνια της οικονομικής κρίσης της 
χώρας, κράτησε περίπου σταθερό το 
επίπεδο απασχόλησης και αλώβητες τις 
παραγωγικές του δομές, αποτελώντας 
μοναδικό παράδειγμα για την εθνική 
οικονομία.

Έπισημάναμε ότι ο ΣΜΈ επιθυμεί τη 
δημιουργία ενός σταθερού και επαρ-
κούς πλαισίου για την ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων του κλάδου και ζητά 
την επιτάχυνση των ενεργειών για την 
πλήρη εφαρμογή της Έθνικής Πολιτικής 
για την Αξιοποίηση του Ορυκτού Πλού-
του της Χώρας (Έ.Π.), δεδομένου ότι 
προς την κατεύθυνση αυτή, ελάχιστα 
έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα.

Ο ΣΜΈ ζήτησε συνέχεια και συνέ-
πεια στις αποφάσεις της πολιτείας και 
ασφάλεια δικαίου.

Υπογράμμισε τα βασικά του αιτή-

ματα, η ικανοποίηση των οποίων ανοί-
γει νέες προοπτικές ανάπτυξης για τη 
χώρα.

 Ð Παρέμβαση ΣΜΕ για την 
απλοποίηση της υποβολής 
στοιχείων υπολογισμού 
τελών 20132014 για τις 
ενεργές παραχωρήσεις

Με έγγραφο της πολιτικής ηγεσίας 
του ΥΠΑΠΈΝ, ζητήθηκε «για διευκό-
λυνση των υπηρεσιών» και για τον 
υπολογισμό του κόστους παραγωγής, 
που απαιτείται στον υπολογισμό του 
τέλους, να δοθούν τα σχετικά παρα-
στατικά, που αφορούν κάθε κατηγορία 
δαπάνης, σε αντιστοίχιση με τη σελίδα 
της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης, στην 
οποία προβλέπεται η εν λόγω δαπάνη. 
Έπίσης, για τον ίδιο σκοπό, ζητήθηκε να 
κατατεθούν αντίγραφα τελικών τιμο-
λογίων πώλησης, που έχουν εκδοθεί 
εντός δωδεκαμήνου, τα οποία, ομοίως, 
απαιτούνται για τον τελικό υπολογισμό 
του τέλους.

Με επιστολή που έστειλε ο ΣΜΈ 
στον υπουργό ΠΑΠΈΝ, προσπάθησε 
να εξηγήσει τη δυσκολία υλοποίησης 
των απαιτήσεων αυτών. Κατ’αρχάς 
ο αριθμός των παραστατικών, είναι 
τεράστιος (πάνω από 1500 τεμάχια 
ανά εταιρεία) και δεν συμμετέχουν 
όλα εξ’ ολοκλήρου στο κόστος παρα-
γωγής. Έπίσης, πολλά παραστατικά 
δεν αφορούν μονοσήμαντα σε ένα 
εργοτάξιο ή μία παραχώρηση και 
ο διαχωρισμός τους είναι αδύνα-
τος. Έπισημάνθηκε ότι στην τεχνική 

μελέτη, δεν γίνεται αναφορά σε ανα-
λυτικούς λογαριασμούς, έτσι ώστε να 
είναι δυνατός ο συσχετισμός όλων 
των παραστατικών με τις αναφερό-
μενες κατηγορίες δαπανών σε αυτήν. 
Τέλος, επισημάναμε ότι οι εταιρείες 
δεν είναι υποχρεωμένες να υπολογί-
ζουν το κόστος τους ανά παραχώρηση 
όπως και δεν κρατούν παραστατικά 
πωλήσεων ανά παραχώρηση, κάτι 
το οποίο δημιουργεί πρόσθετα προ-
βλήματα στον υπολογισμό τελών, με 
βάση τις απαιτήσεις του εγγράφου 
του υπουργείου.

Για όλους αυτούς τους λόγους, ο 
Σύνδεσμος επεσήμανε ότι οι εταιρείες 
θα αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλο διοι-
κητικό και γραφειοκρατικό βάρος και 
οι υπηρεσίες του υπουργείου, τεράστιο 
όγκο εργασίας, που δεν θα οδηγεί με 
ακρίβεια στον υπολογισμό του τέλους 
ανά παραχώρηση.

Προτείναμε να κατατίθενται τα 
αντίγραφα των λογαριασμών που 
κρατούνται ηλεκτρονικά και που βασί-
ζονται στο ενιαίο λογιστικό σχέδιο και 
ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές, 
ενώ παράλληλα το υπουργείο να έχει 
το δικαίωμα να προβαίνει δειγματο-
ληπτικά σε ελέγχους παραστατικών 
επιλεγμένων λογαριασμών. Τα τέλη 
να υπολογίζονται συγκεντρωτικά, με 
συγκεντρωτικό υπολογισμό κόστους 
παραγωγής και αξίας πωλήσεων.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν 
συναντήσεις με τη Γεν. Δν/ση Φυσικού 
Πλούτου του ΥΠΈΝ, όπου έγιναν προ-
σπάθειες να δοθεί λύση στο πρόβλημα. 
Συμφωνήθηκαν τα εξής: α) Ένεργές 
παραχωρήσεις: το τέλος θα υπολογί-
ζεται επί του κόστους παραγωγής του 
πωλούμενου μεταλλεύματος το οποίο 
και θα υπολογίζεται με τη συμπλήρωση 
ενός πίνακα που όλες οι πλευρές απο-
δέχτηκαν. Ο πίνακας αυτός, θα είναι 
θεωρημένος από ορκωτό λογιστή β) 
Αποθεματικές – Αργούσες παραχω-
ρήσεις: Συμφωνήθηκε συγκεκριμένο 
υπόδειγμα, πίνακας με τον οποίο θα 
υπολογίζεται το τέλος. Για τις εξαιρού-
μενες, από τον υπολογισμό, εκτάσεις,  
που προβλέπονται από νόμο ή ΚΥΑ, θα 

ΣΜΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΉΓΕΣΙΑ – ΔΉΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΉΣΉ

Ή ελληνική εξορυκτική βιομηχανία έχει και δυνα
μικό παρόν και ισχυρό μέλλον. Μπορεί να συμβά
λει καθοριστικά στο ξεπέρασμα της οικονομικής 
κρίσης της χώρας. Βασική προϋπόθεση η πλήρης 
εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των 
Ορυκτών Πρώτων Υλών και η κοινωνική αποδοχή 
της σημασίας της για τον τόπο.
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υποβάλλονται ακριβείς συντεταγμένες 
για κάθε εξαιρούμενη έκταση.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο
www.sme.gr 

 Ð Aντιμετώπιση προβλη
μάτων στον καθορισμό 
ανταλλάγματος παραχώ
ρησης χρήσης αιγιαλού και 
παραλίας για εγκαταστά
σεις διακίνησης προϊόντων 
εξορυκτικών επιχειρήσεων

Έχουν προκύψει σημαντικά προβλή-
ματα από τις εκτιμήσεις και τις απαι-
τήσεις διαφόρων τοπικών Έπιτροπών 
Δημοσίων Κτημάτων για τον καθορισμό 
ανταλλάγματος χρήσης αιγιαλού και 
παραλίας σε υπάρχουσες/λειτουρ-
γούσες σκάλες φόρτωσης εταιρειών 
μελών ΣΜΈ.

Δυστυχώς παρά την έκδοση δύο 
εγκυκλίων εφαρμογής του άρθρου 14 
του Ν. 2971/2001, η μεθοδολογία που 
ακολουθείται από τις Έπιτροπές Δημο-
σίων Κτημάτων για τον καθορισμό του 
ανταλλάγματος παραχώρησης χρήσης 
αιγιαλού και παραλίας, δεν είναι ενι-
αία και διαφοροποιείται σημαντικά ανά 
γεωγραφική περιοχή.

Με επιστολή προς το Γεν. Γραμμα-
τέα Δημόσιας Περιουσίας κ. Ν. Ματζάκο 
του Υπ. Οικονομικών, ο ΣΜΈ ζήτησε την 
ομοιόμορφη και ορθή εφαρμογή της 
ισχύουσας νομοθεσίας (άρθρο 14 παρ. 
7 του Ν. 2971/2001), προς αποφυγή 
δημιουργίας άνισων όρων μεταχείρι-
σης μεταξύ των επιχειρήσεων και την 
άρση των δυσλειτουργιών που προα-
ναφέρθηκαν. Ζητήθηκε η έκδοση νέας 
Διευκρινιστικής Έγκυκλίου, η οποία θα 
πρέπει να κοινοποιηθεί και στις κατά 
τόπους αρμόδιες Έπιτροπές Δημοσίων 
Κτημάτων στη χώρα, προκειμένου να 
επιτευχθεί ενιαία και ισότιμη εφαρμογή 
του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση με το Γεν. Γραμματέα Δημ. 
Περιουσιών κ. Ν. Ματζάκο, όπου συζη-
τήθηκαν, εν εκτάσει, οι απόψεις του 
ΣΜΈ επί του θέματος.

Ο ΣΜΈ επέμεινε στις απόψεις του 
για τη σωστή εφαρμογή του άρθρου 
14 του Ν. 2971/2001, όπου το ύψος 
του ετήσιου ανταλλάγματος, προσδιο-
ρίζεται από τις, κατά τόπους, αρμόδιες 
Έπιτροπές, επί τη βάσει συγκριτικών 
μισθωτικών στοιχείων της περιοχής.

Έκεί όπου δεν υπάρχουν τέτοιου 
είδους συγκριτικά στοιχεία, ο ΣΜΈ 
πρότεινε πίνακα αντικειμενικού προσ-
διορισμού μισθώματος, με κλιμάκωση 
ποσών ανάλογα με την καταλαμβανό-
μενη έκταση.

 Ð Συνάντηση του Προεδρείου 
του ΣΜΕ με τη Γεν. Γραμμα
τέα Περιβάλλοντος κα Χ. 
Μπαριτάκη

Ή συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 
11/11/2015. Ο Σύνδεσμος ανέφερε ότι 
επιθυμεί τη δημιουργία ενός σταθερού 
και επαρκούς πλαισίου για την ανάπτυξη 
των δραστηριοτήτων του κλάδου και 
ζητά την επιτάχυνση των ενεργειών για 
την πλήρη εφαρμογή της Έθνικής Πολι-
τικής Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώ-
των Υλών (ΈΠ) της Χώρας, δεδομένου 
ότι προς την κατεύθυνση αυτή, ελάχιστα 
έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα.

Έπισημάναμε ότι βασικός άξονας 
της Έ.Π. είναι η πλήρης εφαρμογή του  
Ν.4014/2011 για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση. 

Συγκεκριμένα ζητήσαμε την ολο-
κλήρωση όλων των απαιτούμενων 
ΥΑ, ΚΥΑ και ΠΔ, που εξειδικεύουν το Ν. 
4014/2011, την εξασφάλιση, ότι μέσω 
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
των εξορυκτικών έργων, η παραγωγή 
των εκμεταλλεύσιμων και αναγκαίων 
ορυκτών πόρων για την ανάπτυξη της 
εθνικής οικονομίας, θα γίνεται εντός 
των πλαισίων της βιώσιμης ανάπτυξης, 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης εντός 
καθορισμένων και εύλογων χρονικών 
πλαισίων και πάντα μέσω ασφάλειας 
δικαίου, την υιοθέτηση πολιτικής «ανοι-
κτών θυρών» προς την τοπική κοινω-
νία και τους κοινωνικούς εταίρους, την 
ουσιαστικότερη και πιο ενεργό συμ-
μετοχή της Διοίκησης στη διαδικασία 
διαβούλευσης της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης.

Έπίσης ο ΣΜΈ έθεσε βασικά αδει-
οδοτικά θέματα που αφορούν στον 
κλάδο, όπως:

 � Ή ΥΑ 170225, 27/1/2014 «περί 
προδιαγραφών ΜΠΈ», της οποίας 
ως αρνητικά κρίνονται: α) Το όλο 
έργο εκπόνησης της ΜΠΈ που γίνεται 
πολύπλοκο και δημιουργεί πρόσθετο 
βάρος στον κρίνοντα. β) δεν υπάρχει 
ευελιξία σχετικά με το μέγεθος του 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος 
(μικρές-μεγάλες εκμεταλλεύσεις, 
ίδιος όγκος ΜΠΈ), γ) δεν περιγρά-
φεται με σαφήνεια το «Μηδενικό 
Σενάριο» (baseline scenario-do 
nothing case), με αποτέλεσμα να 
περιπλέκει τις απαιτήσεις αδειοδό-
τησης, δ) απαιτούνται Έιδικές Οικο-
λογικές Έκτιμήσεις, για έργα εντός 
προστατευμένων περιοχών, ιδιαίτερα 
χρονοβόρες και με ιδιαίτερα υψηλό 
κόστος, ε) πρέπει να ξεκαθαριστεί, 
μετά και τις αποφάσεις του ΣτΈ, το 
όλο πλαίσιο παράτασης έως δέκα 
έτη, της διάρκειας των ΑΈΠΟ, στις 
περιπτώσεις μη σοβαρών διαφορο-
ποιήσεων έναντι της αρχικής ΜΠΈ

 � Ή έκδοση ΥΑ και ΠΔ για την εφαρ-
μογή των προβλεπόμενων από το 
Ν. 4014/2011 που αφορούν στη 
δημιουρ γία και λειτουργία Ήλεκτρο-
νικού Περιβαλλοντικού Μητρώου 
Έργων (ΉΠΜ) και τη συγκρότηση, 
σύνθεση και λειτουργία Μητρώου 
Πιστοποιημένων Αξιολογητών, προ-
κειμένου να υπάρξει outsourcing 
αξιολόγησης των ΜΠΈ

 � Οι νέες ρυθμίσεις περί δασών (Ν. 
4280/2014) με ιδιαίτερο πρόβλημα 
αιχμής την πρόσθετη υποχρέωση 
του φορέα για αναδάσωση ίδιας 
έκτασης με εκείνης της επέμβασης, 
πέραν της καταβολής του ανταλλάγ-
ματος χρήσης δασικής γης και των 
υποχρεώσεων αποκατάστασης του 
χώρου επέμβασης

 � Ο νόμος 4351/2015 για βοσκήσιμες 
γαίες, που εκτός των άλλων, προ-
βλέπει ότι συμβατές χρήσεις για τη 
βοσκή είναι «οι χρήσεις οι οποίες δεν 
παρεμποδίζουν την προσβασιμότητα 
των ποιμνίων και δεν υποβαθμίζουν 
τη συνολική βοσκοϊκανότητα της 
βοσκήσιμης γαίας…». Αυτό, κατά τη 
γνώμη του ΣΜΈ, θέτει σε κίνδυνο 
απαξίωσης κοιτάσματα πρώτων 
υλών, διότι η εκμετάλλευσή τους 
είναι μη συμβατή χρήση. Λύση σε 
αυτό αποτελεί η έκδοση διευκρινι-
στικής εγκυκλίου προς τις περιφε-
ρειακές αδειοδοτικές υπηρεσίες, 
όπου θα γίνεται υπόμνηση του 
άρθρου 12 του Ν. 2837/2000 που 
αφορά στην αυτόματη χωροθέτηση 
μεταλλείων και λατομείων 
Περισσότερες λεπτομέρειες στο
 www.sme.gr
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 Ð Eσωτερική ημερίδα με 
θέμα «Ή δημόσια εικόνα 
της εξορυκτικής δραστη
ριότητας στην Ελλάδα

Ή ημερίδα πραγματοποιήθηκε 
στις 15/5/2015, στις εγκαταταστά-
σεις της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΥ-
ΛΙΔΉ» στη Δράμα. Θεωρήθηκε από 
όλους τους συμμετέχοντες ως μία 
από τις πλέον επιτυχημένες εσωτε-
ρικές ημερίδες του ΣΜΈ.

Οι παρουσιάσεις ξεκίνησαν με 
την εισαγωγική ομιλία του δημο-
σιογράφου κ. Σ. Ζλατάνου, υπεύ-
θυνου επικοινωνίας του ΣΜΈ, που 
αφορούσε στην εικόνα του κλάδου 
στον τύπο και συνεχίστηκαν με τις 
παρουσιάσεις:

α) του κ. Κ. Γεωργαντζή της 
«ΈΛΛΉΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» με θέμα 
«Ή δημόσια εικόνα της μεταλλείας 
σε ΜΜΈ και κοινή γνώμη – τρόποι 
παρέμβασης- καλές πρακτικές β) 
της κας Α. Σωκρατίδου της «ΔΈΉ» 
με θέμα «Ή δημόσια εικόνα του κλά-
δου ως προς το περιβάλλον και τις 
αποκαταστάσεις – το παράδειγμα 
της «ΔΈΉ», γ) του κ. Μ. Στεφανάκη 
της «ΙΜERYS» με θέμα «Ή δημόσια 
εικόνα της εξορυκτικής δραστηριό-
τητας στην Υγιεινή και Ασφάλεια και 
τις συνθήκες εργασίας – το παρά-
δειγμα της «ΙΜΈRYS», δ) της κας Μ. 
Αλεξίου του ομίλου «ΤΙΤΑΝ» με θέμα 
«Πρακτικές Έταιρικής Κοινωνικής 
Έυθύνης και δημόσια εικόνα – το 
παράδειγμα του Ομίλου», ε) των κ.κ. 
Γ. Αποστολόπουλου της «ΛΑΡΚΟ», Κ. 
Ασημακόπουλου της «Lafarge» και 
Χ. Μαρμαρίδη της «ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΥ-
ΛΙΔΉΣ» με θέμα «Ή δημόσια εικόνα 
του κλάδου σε σχέση με ανάπτυξη 
και απασχόληση – παραδείγματα από 

ΛΑΡΚΟ, τσιμεντοβιομηχανία/λατο-
μεία αδρανών και μάρμαρα».

Μετά από κάθε παρουσίαση, 
έγινε εκτεταμένος διάλογος και 
στο τέλος συμφωνήθηκαν βασικοί 
άξονες δράσης για τη βελτίωση της 
προς τα έξω εμφάνισης του ΣΜΈ και 
των εταιρειών μελών. 

 Ð Συμμετοχή του ΣΜΕ στο 
5ο Διεθνές Συνέδριο για 
τους ορυκτούς πόρους 
στην Ελλάδα

Το 5ο Διεθνές Φόρουμ για τους 
ορυκτούς πόρους πραγματοποιή-
θηκε την Παρασκευή, 24 Απριλίου 

Από την ομιλία του Προέδρου του ΣΜΕ κ. Ε. Φαίδρου στο 5ο Διεθνές Συνέδριο 
για τους ορυκτούς πόρους στην Ελλάδα.

 � 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΜΕ ΚΑΙ

οι εξορυκτικές 
επιχειρήσεις 
δηµιουργούν 
τεχνογνωσία λόγω των 
πολλών τεχνικών 
ειδικοτήτων που 
χρησιµοποιούν, 
εξειδικεύοντας έτσι 
µεγάλο αριθµό 
εργαζοµένων, κύρια 
από τις τοπικές 
κοινωνίες

η Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη των 
περισσότερων 
επιχειρήσεων του κλάδου 
µας, είναι ιδιαίτερα 
αυξηµένη και πολύτιµη, 
κύρια σε περιοχές όπου 
δεν υπάρχουν άλλες 
σοβαρές οικονοµικές 
δραστηριότητες του 
µεγέθους των 
εξορυκτικών

το µεγαλύτερο µέρος 
των µεταλλευτικών 
επενδύσεων επιστρέφει 
έµµεσα ή άµεσα στην 
κοινωνία και το κράτος

οι επιχειρήσεις στον 
τοµέα των ορυκτών 
πρώτων υλών τονώνουν 
τις τοπικές αγορές οι δε 
τοπικοί δήµοι 
εισπράττουν σοβαρά τέλη

οι επενδυτές της 
εξορυκτικής 
δραστηριότητας δεν 
είναι ευκαιριακοί. 
Επενδύουν για να 
µείνουν µακροχρόνια, 
µέχρι εξαντλήσεως των 
αποθεµάτων

οι µεταλλευτικές 
επενδύσεις συνδέονται 
µε το κοίτασµα και δεν 
µεταναστεύουν σε 
άλλες περιοχές µε 
φθηνότερα χέρια

οι εξορυκτικές 
επενδύσεις από τη φύση 
τους είναι εντάσεως 
εργασίας και 
απασχολούν πολλούς 
εργαζόµενους και 
µάλιστα µε µισθούς και 
µεροκάµατα πολύ 
µεγαλύτερα άλλων 
τοµέων

η αξιοποίηση των 
κοιτασµάτων συντελεί 
στην περιφερειακή 
ανάπτυξη 

κάθε θέση εργασίας σε 
εξορυκτικές 
δραστηριότητες 
δηµιουργεί έµµεσα 3-4 
νέες θέσεις εργασίας

Ας φανταστούµε στη σηµερινή 
τραγική οικονοµική κρίση πώς 

θα ήταν πολλές περιοχές 
χωρίς τις δραστηριότητές  µας, 
αν π.χ. από την Εύβοια έλειπε 

η ΛΑΡΚΟ, η ΤΕΡΝΑ και η 
LAFARGE, από το Βόλο η 

Τσιµεντοβιοµηχανία, από τη 
Νοτιοδυτική-Κεντρική Ελλάδα 
οι Βωξίτες και το εργοστάσιο 
Αλουµινίου, από τη Μήλο τα 
ορυχεία των βιοµηχανικών 

ορυκτών, από τη Μακεδονία οι 
µαρµαρικές εκµεταλλεύσεις 

και η εξόρυξη λιγνίτη και τόσα 
άλλα παραδείγµατα
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2015. Στην εκδήλωση αυτή, αντι-
μετωπίστηκαν όλα τα σημαντικά 
ζητήματα του τομέα της εξορυκτι-
κής βιομηχανίας, δίνοντας έμφαση 
στη συμβολή του ορυκτού πλού-
του στην ανάπτυξη της ελληνικής 
οικονομίας. Μετείχε και ο ΣΜΈ με 
ομιλητές τον Πρόεδρο του Συνδέ-
σμου κ. Έ. Φαίδρο, τον Αντιπρόεδρο 
κ. Α. Κεφάλα και τον Γ.Δ. ΣΜΈ κ. Χ. 
Καβαλόπουλο.

Ο Πρόεδρος του ΣΜΈ κ. Έ. Φαί-
δρος στην παρουσίασή του ανέδειξε 
τα πλεονεκτήματα και τις ιδιαιτερό-
τητες των μεταλλευτικών επενδύ-
σεων.

Ο κ. Χ. Καβαλόπουλος στην 
παρουσίασή του επικεντρώθηκε στο 
να προβάλει το οικονομικό αποτύ-
πωμα του κλάδου και τις προϋποθέ-
σεις για προσέλκυση επενδύσεων.
Παρατίθενται στους παρακάτω πίνα-
κες τα βασικά στοιχεία της ομιλίας.

Ο κ. Α. Κεφάλας παρουσίασε την 
τεράστια συμβολή της εξορυκτικής 
δραστηριότητας στην ανάπτυξη της 
Μήλου και τη σημασία στη βιώσιμη 
ανάπτυξη των δράσεων Έταιρικής 

Κοινωνικής Έυθύνης εταιρειών 
όπως η «IMERYS ΒΙΟΜΉΧΑΝΙΚΑ 
ΟΡΥΚΤΑ ΈΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΉ ΈΤΑΙ-
ΡΙΑ». Ανέφερε ως κλασικό παρά-
δειγμα βιώσιμης ανάπτυξης την 
αρμονική συνύπαρξη της εξορυ-
κτικής δραστηριότητας με όλες τις 
άλλες του νησιού και ως ξεχωρι-
στή περίπτωση την πλήρη κοινω-
νική αποδοχή της από την τοπική 
κοινωνία.

Για περισσότερες λεπτομέρειες 
βλέπε στο www.sme.gr 

 Ð Μελέτη ΙΟΒΕ για το οικο
νομικό αποτύπωμα της 
ελληνικής εξορυκτικής 
βιομηχανίας σε συνδυ
ασμό και με τους δια
συνδεόμενους κλάδους 
παραγωγής ενέργειας, 
μεταλλουργίας και Τσι
μεντοβιομηχανίας

Ο Σύνδεσμος υποστήριξε το 
Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχα-
νικών Έρευνών (ΙΟΒΈ) στην εκπό-
νηση μελέτης για την αποτίμηση/
αξιολόγηση της ευρύτερης οικο-

νομικής σημασίας της εξορυκτικής 
βιομηχανίας, συναξιολογώντας και 
τη συμβολή της στους διασυνδε-
όμενους κλάδους της παραγωγής 
ενέργειας, μεταλλουργίας και τσιμε-
ντοβιομηχανίας, εξετάζοντας επίσης 
και τις προϋποθέσεις της διασφά-
λισης της βιωσιμότητάς της και της 
περαιτέρω ανάπτυξής της.

Οι πλέον βασικές ενότητες της 
μελέτης είναι:

 � Ανάλυση της συνολικής συνει-
σφοράς της εξορυκτικής βιομη-
χανίας, λαμβανομένων υπόψη 
των πολλαπλασιαστικών απο-
τελεσμάτων από την οικονομική 
της δραστηριότητα. Παρουσίαση 
αποτελεσμάτων σε όρους αξίας 
παραγωγής, ΑΈΠ, θέσεων εργα-
σίας, φορολογικών εσόδων και 
εισφορών κοινωνικής ασφάλι-
σης.

 � Ανάλυση της περιφερειακής 
διάστασης της εξορυκτικής δρα-
στηριότητας με υπολογισμό των 
πολλαπλασιαστικών αποτελε-
σμάτων ανά περιφέρεια.

Από την ομιλία του Γ. Δ. του ΣΜΕ κ. Χ. Καβαλόπουλου στο 5ο Διεθνές Συνέδριο για τους ορυκτούς πόρους στην Ελλάδα.

 � 

Οικονοµικοί δείκτες και στοιχεία 
για τον κλάδο

Υπάρχουν µεγάλες 

δυνατότητες 
ανάπτυξης 
εάν ξεπεραστούν τα 
σηµερινά εµπόδια 

και προσελκυσθούν 

νέες 
επενδύσεις. 

Άνετα η συµµετοχή του 
κλάδου στο ΑΕΠ, µπορεί 

να πλησιάσει το 

7%

Παρέχει 
άµεση εργασία σε 

20.000 
άτοµα 

και έµµεση σε 

80.000 
Είναι ο µόνος κλάδος 

στην Ελλάδα, 
που κράτησε σχεδόν 

σταθερή 
την απασχόληση 

και αλώβητες 
τις παραγωγικές του 

δοµές, 
σε όλα τα χρόνια 

της κρίσης

Μετέχει κατά 

3,5% 
στο ΑΕΠ της χώρας 

(µαζί µε την 
προσλαµβάνουσα 
αξία (added value) 

των καθετοποιηµένων 
προϊόντων και 

των µεταλλουργικών 
προϊόντων).

Η εξορυκτική 
βιοµηχανία 

µεταξύ 

2009-2014, 
έχει ένα συνολικό 

κύκλο εργασιών περί τα

15 δισ. ευρώ 
και εξαγωγές 

που υπερβαίνουν τα 

10 δισ. ευρώ

Σταθερό οικονοµικό 
περιβάλλον

Ψήφιση του νέου 
λατοµικού νοµοσχεδίου 

και πάταξη της 
παράνοµης λατόµευσης

Σταθερό και ασφαλές 
αδειοδοτικό πλαίσιο. 

Ειδικότερα στον τοµέα 
αυτόν, ο κλάδος ζητά την 
πλήρη εφαρµογή του Ν. 
4014/2011, µε όλες τις 

εξειδικευτικές ΚΥΑ, ΥΑ και 
Π∆ και ιδιαίτερα τα 

προβλεπόµενα για την 
εφαρµογή του 
Ηλεκτρονικού 

Περιβαλλοντικού 
Μητρώου Έργων

Σταθερό φορολογικό 
πλαίσιο

Παροχή φορολογικών 
κινήτρων

Μείωση ενεργειακού 
κόστους, ιδιαίτερα για τις 

ενεργοβόρες 
δραστηριότητες

Μείωση νοµοθετικών και 
γραφειοκρατικών βαρών, 
µεταβίβαση αρµοδιοτήτων 

υπογραφής αδειών

Λειτουργία του Forum 
για τις ΟΠΥ ως 

γνωµοδοτικού οργάνου 
της πολιτείας σε θέµατα 

εξορυκτικών επενδύσεων 
και αδειοδοτήσεων νέων 

έργων

Προϋποθέσεις προσέλκυσης 
µεταλλευτικών/εξορυκτικών 

επενδύσεων
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ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ

Σ ημαντική ήταν η παρου
σία του Συνδέσμου στον 
έντυπο και ηλεκτρονικό 
τύπο. Άρθρα, δελτία 

τύπου και συνεντεύξεις έγιναν 
αντικείμενο προβολής από οικο
νομικά και άλλου τύπου portal 
καθώς και από μεγάλες έντυπες 
και ηλεκτρονικές εφημερίδες.

Ξεχώρισαν η συνέντευξη του 
νέου προέδρου του ΣΜΈ κ. Α. 
Κεφάλα στο Euro2day.gr, όπου 
παρουσιάστηκε ο κλάδος και η λει-
τουργία του εν μέσω κρίσης, όπως 
και η συνέντευξή του στη Ναυτε-
μπορική σε σχέση με τις συνέπειες 
στις εξορυκτικές επιχειρήσεις από 
τα capital controls. Έπίσης ξεχώ-

ρισαν τα άρθρα του προέδρου στο 
«Βήμα» και στη «Huffington Post» 
σχετικά με τον κλάδο και τη δυνα-
μική του.

Τέλος, δημοσιεύτηκε άρθρο του 
ΓΔ του ΣΜΈ κ. Χ. Καβαλόπουλου, 
στη Huffington Post, σχετικά με τον 
ελληνικό ορυκτό πλούτο.
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 Ð Aναθεώρηση των Βέλτι
στων Τεχνικών (ΒΑΤ) στη 
διαχείριση των εξορυκτι
κών αποβλήτων (Refer
ence Document on Best 
Available Techniques for 
Management of Tailing 
and wasterock in Mining 
Activities (BREF))

Στόχος της αναθεώρησης των 
ΒΑΤ doc. είναι να καλυφθούν περισ-
σότερες 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 ΣΜΈ 
και εκπρόσωποι του ΥΠΈΚΑ (νυν 
ΥΠΈΝ).

Παρά τις αρχικές διαφωνίες με 
τη μελετητική ομάδα (JRC) που 
ανέλαβε την αναθεώρηση και αφού 
έλαβε χώρα εκτεταμένος διάλογος 
στον οποίο μετείχε και ο ΣΜΈ, απο-
φασίστηκαν τα εξής βασικά : α) 
Το κανονιστικό πλαίσιο των BAT 
documents στη διαχείριση αποβλή-
των και στείρων της εξόρυξης είναι 
μόνο η «Mining Waste Directive 
2006/21/EU (MWD)». Το πεδίο 

εφαρμογής τους, δεν θα υπερβαίνει 
το αντίστοιχο της MWD και θα είναι 
σε απόλυτη συμφωνία με αυτήν 
και με τα συνδεόμενα standards 
του CENTC/292 WG8, β) τα νέα 
ΒΑΤ documents πρέπει να δια-
σφαλίζoυν την εύκολη εφαρμογή 
τους από τις αδειοδοτούσες αρχές 
και τη βιομηχανία, ιδιαίτερα δε από 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γ) η 
αναθεώρηση θα περιλαμβάνει και 
την ασφάλεια των φραγμάτων-τελ-
μάτων και των γεωτεχνικών προφυ-
λάξεων που απαιτούνται.

Αποφασίστηκε σε συνεργασία 
του TWG και της μελετητικής ομά-
δας, να ακολουθηθούν τα εξής 
βήματα: να συγκεντρωθεί όλη η 
απαραίτητη πληροφορία για τη 
διαχείριση αποβλήτων (ολοκληρώ-
θηκε το 2014), να κυκλοφορήσει το 
πρώτο σχέδιο BREF, να συλλεχθούν 
και να αξιολογηθούν όλα τα σχόλια 
των ενδιαφερομένων επί του σχε-
δίου, να πραγματοποιηθεί ως τελικό 
βήμα, συνάντηση του TWG και επι-
κύρωση των τελικών κειμένων από 
την Commission.

Για τη συγκέντρωση της απαραί-
τητης πληροφορίας, η μελετητική 

ομάδα και το TWG επεξεργάστηκαν 
ερωτηματολόγιο που προτάθηκε 
να συμπληρωθεί από ενδεικτικές 
ευρωπαϊκές εξορυκτικές επιχειρή-
σεις των κρατών μελών, προκει-
μένου να συλλεχθεί η απαραίτητη 
πληροφορία σε πρακτικές διαχείρι-
σης εξορυκτικών αποβλήτων.

Mετά την επεξεργασία, προσαρ-
μογή και αξιοποίηση των πληροφο-
ριών που συλλέχθηκαν, ξεκίνησε 
από τους μελετητές και το group 
των ειδικών, η συγγραφή των work-
ing documents.

Έχουν αρχικά σχηματιστεί 139 
ΒΑΤs, από διαφορετικά αντικείμενα, 
υποψήφια να συμπεριληφθούν στα 
τελικά κείμενα (BREF).

Υπήρχαν συνεχείς συναντήσεις 
μέχρι τέλους χρόνου, προκειμέ-
νου να συγκεραστούν οι διάφορες 
απόψεις όλων των εμπλεκόμενων 
(operators, συνδέσμων, NGOs, TWG 
και μελετητών). Ή Euromines και ο 
ΣΜΈ παρακολουθούν στενά το όλο 
θέμα παρεμβαίνοντας στη διαδικα-
σία.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο
 www.sme.gr

ΣΜΕ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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 Ð «Communication on Land 
as a Resource» της Com
mission

Στόχος της Έυρωπαϊκής Έπιτροπής, 
είναι μέχρι το 2020, σε κάθε πολιτική 
ή νομοθετική πρωτοβουλία να λαμβά-
νονται υπόψη οι άμεσες και έμμεσες 
επιπτώσεις στη χρήση γης. Αυτό το 
ενδιαφέρον θέλει να το προεκτείνει 
και εκτός EU.

Aπώτερο στόχο αποτελεί αρχικά 
η μείωση και τέλος η εξάλειψη «land 
loss» με χρονικό ορίζοντα το 2050. Τα 
επόμενα βήματα στα οποία θα συμ-
μετάσχει ο κλάδος, είναι: αντίστοιχο 
workshop με θέμα τις επιπτώσεις 
στην οικονομία από την αποτελεσμα-
τική διαχείριση της γης, δημιουργία 
κατάλληλων δεικτών για τη χρήση 
γης και τις απώλειές της, δημόσια 
διαβούλευση επί της πολιτικής της 
Έ.Έ. για τη γη, διαμόρφωση εναλλα-
κτικών προτάσεων για την πρόληψη 
της υποβάθμισης της γης.

Με τη δημιουργία σχετικού επικοι-
νωνιακού εγγράφου (communication) 
της Έυρωπαϊκής Έπιτροπής, τίθεται 
ως στόχος να ενημερωθεί το ευρύ-
τερο κοινό για την αξία της γης ως 
πόρου, να αναδειχθεί η ανάγκη ανά-
πτυξης και ενίσχυσης τεχνογνωσίας 
σε θέματα βιωτικής ύλης και η ανάγκη 
ανάπτυξης εργαλείων Έιδικού Χωρο-
ταξικού Σχεδιασμού σε σχέση με τις 
συνέπειες στη χρήση γης.

Ο εξορυκτικός κλάδος, που είναι 
άρρηκτα δεμένος με τη χρήση γης, 
θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

 Ð Circular Economy  
Package

H Έυρωπαϊκή Έπιτροπή ενέκρινε 
φιλόδοξα μέτρα για την κυκλική 
οικονομία, με στόχο την τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την προώθηση 
της βιώσιμης ανάπτυξης.

Βασικός σκοπός των μέτρων 
αυτών, είναι ο μετασχηματισμός του 
παλαιού μοντέλου που χαρακτηριζό-
ταν από το τετράπτυχο «προμήθεια, 
παραγωγή, κατανάλωση, απόρριψη» 
(take, make, consume, dispose), 
σε ένα μοντέλο με κύρια χαρακτη-
ριστικά τη «μείωση, επαναχρησι-
μοποίηση, επισκευή, ανακύκλωση» 
(reduce, reuse, repair, recycle). 

Ή εξορυκτική βιομηχανία υποστη-
ρίζει την κυκλική οικονομία αλλά 
θέτει τις εξής επισημάνσεις:

 � Ή οικοαποδοτικότητα και η απο-
τελεσματική χρήση των πρώτων 
υλών σίγουρα περνά και μέσα 
από την επαναχρησιμοποίηση και 
ανακύκλωσή τους και κατά ένα 
βαθμό από την υποκατάστασή 
τους. Πρέπει να τονιστεί όμως 
ότι μόνο ένα μέρος αναγκών μπο-
ρεί έτσι να καλυφθεί. Ή πρωτο-
γενής παραγωγή τους, με βάση 
και τις αυξανόμενες ανάγκες της 
παγκόσμιας αγοράς θα συνεχίσει 

να είναι ουσιώδους σημασίας. Ή 
ανάπτυξη αυτής της παραγωγής, 
πρέπει ανεπιφύλακτα να βασίζε-
ται στις αρχές προστασίας του 
περιβάλλοντος και της βιώσιμης 
ανάπτυξης.

 � Πολλά υλικά, λόγω μεγάλης 
διάρκειας ζωής, έχουν μικρή 
ανακυκλωσιμότητα αλλά μεγάλη 
προστιθέμενη αξία, συμβάλλο-
ντας στην οικοαποδοτικότητα.

 � Πολλές πρώτες ύλες δεν μπο-
ρούν να ανακυκλωθούν λόγω 
των φυσικοχημικών αλλαγών 
που υπέστησαν, μπορεί όμως 
να ανακυκλωθούν έμμεσα μέσω 
ανακύκλωσης των προϊόντων 
που μετέχουν (π.χ. βιομηχανικά 
ορυκτά).

 � Το πακέτο της «Circular 
Economy», πρέπει να έχει συνοχή 
με όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές 
και ιδιαίτερα αυτής των πρώτων 
υλών.

 � Πρέπει να αναγνωριστεί η σημα-
σία της παραγωγής και της χρη-
σιμοποίησης των by-product, 
χωρίς αυτή να έχει αυστηρότε-
ρους περιορισμούς έναντι της 
πρωτογενούς παραγωγής πρώ-
των υλών.

 � Οι δείκτες της αποδοτικότητας 
των πρώτων υλών, πρέπει να 
αντανακλούν τον κύκλο ζωής 
τους και τις πραγματικές επιπτώ-
σεις τους στον κύκλο παραγωγής. 

 � Να υπάρχει προσέγγιση της 
circular economy και σε επιμέ-
ρους κλάδους, όπως και σε ιδι-
αίτερης φύσης προϊόντα.

 � Ή προσέγγιση της «Circular 
Economy» πρέπει να έχει ανα-
λογικότητα σε ένα ευρύ φάσμα 
από διαφορετικές πηγές που 
συνθέτουν το περιβάλλον (όπως 
ατμόσφαιρα, εισπνεύσιμος αέρας, 
καθαρό νερό, έδαφος, γη κτλ) 
όπου για κάθε μία πηγή, απαι-
τείται η αντιμετώπιση της βιω-
σιμότητάς της, κατά διαφορετικό 
τρόπο.

Oι βασικές δράσεις που εγκρίθη-
καν και πρόκειται να υλοποιηθούν 
από την Έπιτροπή το προσεχές διά-
στημα, είναι:
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Χρηµατοδότηση άνω των 
650 εκ. ευρώ στα πλαίσια 
του προγράµµατος «Horizon 
2020» και 5,5 δις. ευρώ από 
τα διαρθρωτικά ταµεία για 
στήριξη για στήριξη της 
κυκλικής οικονοµίας

Ανάπτυξη προτύπων 
ποιότητας για 
δευτερογενείς πρώτες 
ύλες

∆ράσεις για τη µείωση 
των απορριµάτων 
τροφίµων. κατά το ήµισυ 
ως το 2030

Οικολογικός σχεδιασµός 
2015-2017 για την 
προώθηση της 
επισκευασιµότητας, της 
ανθεκτικότητας και της 
ανακυκλωσιµότητας των 
προϊόντων, πέραν της 
ενεργειακής απόδοσης

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
ανακύκλωση πλαστικών 
υλικών και στη 
βιοαποδοµησιµότητά τους, 
όπως και στην 
επανχρησιµοποίηση του 
νερού

Στo πλαίσιο αυτό, αναθεωρείται 
(κατατέθηκε νομοθετική πρόταση), 
η βασική οδηγία (Frame) 2008/98/
EC για τα απόβλητα (βλέπε παρα-
κάτω). Για να εξασφαλιστεί η αποτε-
λεσματική μείωση των αποβλήτων 
στη νέα πρόταση, τίθενται συγκε-
κριμένα μέτρα και συγκεκριμένοι 
στόχοι όπως:

Ο κλάδος μας μετείχε σε όλη 
την τυπική και άτυπη διαβούλευση 
κατά τη δημιουργία της πρότασης 
πολιτικής της Circular Economy. Oι 
προτάσεις μας, που άλλες έγιναν 
αποδεκτές και άλλες θα επιχειρηθεί 
να γίνουν, όταν θα μπει σε εφαρ-
μογή η πολιτική αυτή είναι:

 Ð Τρ ο π ο π ο ί 
ηση της οδηγίας 
2008/98/ΕC περί 
αποβλήτων 

Ή πρόταση αυτή, 
για τροποποίηση της 
οδηγίας πλαισίου περί 
αποβλήτων, ανταπο-
κρίνεται στη νομική 
υποχρέωση να επα-
νεξεταστούν οι στόχοι 
της διαχείρισης των 
αποβλήτων βάσει 
των απαιτήσεων του 
πακέτου των προτά-
σεων περί κυκλικής 
οικονομίας (circular 
economy). Eπίσης, 
είναι απαραίτητη η 
τροποποίηση εναρμο-

νισμού της οδηγίας με το “Resource 
Efficiency Roadmap” και το 7ο πρό-
γραμμα δράσης για το περιβάλλον. 
Αυτό, εκτός των άλλων, περιέχει: 
την πλήρη εφαρμογή της ιεράρ-
χησης των αποβλήτων (αναφορά 
στην οδηγία 2008/98/EC) από όλα 
τα κράτη μέλη, τη σημαντική μείωση 

παραγωγής αποβλήτων και σε από-
λυτους αριθμούς και ανά κάτοικο, 
την επίτευξη υψηλής ποιότητας 
ανακύκλωσης- τη χρησιμοποίηση 
των ανακυκλωμένων αποβλήτων 
και τη μετατροπή των ανακυκλω-
μένων υλικών σε αξιόπιστη πηγή 
πρώτων υλών για την Έ.Έ.

Οι κυριότεροι στόχοι της νέας 
οδηγίας είναι:

 � Απόκτηση κοινής ορολογίας
 � Σταδιακή προετοιμασία της δια-

δικασίας επαναχρησιμοποίησης/
ανακύκλωσης των οικιακών 
αποβλήτων, ώστε να αξιοποιεί-
ται το 65% μέχρι το 2030

 � Σταδιακός περιορισμός της υγει-
ονομικής ταφής αποβλήτων στο 
10% μέχρι το 2030

 � Μεγαλύτερη ομογενοποίηση και 
απλούστευση του κανονιστικού 
πλαισίου για τα παραπροϊόντα 
και το καθεστώς «end-of-waste»

 � Νέα μέτρα για προώθηση της 

∆ηµιουργία κοινών 
µεθόδων υπολογισµού 

των ποσοστών 
ανακύκλωσης 
σε όλη την Ε.Ε.

Μέτρα για τη µείωση 
των αποβλήτων 

Μείωση της υγειονοµικής 
ταφής απορριµµάτων στο 

10% 
κατά το µέγιστο όλων 
των αποβλήτων ως το 

2030. 
Προώθηση κατάλληλων 
οικονοµικών µέσων και 

κινήτρων

Ανακύκλωση του 

75% 
των απορριµµάτων 

συσκευασίας

Κοινός στόχος εντός ΕU, 
για ανακύκλωση του 

65% 
των αστικών αποβλήτων 

ως το 2030

Προώθηση της 
επαναχρησιµοποίησης 

των αποβλήτων, 
µετατροπή ενός 

υποπροϊόντος µιας 
βιοµηχανίας σε πρώτη 

ύλη µιας άλλης

Παροχή οικονοµικών 
κινήτρων για 
παραγωγούς 

«πράσινων» προϊόντων 
(που θα διευκολύνουν 
την ανάκτηση και την 
ανακύκλωση και θα 

παράγονται µε 
οικονοµία στην ενέργεια 

και τις πρώτες ύλες

Κάθετη διαφωνία µε 
την αρνητική 

αντιµετώπιση των 
ορυκτών λιπασµάτων

Πρόταση ανάπτυξης  ενός 
πλαισίου παρακολούθησης 

(monitoring framework), της 
εφαρµογής της πολιτικής 

Circular Economy, σχεδιασµένο 
για να µετρά την πρόοδό της και 

την αποτελεσµατικότητα στην 
εφαρµογή της, βασισµένο σε 

αξιόπιστα υπάρχοντα 
και νέα στοιχεία

Ενίσχυση της πολιτικής  
«Circular Economy» µε 
“guidance” για την 
καλύτερη διαχείριση των 
αποβλήτων. Στην 
εξορυκτική βιοµηχανία, θα 
έχουµε σε λίγο τα νέα 
BATs (BREFs), που θα 
υπερκαλύπτουν τις 
ανάγκες διαχείρισης των 
εξορυκτικών αποβλήτων

Υποστήριξη της 
   επισκευασιµότητας, της  
διάρκειας και της 
ανακυκλωσιµότητας των 
προϊόντων, κάτω από το πρίσµα 
της Ecodesign Directive. Θα 
πρέπει να εξεταστεί η 
χρησιµοποίηση του 
PEF(Product Environmental 
Footprint), που βρίσκεται ήδη 
σε πιλοτική εφαρµογή, για την 
παροχή της απαιτούµενης 
πληροφορίας
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πρόληψης και της επαναχρησι-
μοποίησης αποβλήτων

 � Έισαγωγή/υιοθέτηση ελάχιστων 
προδιαγραφών λειτουργίας, με 
σκοπό τη διεύρυνση της ευθύ-
νης του παραγωγού αποβλήτων

 � Έισαγωγή ενός συστήματος 
έγκαιρης προειδοποίησης για 
παρακολούθηση και συμμόρ-
φωση με τους στόχους ανακύ-
κλωσης

 � Προώθηση των υποχρεώσεων 
για reporting και απλοποίηση 
διαδικασιών σχετικά με αυτήν. 
Προσπάθεια απόκτησης ενιαίων 
στοιχείων και στατιστικών.

Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρ-
μόσουν οικονομικά κίνητρα για την 
εφαρμογή της ιεράρχησης αποβλή-
των με σκοπό την πρόληψη και την 
ανακύκλωσή τους, όπως και αντικί-
νητρα για τις κλασικές διαχειριστι-
κές μεθόδους (π.χ. landfill).

Ή τροποποίηση της οδηγίας θέτει 
το ζήτημα της εφαρμογής minimum 
απαιτήσεων διαχείρισης, προκει-
μένου να επεκταθεί η ευθύνη στον 
παραγωγό αποβλήτων. Οι απαιτή-
σεις αυτές, πρέπει να οδηγήσουν 
σε ανάλογη λειτουργία όλες τις 
επιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες, 
χωρίς να παρεμποδίζεται η εσωτε-
ρική αγορά.

lowering the amount 
of waste produced

using materials repeatedly

using materials to make new 
products

safe disposal of waste 
to landfill

recovering energy from waste

Reduce

Reuse

Recycle

Recovery

Landfill
Least 
favoured 
option

Most 
favoured 
option

Ή πρόληψη μη παραγωγής απο-
βλήτων, είναι ο πλέον αποτελεσμα-
τικός δρόμος για τη βελτίωση της 
resource efficiency και της μείωσης 
των περιβαλλοντικών συνεπειών 
από τα απόβλητα. Πρέπει τα κράτη 
μέλη να πάρουν απαραίτητα μέτρα 
ώστε να προλάβουν την παραγωγή 
αποβλήτων και να παρακολουθείται 
η αποτελεσματικότητα των μέτρων 
αυτών. Για το σκοπό αυτό, πρέπει 
να υιοθετηθούν κοινοί δείκτες (πρό-
ταση στην τροποποιημένη οδηγία).

Most 
Sustainable

Least
Sustainable

Waste Minimisation

Re-use

Recycle / Compost

Energy Recovery

Disposal

Οι στόχοι για επαναχρησιμοποί-
ηση και ανακύκλωση αποβλήτων, 
πρέπει να ανέβουν ποιοτικά προ-
κειμένου να φέρουν συγκεκριμένα 
περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοι-
νωνικά οφέλη.

Τα στατιστικά στοιχεία των κρα-
τών μελών που αφορούν τη διαχεί-
ριση αποβλήτων είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την Commission 
προκειμένου να ελέγχει την εφαρ-
μογή των προτεινόμενων μέτρων 
από τα κράτη μέλη. Θέλει ιδιαίτερα 
προσοχή στην ποιότητα, την αξιο-
πιστία και τη συγκρισιμότητα των 
στοιχείων αυτών, όπως θα δίνονται 
από τα κράτη μέλη. Στόχος είναι να 
καταστούν σύντομα πλήρως ενιαία 
για όλους, οδηγώντας τα κράτη 
μέλη σε ίδιας ποιότητας αναφορές 
(«introducing a single entry point 
for all waste data»).

 Ð Αξιολόγηση από την 
Commission των οδη
γιών Natura/Birds and 
Habitats Directives, μέσω 
δημόσιας διαβούλευσης

Ή εξορυκτική βιομηχανία μετείχε 
στη διαβούλευση, εκφράζοντας 
κύρια τις εξής απόψεις:

 � Ή αποτελεσματικότητα των οδη-
γιών κρίνεται χαμηλή

 � Δεν γίνονται σαφείς προβλέψεις 
στις οδηγίες για την επίτευξη 

των δεδηλωμένων στόχων τους, 
ιδιαίτερα αυτών που αναφέρο-
νται ότι για την εφαρμογή των 
οδηγιών, «λαμβάνονται υπόψη 
οι οικονομικές και ψυχαγωγι-
κές ανάγκες» (Bird Directive) 
ή «οι οικονομικές, κοινωνικές 
και πολιτιστικές απαιτήσεις, τα 
τοπικά και περιφερειακά χαρα-
κτηριστικά» (Ήabitats Directive) 
των κοινωνιών στις οποίες ανή-
κουν οι προστατευόμενες περι-
οχές. Για τους λόγους αυτούς, 
είναι μη ισόρροπες γιατί δεν 
λαμβάνουν υπόψη τις κοινω-
νικο-οικονομικές παραμέτρους

 � Δεν υπάρχει επάρκεια επιστημο-
νικής βάσης που να στηρίζει τις 
οδηγίες, ιδιαίτερα στην επιλογή 
ειδών, περιοχών και τρόπων 
προστασίας

 � Ή εφαρμογή τους δημιούργησε 
τεράστια προβλήματα στις 
αδειοδοτήσεις έργων χωρίς να 
υπάρχει η απαιτούμενη εμπειρία 
και τεχνογνωσία.

 � Για όλα τα προηγούμενα, κατα-
γράφεται ως σημαντική αιτία 
η σοβαρή έλλειψη ποσοτικών 
στοιχείων/δεδομένων για τους 
προστατευόμενους πληθυσμούς

 � Προστέθηκε πολύ μεγάλη γρα-
φειοκρατία και ανασφάλεια 
δικαίου στην αντιμετώπιση, 
αδειοδοτικά και λειτουργικά, 
των έργων

 � Παρουσιάζεται μεγάλο έλλειμμα 
«επιθυμίας» να αποδεχθεί η 
Διοίκηση τις διαδικασίες του 
άρθρου 4

 � Έμφανίζεται μεγάλο κόστος 
για την προστασία των ειδών 
με αμφίβολο αποτέλεσμα. Με 
μεγάλο κόστος επιβαρύνονται 
τα εξορυκτικά έργα, χωρίς να 
έχουν μεγάλη συμμετοχή στην 
απώλεια πληθυσμών προστευ-
όμενων ειδών

 � Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις 
για διαφορετική εφαρμογή των 
οδηγιών από διάφορους τομείς 
δραστηριοτήτων (μη ομοιο-
γένεια εφαρμογής για όλα τα 
αντικείμενα)

 � Ή απώλεια σε προστατευόμενες 
εκτάσεις από τη λειτουργία εξο-
ρύξεων, είναι μηδαμινές, αλλά 
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ιδιαίτερα τονισμένες, ως αιτία 
απώλειας πληθυσμών

 � Έπιπρόσθετα, ο ΣΜΈ υποστήριξε 
ότι χρειάζεται επαναψηλάφιση 
της Natura Guidance, ώστε να 
γίνουν πιο προσιτές οι διαδικα-
σίες αδειοδότησης έργων, εντός 
προστατευόμενων περιοχών

Μπορεί κάποια οικονομικά 
οφέλη (νέες εργασίες, τουρισμός, 
επιστημονικό ενδιαφέρον κτλ.) να 
προέκυψαν από την εφαρμογή των 
οδηγιών στις περιοχές προστασίας 
αλλά μεγαλύτερη οικονομική αξία, 
κατά την εκτίμησή μας, έχει χαθεί, 
στο όνομα της προστασίας των 
περιοχών Natura 2000, από την 
παρεμπόδιση των επενδύσεων οι 
οποίες είναι σε θέση να προσφέ-
ρουν πολύ μεγαλύτερα οικονομικά 
οφέλη στην πολιτεία και τις τοπικές 
κοινωνίες. Το πολλαπλασιαστικό 
κόστος, στο σύνολο των προστατευ-
όμενων περιοχών, για την κοινωνία 
είναι δυσανάλογο με τις εκτιμήσεις 
των υποτιθέμενων ωφελημάτων 
από την εφαρμογή των οδηγιών.

Όλα αυτά συμβαίνουν (κατά τον 
εξορυκτικό κλάδο), λόγω του τρό-
που εφαρμογής των οδηγιών και εν 
μέρει εξαιτίας του τρόπου γραφής/
διατύπωσής τους.

Κρίνεται ότι, σε αρκετά κράτη 
μέλη η «Στρατηγική Περιβαλλοντική 
Αξιολόγηση» (Strategic Environ-
mental Assessment) και η Έκτίμηση 
Περιβαλλοντικών Έπιπτώσεων, είναι 
επαρκή εργαλεία που καλύπτουν τις 
ανάγκες της «Ήabitats Directive». Ή 
ορθή εφαρμογή αυτών αναιρεί σε 
σημαντικό βαθμό τα προβλήματα 
που αναφέρθηκαν, τα κενά, τις αλλη-
λεπικαλύψεις και τις ασυνέπειες.

 Ð Προσπάθεια από την 
Commission προσδιο
ρισμού του περιβαλλο
ντικού αποτυπώματος 
διαφόρων προϊόντων 
(Product Environmental 
Footprint (PEF)). Πιλο
τικό πρόγραμμα, ένταξη 
μετάλλων

Ή προσπάθεια αυτή, περιλαμβά-
νει ειδικές απαιτήσεις και εφαρμο-
γές ανά κατηγορία προϊόντων, οι 
οποίες θα συγκεκριμενοποιηθούν 
το προσεχές διάστημα.

Μία κατηγορία προϊόντων απο-
τελούν τα μέταλλα. Θα γίνει προ-
σπάθεια τα προϊόντα μετάλλων, να 
συνοδεύονται από μία ειδική ταυτό-
τητα «metal sheet». Αποφασίστηκε 
να ξεκινήσουν, σε πιλοτικό στάδιο, 
πρόγραμμα δημιουργίας PEF σε επι-
λεγμένες κατηγορίες και προϊόντα, 
στοχεύοντας:

 � Να ενθαρρυνθούν οι περιβαλ-
λοντικές επιδόσεις ανά προϊόν 
(π.χ. μικρότερες καταναλώσεις 
πρώτων υλών και ενέργειας, 
μικρότερη ποσότητα αποβλή-
των, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 
υλικών κτλ)

 � Να δημιουργήσουν πλέον 
συνεπή, αξιόπιστα και εφαρ-
μόσιμα στην παραγωγή, απο-
τελέσματα, μέσω περιορισμού 
μεθόδων παραγωγής, θέτοντας 
εκτός εφαρμογής μεθόδους με 
αυξημένες περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις

 � Να δημιουργήσουν μία στα-
θερή βάση για πολιτικές και 
στοχευμένες παρεμβάσεις, δια-
σφαλίζοντας ισορροπία στις 
προδιαγραφές παραγωγής 
προϊόντων σε όλη την Έυρώπη, 
περιορίζοντας τη σημερινή 
καταναλωτική σύγχυση και οδη-
γώντας τις επιχειρήσεις σε συμ-
μορφώσεις με χαμηλό κόστος 
και χωρίς παραγωγικούς κλυ-
δωνισμούς

 Ð Πιλοτικό πρόγραμμα PEF 
για τα μέταλλα (metal 
sheet)

To PEF για τα μέταλλα καλείται 
να αντιμετωπίσει τις εξής προκλή-
σεις:

 � Ανακύκλωση: Στόχος η προσέγ-
γιση 50/50, δηλαδή 50 % του 
οφέλους να προκύπτει από το 
ανακυκλωμένο μέταλλο και 50% 
του οφέλους να προκύπτει από 
την ανακύκλωση στο τέλος ζωής 
του υλικού

 � Τοξικότητα και οικο-τοξικότητα: 
δεν υπάρχει αξιόπιστη μεθοδο-
λογία ή μοντέλο, προς το παρόν, 
που να μπορεί να αξιολογήσει 
κατάλληλα τις δύο κατηγορίες 
συνεπειών του κύκλου ζωής για 
τα μέταλλα

 � Έξάντληση πόρων: δεν υπάρ-
χει συμφωνία σχετικά με το αν 
υφίσταται κατάλληλη μέθοδος 
μέτρησης της εξάντλησης φυσι-
κών πόρων – ακόμα και αν αυτό 
τίθεται ως πρόβλημα. 

Σε ό,τι αφορά στα PEF metal 
sheets, θα γίνουν για επιλεγμένα 
μέταλλα ή κράματα pilot projects 
(Αl, Cu, Steel, Pb)

Υπάρχοντα πρότυπα (π.χ. ΈΝ 
standard 15804) θα αποτελέσουν 
τη βάση για το σχέδιο του Product 
Category Rules (PEFCRs) των 
μετάλλων.

Ο εξορυκτικός κλάδος θα συμμε-
τάσχει στο PEF μετάλλων, προκειμέ-
νου να δοθούν όλες οι απαραίτητες 
πληροφορίες για την παραγωγή των 
πρώτων υλών στις οποίες βασίζο-
νται τα μεταλλικά προϊόντα. Μέσω 
των πληροφοριών αυτών, θα ελεγ-
χθούν σε βάθος η ποιότητα και η 
επάρκεια των διαθέσιμων στοιχείων, 
ώστε να εξακριβωθεί και η τεχνική 
βάση των υπαρχόντων περιορισμών 
στη χρήση κάποιων ορυκτών πόρων.

Και στα τέσσερα Pilot (για τα τέσ-
σερα ξεχωριστά μεταλλικά υλικά), 
συλλέγονται πραγματικά δεδομένα 
από μεταλλευτικές εταιρείες παρα-
γωγής πρώτης ύλης για Al, Cu, 
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Steel, Pb, ο αριθμός των οποίων 
πολύ σύντομα θα αυξηθεί, ώστε στο 
τελικό metal sheet να έχει ενσωμα-
τωθεί όλη η απαιτούμενη σχετική 
πληροφορία. 

 Ð Conflict Minerals (oι ορυ
κτοί πόροι που προέρχο
νται από «διαταραγμένες» 
περιοχές)

Στο θέμα αυτό, υπάρχει ήδη 
μεγάλος προβληματισμός στην Έ.Έ. 
εάν π.χ. θα πρέπει τέτοιου είδους 
πόροι να εισάγονται στην Έυρώπη, 
ή γενικά πώς η Έυρώπη πρέπει να 
αντιμετωπίσει τις ορυκτές πρώτες 
ύλες που προέρχονται από περιοχές 
οι οποίες ευρίσκονται σε εμπόλεμη 
κατάσταση ή εμφανίζουν έντονες 
κοινωνικοπολιτικές διαταραχές και 
καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
τέτοιων περιπτώσεων αποτελούν οι 
προβληματικές χώρες της Αφρικής.

Το Έυρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπο-
στηρίζει ένθερμα περιορισμούς έως 
και απαγορεύσεις στις εισαγωγές 
από περιοχές με «conflict rights» 
(όρος που χρησιμοποιείται από το 
Κοινοβούλιο). Ή πλειοψηφία των 
μελών της Euromines, πιστεύει ότι 
αυτός ο όρος είναι ιδιαίτερα ασα-
φής και ότι με τέτοια κριτήρια, αν 
αρχίσουν απαγορεύσεις εισαγωγής 
πρώτων υλών, αυτό δεν θα έχει 
αρχή και τέλος. Ή ευρωπαϊκή εξο-
ρυκτική-μεταλλουργική βιομηχανία 
συμφωνεί ότι το όλο θέμα πρέπει να 
προσεγγιστεί ψύχραιμα, με σαφή-
νεια και με πνεύμα υπευθυνότητας 
απέναντι στην παγκόσμια κοινωνία. 

 Ð Raw Materials Score
board

Ή Commission θέτει το ζήτημα 
της αξιολόγησης (βαθμολόγησης) 

της εξορυκτικής δραστηριότητας, 
βασιζόμενη σε διαθέσιμα στατι-
στικά που αναφέρονται σε όλη τη 
λειτουργία και παρουσία του κλά-
δου (παραγωγή, ατυχήματα, εκπο-
μπές ρύπων, διαχείριση αποβλήτων, 
εκθέσεις/στατιστικά βιωσιμότητας, 
εκτιμήσεις κοινωνικής αποδοχής, 
στοιχεία για επενδύσεις, κόστη 
παραγωγής, επενδύσεις έρευνας 
και άλλα συναφή).

Ή αξιολόγηση αυτή, γίνεται στο 
πλαίσιο του Innovation Partnership 
ώστε η Commission να μπορεί, με 
βάση την αναφορά στην αξιολόγηση 
που προτείνεται, να μετρήσει την 
εξέλιξη του κλάδου από την εφαρ-
μογή του IP.

Ή Commission, προς αυτήν την 
κατεύθυνση, επέλεξε τη δημιουρ-
γία Scoreboard, με επιλεγμένους 
δείκτες. Απευθύνθηκε στους ευρω-
παϊκούς συνδέσμους όπως και στη 
Euromines, η οποία ζήτησε στατι-
στικά στοιχεία και δείκτες από τα 
μέλη της όπως και από το ΣΜΈ.

Με βάση τα στοιχεία που συλλέ-
χθηκαν, η Commission κατέληξε σε 
ένα Scoreboard αποτελούμενο από 
32 δείκτες, πολλοί από τους οποί-
ους ομοιάζουν με τους Δείκτες Βιώ-
σιμης Ανάπτυξης του ΣΜΈ. Βασικοί 
επιμέρους τομείς, είναι η παραγωγή 
και η κατανάλωση ορυκτών πρώτων 
υλών (ΟΠΥ) στην ΈU, τα απόβλητα, 
τα ατυχήματα, η εκπαίδευση-επι-
μόρφωση, οι εκπομπές ρύπων, οι 
δείκτες κοινωνικής προσφοράς ή 
κοινωνικής αποδοχής, η ανακύ-
κλωση, οι εισαγωγές-εξαγωγές 
ΟΠΥ, δείκτες εφαρμογής εθνικών 
μεταλλευτικών πολιτικών κτλ. 

Οι δείκτες θα ποσοτικοποιούνται 
μόνο μέσω επίσημων στοιχείων 
π.χ. της Eurostat και όχι στοιχείων 
εταιρειών, Συνδέσμων ή φορέων. 
Αυτό, αποτελεί απόφαση της Com-
mission, ώστε να προστατεύσει την 
αντικειμενικότητα των στοιχείων και 
των δεδομένων. Στο θέμα αυτό, οι 
Σύνδεσμοι της εξορυκτικής βιομη-
χανίας, εκφράζουν την έντονη αντί-
θεσή τους, επειδή θεωρούν ότι η 
Έurostat δεν έχει ακριβή δεδομένα 
για τον κλάδο. Για την ανακρίβεια 

αυτή, δεν είναι άμοιρος ευθυνών και 
ο κλάδος, αφού στις περισσότερες 
των περιπτώσεων, δεν υπάρχουν 
αξιόπιστα και πλήρη στοιχεία, ούτε 
στους εθνικούς συνδέσμους.

Φωτεινή εξαίρεση σε αυτό, όπως 
έγινε αποδεκτό και από την Policy 
Committee της Euromines, ο ΣΜΈ. 
Ζητήθηκε από τη Euromines, προ-
κειμένου να καλυφθεί το κενό πλη-
ροφόρησης για τον κλάδο, τα μέλη 
να ξεκινήσουν προσπάθειες απολο-
γισμού /reporting κατά τα πρότυπα 
του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Έπι-
χειρήσεων.

 Ð ΜΕP Dinner Debate on 
Raw Materials and Jobs

Το “dinner-debate” MEP, πραγ-
ματοποιήθηκε στο Έυρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο στις Βρυξέλλες στις 19 
Νοεμβρίου και μετείχαν σε αυτό 
μέλη της Euromines συνοδευόμενα 
από τον εθνικό τους ευρωβουλευτή, 
προκειμένου να θέσουν καίρια ζητή-
ματα για τον κλάδο.

Σε αυτό μετείχε και ο ΣΜΈ, με τον 
Έλληνα εκπρόσωπο του Έυρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου κ. Μ. Κεφαλο-
γιάννη.

Στις κύριες ομιλίες, τονίστηκε 
ο ρόλος των πρώτων υλών στην 
Έυρωπαϊκή Οικονομία και στα 
«επιμέρους τραπέζια» των μελών, 
δόθηκε γόνιμο έδαφος για σημα-
ντικές συζητήσεις και ανταλλαγή 
απόψεων.
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ΜΠΈΝΤΟΝΙΤΉ

ΜΠΈΝΤΟΝΙΤΉ

ΠΑΡΑΓΩΓΉ

ΠΑΡΑΓΩΓΉ

τον. πρώτης ύλης

IMERYS

1.100.000

850.000
τον. κατεργασμένων 

προϊόντων

2015

ΕΠΙΧΕΙΡΉΜΑΤΙΚΉ
ΚΑΙ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΉ ΔΡΑΣΤΉΡΙΟΤΉΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ

Ή IMERYS, η μεγαλύτερη παραγωγός μπεντονίτη 
στην Ευρώπη, η μεγαλύτερη εξαγωγική εταιρεία 
μπεντονίτη στον κόσμο, ο μεγαλύτερος προμηθευτής 
αδιόγκοτου διαβαθμισμένου περλίτη στον κόσμο.

Ή ΙΜΕRYS ΒΙΟΜΉΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 
ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΉ ΕΤΑΙΡΙΑ

Tο Νοέμβριο του 2014 ανακοινώ-
θηκε η σύμπραξη του Ομίλου S&B με τον 
Όμιλο  IMERYS, μέσω μίας στρατηγικής 
σημασίας συγχώνευσης των δύο ομίλων. Οι 
δύο όμιλοι, διαφορετικών σχετικών μεγε-
θών αλλά παρεμφερών επιχειρηματικών 
μοντέλων, οραμάτων και αξιών ένωσαν τις 
δυνάμεις τους με στόχο την ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων τους. Τον Φεβρουάριο του 
2015, ολοκληρώθηκε η συμφωνία μέσω 
της οποίας η «S&B» συγχωνεύθηκε με την 
«IMERYS» με ανταλλαγή μετοχών και κατα-
βολή μετρητών. 

Ή IMERYS αποτελεί έναν παγκόσμιο ηγέτη 
ειδικών βιομηχανικών λύσεων βασισμένων 
στα ορυκτά για καταναλωτικά αγαθά, βιομηχα-
νικό εξοπλισμό και κατασκευές, με δραστηριό-
τητα σε 50 χώρες. Ο Όμιλος απαρτίζεται από 
περισσότερες από 250 βιομηχανικές τοποθε-
σίες, λειτουργεί πάνω από 120 ορυχεία, με 
τον αριθμό των εργαζόμενων της να ξεπερνά 
τα 16.000 άτομα. Έίναι εισηγμένη στο Χρημα-
τιστήριο του Παρισιού.

Ή Έταιρεία συνεχίζει να είναι η μεγαλύτερη 
παραγωγός μπεντονίτη στον ελλαδικό χώρο, 
με σημαντικές εξορυκτικές δραστηριότητες 
και σε άλλες χώρες (ΉΠΑ, Γερμανία, Βουλγα-
ρία, Ουγγαρία, Μαρόκο και Γεωργία). Αποτε-
λεί τη μεγαλύτερη παραγωγό μπεντονίτη στην 
Έυρώπη καθώς και τη μεγαλύτερη εξαγωγική 
εταιρεία μπεντονίτη στον κόσμο. 

Κατά το έτος 2015, η εξόρυξη μπεντονίτη 
από τα ορυχεία της Μήλου ξεπέρασε τους 
1.100.000 τόνους.

Ο μεγαλύτερος όγκος της παραγωγής 
κατεργασμένων προϊόντων εξάγεται κυρίως 
στην Έυρωπαϊκή αγορά και στην Βόρεια Αμε-
ρική (Καναδά). 

Έχοντας ισχυρή παρουσία στις διεθνείς 
αγορές, ο μπεντονίτης βρίσκει χρήσεις σε ένα 
ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών και 
διεργασιών, στην αγορά των χυτηρίων και της 
μεταλλουργίας σιδήρου, σε ειδικές εφαρμο-
γές (άμμος υγιεινής, χαρτοβιομηχανίες), όπως 
επίσης και στον κατασκευαστικό κλάδο, προ-
σφέροντας προϊόντα και βιομηχανικές λύσεις 
σε μεγάλα έργα υποδομών καθώς και γεωτρή-
σεων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το 2015, στη διεθνή αγορά, η υπερ-
προσφορά χάλυβα, οδήγησε σε κρίση τη 
χαλυβουργία, που αποτελεί βασικό τομέα 
απορρόφησης ορυκτών πρώτων υλών, ιδιαί-
τερα του μπεντονίτη. Αυτό, επηρέασε τις εξα-
γωγές του υλικού, λόγω μειωμένης ζήτησης 
και σχετικής μείωσης των τιμών. Χάρη όμως 
στον πολύπλοκο εξαγωγικό προσανατολισμό 
των προϊόντων του μπεντονίτη η εταιρεία 
αντιμετώπισε την κρίση με μικρή πτώση στην 
αγορά των χυτηρίων ενώ εμφάνισε σχετική 
αύξηση στην αγορά της σιδηρομεταλλουργίας, 
που χρησιμοποιεί το υλικό για τη σφαιροποί-
ηση των σιδηρομεταλλευμάτων. Παρά το ότι 
διεθνώς ο κατασκευαστικός κλάδος συνεχίζει 
να περνά κρίση οι πωλήσεις σε έργα κατα-
σκευαστικά, παραμένουν σχετικά σταθερές. 
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Έξαγωγές μπεντονίτη 

εκ. ευρώ

2014
IMERYS

68

Έξαγωγές περλίτη 

εκ. ευρώ

2014
IMERYS

28

ΤΟΜΈΑΣ ΜΈΤΑΛΛΟΥ
Κύκλος εργασιών

εκ. ευρώ

ΜΥΤΙΛΉΝΑΙΟΣ

549,4

Παραγωγή περλίτη

τόνοι αδιόγκωτου 
διαβαθμισμένου

2015
IMERYS

353.500

ΑΠΟΡΡΟΦΉΣΈ

τον. ελληνικού βωξίτη

ΑτΈ

1.438.300

2015

Το ίδιο σταθερές παρέμειναν και οι αγορές 
μπεντονίτη για γεωτρήσεις πετρελαίου και 
φυσικού αερίου.

Συνεχίζεται η έντονη προσπάθεια για περαι-
τέρω ενδυνάμωση και διαφοροποίηση του 
χαρτοφυλακίου των προϊόντων εφαρμογών 
μπεντονίτη, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγο-
ράς με κύριο προσανατολισμό την ανάπτυξη 
νέων καινοτόμων βιομηχανικών λύσεων.

Το 2015 η Έταιρεία παρήγαγε περίπου 
885.000 τον. κατεργασμένου μπεντονίτη 
μεγαλύτερο μέρος της οποίας εξήχθη με τη 
μορφή διαφόρων προϊόντων και σε διάφορες 
εφαρμογές. Το 2014, πραγματοποίησε σημα-
ντικές εξαγωγές του υλικού αξίας 68 εκ. ευρώ 
περίπου.

Στον κλάδο του περλίτη, η «IMERYS 
GREECE S.A.» αποτελεί τη σημαντικότερη 
παραγωγό στον ελλαδικό χώρο καθώς και το 
μεγαλύτερο προμηθευτή αδιόγκωτου διαβαθ-
μισμένου παγκόσμια. Το υλικό βρίσκει ευρεία 
χρήση σε οικοδομικές εφαρμογές όπως στα 
μορφοποιημένα δομικά υλικά (θερμο-ηχομο-
νωτικά πλακίδια οροφής και μονωτικά πλη-
ρωτικά υλικά) ή σε οικοδομικά υλικά όπως 
επιχρίσματα και κονιάματα τοιχοποιίας. Χρη-
σιμοποιείται επίσης στις κρυογενετικές μονώ-
σεις, στη γεωργία, στα χυτήρια, ως βελτιωτικό 
πρόσμικτο στην παραγωγή φωσφορικών λιπα-
σμάτων και ως μέσον διήθησης. 

Ή αισθητή κάμψη των κατασκευών διεθνώς, 
επηρέασαν εκτός των άλλων, και τη ζήτηση του 
περλίτη. Παρόλα αυτά, οι πωλήσεις της Έται-
ρείας σε προϊόντα περλίτη στις κατασκευές, 
είχαν μικρή μείωση στις άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες και αύξηση στη Β. Αμερική. Έπίσης, 
αύξηση παρουσίασε και η ζήτηση του υλικού 
για γεωργικές εφαρμογές και άμμο υγιεινής.

Βασικός στόχος παραμένει η ανάπτυξη και-
νοτόμων προϊόντων σε νέες εφαρμογές και 
νέες προτεινόμενες βιομηχανικές λύσεις, σε 
συνδυασμό με τη γεωγραφική διαφοροποίηση 
των αγορών στις οποίες η Έταιρία απευθύ-
νεται.

Το 2015, παρήχθησαν 353.500 τον. αδι-
όγκωτου διαβαθμισμένου περλίτη, το μεγα-
λύτερο μέρος του οποίου εξήχθη. Το 2014, 
πραγματοποιήθηκαν σημαντικές εξαγωγές 
αξίας πλέον των 28 εκ. ευρώ. 

Ή «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΉΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», που 
ανήκει στον Όμιλο «ΜΥΤΙΛΉΝΑΙΟΣ» 

συνέχισε την ανοδική της πορεία και το 
2015, παρά το δυσμενές κλίμα στις διεθνείς αγο-
ρές μετάλλων και τη σημαντική πτώση τιμών του 
αλουμινίου (οι χαμηλότερες τα τελευταία 6 χρό-
νια), που κυμάνθηκαν από 1750 $/τον. έως 1360 
$/τον., κλείνοντας το Δεκέμβριο στα 1450 $/τον. 
Ως κύριες αιτίες αυτής της πτώσης των τιμών 
που εμφανίστηκε και στα premium συμβόλαια, 
αποτέλεσε η μεγάλη παραγωγή αλουμινίου της 
Κίνας και η διάθεση του μετάλλου σε χαμηλές 
τιμές λόγω της μειωμένης κατανάλωσης μετάλ-
λου στην εσωτερική αγορά της, στη σημαντική 
παραγωγή και διάθεση μετάλλου στις διεθνείς 
αγορές από τη Σαουδική Αραβία, στη στασιμό-
τητα ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας, στην 
αναιμική ανάπτυξη των ΉΠΑ και την επιβράδυνση 
του ρυθμού ανάπτυξης άλλων αναδυόμενων 
οικονομιών.

Παρόλ’ αυτά εκτιμάται ότι η παγκόσμια ζήτηση 
θα συνεχίσει να αυξάνεται με ικανοποιητικούς 
ρυθμούς και αναμένεται το 2016 να παρουσιάσει 
αύξηση μεγαλύτερη του 2015 κατά 6%, ξεπερ-
νώντας του 60 εκ. τόνους.

Ο Τομέας Μεταλλουργίας και Μεταλλείων 
του Ομίλου, κατέγραψε αυξημένη επίδοση σε 
σύγκριση με το προηγούμενο έτος, με κύκλο 
εργασιών 549,4 εκ. ευρώ το 2015 έναντι 470,8 
εκατ. το 2014. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (ΈΒΙΤDA), ανήλθαν σε 98 εκ. ευρώ 
έναντι 87 εκ. το 2014.

Λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων στη διεθνή 
αγορά, με ιδιαίτερα χαμηλές τιμές αλουμινίου, 
ο όμιλος Μυτιληναίου συνέχισε τους έντονους 
ελέγχους του κόστους και με μέτρα ενίσχυσης 
της ανταγωνιστικότητάς του. Σε αυτό το πλαί-
σιο, από τα τέλη του 2014 έχει τεθεί σε εφαρ-
μογή το πρόγραμμα «Excellence», στοχεύοντας 
στην διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της 
«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΉΣ ΈΛΛΑΔΟΣ». Άμεσος στόχος 
του προγράμματος, να παρουσιάσει η ΑτΈ οικο-
νομική ανάκαμψη στο πρώτο εξάμηνο του 2016.

Σημαντικό μέτρο τόνωσης της ανταγωνιστικό-
τητας της ΑτΈ, αποτελεί η μεγάλη επένδυση για 
την εγκατάσταση στατικού φούρνου παραγω-
γής «τεχνικής» αλουμίνας (προϊόν εντονότερης 
θερμικής κατεργασίας, έναντι της κλασικής, που 
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ΠΑΡΉΓΑΓΈ

τον. ένυδρης αλούμινας

ΑτΈ
806.500

320.000

45 εκ. ευρώ

70 εκ. ευρώ

2015

ΠΑΡΉΓΑΓΈ

ΚΥΚΛΟΣ ΈΡΓΑΣΙΩΝ

ΈΝΟΠΟΙΉΜΈΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

τον. κατεργασμένου υλικού 
για παραγωγή CaCO3 

(ανθρακικού ασβεστίου)

τον. άνυδρης αλούμινας

τον. αλουμινίου

Ι.Μ.G

ΈΛΛΉΝΙΚΟΙ 
ΛΈΥΚΟΛΙΘΟΙ

674.415
179.416

2015

αποκτά έτσι αυξημένη διεπιφάνεια), η οποία ολο-
κληρώθηκε το 2015.

Ή ΑτΈ απορρόφησε 1.438.300 τον. ελληνικού 
βωξίτη και 406.700 τον. τροπικού (εισαγόμε-
νου). Παρήγαγε 806.500 τον. ένυδρης αλού-
μινας, 674.415 τον. άνυδρης και 179.416 τον. 
αλουμινίου μετάλλου, παρουσιάζοντας, παρά 
τα προβλήματα των αγορών, αύξηση 3,6% στην 
παραγωγή μετάλλου και 30% στον κύκλο εργα-
σιών έναντι του 2014. Σημαντικό στοιχείο, μέσα 
στις συνθήκες λειτουργίας του 2015, αποτελεί 
και η σχετική αύξηση του εργαζόμενου προσω-
πικού, φτάνοντας 1.000 άτομα άμεσους και 452 
έμμεσους εργαζόμενους. 

Τ α Βιομηχανικά Ορυκτά της Ελλάδος 
είναι μια εταιρεία που δημιουργήθηκε 
το έτος 2006 

με συμμετοχή των εταιρειών IMERYS S.A. και 
Βουγιουκλή Α.Έ. Έδρα της εταιρείας είναι η Νέα 
Καρβάλη Καβάλας.

Σκοπός είναι η κατεργασία και εξαγωγή ανθρα-
κικού ασβεστίου (calcium carbonate) κυρίως στη 
βιομηχανία χάρτου.

Ή Έταιρεία έχοντας ως προμηθευτή πρώτης 
ύλης τα Λατομεία Βουγιουκλή Α.Β.Έ.Έ., προ-
χώρησε το 2011 και στην εξαγορά ενός ακόμα 
λατομείου αδρανών, του Λατομείου Ν. Κόρακας 
Α.Έ., έκτασης 300.000 m2 στη λατομική περιοχή 
της Καβάλας.

Έτσι με αποθέματα δύο λατομείων συνολικής 
έκτασης περίπου 720.000 m2 και επενδύσεις της 
τάξης του 10 εκ. €, αποτελεί τον κύριο εξαγωγέα 
ανθρακικού ασβεστίου στην Έλλάδα με εξαγωγές 
στη Βόρεια Έυρώπη και τη Λατινική Αμερική.

Σήμερα οι πωλήσεις ανέρχονται σε 600.000 
τόν. ετησίως με δυνατότητα παραγωγής 
1.000.000 τον.

Το άμεσα απασχολούμενο προσωπικό σε όλη 
την παραγωγική διαδικασία των δύο λατομείων 
και της εταιρείας Βιομηχανικά Ορυκτά της Έλλά-
δος, ανέρχεται σε 67 άτομα.

Το 2015, παρήχθησαν 300.000 τόν. αδρα-
νών υλικών και 320.000 τόν. λευκό ανθρακικό 
υλικό, ως πρώτη ύλη για προϊόντα ανθρακικού 
ασβεστίου. Οι συνολικές πωλήσεις ανέρχονται σε 
5.700.000 ευρώ περίπου, το 74% των οποίων, 
προήλθε από εξαγωγές.

Για το 2015, παρά τη γενικότερη ύφεση και το 
κακό οικονομικό κλίμα, τα οικονομικά αποτελέ-

σματα κρίνονται ικανοποιητικά, ιδιαίτερα λόγω 
των αυξημένων εξαγωγών. Ή Έταιρεία διεύρυνε 
την πελατειακή της βάση, με εξαγωγές και μακρο-
χρόνιες συνεργασίες σε χώρες της Λατινικής Αμε-
ρικής (Χιλή, Βραζιλία, Ουρουγουάη κτλ).

Ή Εταιρεία κατατάσσεται μεταξύ των 
κορυφαίων παραγωγών μαγνησίας 
στον κόσμο 

και είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας μαγνησίας 
στην ΈΈ, με προσωπικό άνω των 300 ατόμων και 
κύκλο εργασιών περίπου 45 εκ. ευρώ (ενοποι-
ημένος κύκλος εργασιών περίπου 70 εκ. ευρώ). 
Έιδικότερα για την καυστική μαγνησία, η Έταιρεία 
είναι πρώτη στον κόσμο όσον αφορά στον όγκο 
πωλήσεων και τη γκάμα χρήσεων. Τα βασικά 
κοιτάσματα της «ΈΛΛΉΝΙΚΟΙ ΛΈΥΚΟΛΙΘΟΙ», 
καθώς και οι εγκαταστάσεις της, βρίσκονται στη 
Βόρεια Έλλάδα, στη Χαλκιδική, ενώ κεφάλαιο 
αποτελούν επίσης τα κοιτάσματα στην Έύβοια 
και το σύγχρονο Έρευνητικό Κέντρο κοντά στη 
Θεσσαλονίκη. 

Το 2015, η Έταιρεία εμφάνισε μικρή αύξηση 
του κύκλου εργασιών (2%) έναντι του 2014, 
παρά τη μικρή μείωση της ποσότητας των πωλη-
θέντων κατά 2%.

Ή κακή χρονιά για την παγκόσμια παραγωγή 
χάλυβα, που είναι με διαφορά ο μεγαλύτερος 
καταναλωτής μαγνησιακών προϊόντων και τα 
νέα από την Κίνα για μείωση του προϋπολο-
γισμένου ρυθμού ανάπτυξης, ενέτειναν την 
υπερπροσφορά μαγνησιακών προϊόντων με 
αποτέλεσμα να υπάρξει έντονη πίεση στις τιμές. 
Το τελευταίο τρίμηνο μάλιστα, οι ναύλοι των 
containers από λιμάνια της Κίνας για κεντρική 
Έυρώπη έπεσαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα (έως 
και 8 €/μτ) με αποτέλεσμα οι τιμές της Κινέζικης 
μαγνησίας να είναι πάρα πολύ χαμηλές. Δυστυ-
χώς, η τάση αυτή των ναύλων συνεχίζεται και 
το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Άλλη σημαντική αγορά που επηρεάστηκε από 
την έκρυθμη πολιτική κατάσταση, ήταν αυτής της 
Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής. Έπίσης, οι 
χαμηλές τιμές του πετρελαίου επηρέασαν τα έργα 
και τις επενδύσεις σε χώρες του Περσικού Κόλ-
που, που κατανάλωναν μαγνησιακά προϊόντα, με 
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ΠΑΡΑΓΩΓΉ

ΠΩΛΉΣΈΙΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΉ

2015

2015

τον. λευκόλιθου

ΈΛΛΉΝΙΚΟΙ 
ΛΈΥΚΟΛΙΘΟΙ

ΈΛΛΉΝΙΚΟΙ 
ΛΈΥΚΟΛΙΘΟΙ

325.000

32

56.400

24.170

34.000

τον. καυστικής 
μαγνησίας

τον. διπύρου 
μαγνησίας

τον. πυρίμαχων μαζών

εκ. ευρώ 

αποτέλεσμα τον περιορισμό ή και το σταμάτημα 
αγοράς προϊόντων από την Έταιρεία (π.χ. Κατάρ).

Ή «ΈΛΛΉΝΙΚΟΙ ΛΈΥΚΟΛΙΘΟΙ», συνεχίζοντας 
και ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της 
στις ειδικές και πιο απαιτητικές εφαρμογές της 
μαγνησίας, κατάφερε να συνεχίσει να πρωτα-
γωνιστεί στη διεθνή αγορά και να συγκρατήσει 
τον όγκο των πωλήσεών σε αυτό το δυσμενές 
διεθνές περιβάλλον.

Οι νεότερες εξελίξεις που αφορούν τη δραστη-
ριότητα της Έταιρίας, το 2015 ήταν α) η κατάθεση 
ΜΠΈ και τεχνικής μελέτης για νέο κοίτασμα λευ-
κόλιθου, σε κοντινή απόσταση από τη σημερινή 
εκμετάλλευση. Από τα μέχρι τώρα διαθέσιμα 
στοιχεία, διαφαίνεται ότι ο περιεχόμενος μαγνη-
σίτης είναι εξαιρετικής ποιότητας και με αρκετά 
υψηλή μεταλλοφορία. Ή έγκριση της μελέτης και 
η έναρξη των εργασιών προγραμματίζονται για 
μέσα στο 2016. β) Ή επένδυση 500.000 ευρώ 
για διπλασιασμό της δυναμικότητας άλεσης 
καυστικής μαγνησίας, με την προσθήκη νέου 
μύλου. Αυτό θα προσδώσει νέα δυναμικότητα 
στην αγορά αλεσμένων προϊόντων καυστικής 
μαγνησίας, προσεγγίζοντας πελάτες που έχουν 
ιδιαίτερες απαιτήσεις φυσικών χαρακτηριστικών 
του τελικού προϊόντος. γ) Ή ανάπτυξη ειδικής 
ποιότητας διπύρου μαγνησίας για χρήση σε 
μαγνησιο-φωσφορικά τσιμέντα ταχείας πήξης, 
μέσω του Έρευνητικού Κέντρου της Έταιρίας και η 
ανάπτυξη, επίσης μέσω του Έρευνητικού Κέντρου 
της «ΈΛΛΉΝΙΚΟΙ ΛΈΥΚΟΛΙΘΟΙ» ειδικής ποιότητας 
καυστικής μαγνησίας με εφαρμογή στην υδρομε-
ταλλουργία νικελίου και κοβαλτίου.

Το 2015, η εταιρεία «ΈΛΛΉΝΙΚΟΙ ΛΈΥΚΟΛΙ-
ΘΟΙ» παρήγαγε 325.000 τον. λευκόλιθου, 56.400 
τον. καυστικής μαγνησίας, 24.170 τον. διπύρου 
μαγνησίας και 34.000 τον. πυρίμαχων μαζών. 
Πραγματοποίησε πωλήσεις που υπερέβησαν τα 
32 εκ. ευρώ εκ των οποίων, το 91% οφείλεται 
σε εξαγωγές.

Ικανοποιητικά κινήθηκαν τα οικονομικά μεγέθη 
των θυγατρικών – συμμετοχών που διατηρεί η 
Έταιρεία στο εξωτερικό, κατά το 2015. 

Ή Ισπανική Magnesitas Navarras S.A., και η 
Ολλανδική Van Mannekus & Co B.V. εμφάνισαν 
στο 2015 αθροιστικές πωλήσεις 87 εκ. €, αυξη-
μένες κατά 6% από το αντίστοιχο διάστημα του 
2014. Σημειώνεται ότι η Ισπανική Magnesitas 
Navarras ολοκλήρωσε εντός του 2015 επένδυση 
της τάξεως των 7 εκ. € σε προπαρασκευαστικά 
έργα για την λειτουργία νέου μεταλλείου και την 
αύξηση των αποθεμάτων λευκολίθου για τουλά-
χιστον 10 επιπλέον έτη.

Ή θυγατρική εταιρεία των Έλληνικών Λευκό-
λιθων στην Τουρκία με την επωνυμία Akdeniz 
Mineral Kaynaklari A.S., εμφάνισε σταθερές 
πωλήσεις σε σχέση με το 2014, της τάξης των  

6 εκ. €. Σημειώνεται ότι το 2015 η Akdeniz ολο-
κλήρωσε σημαντικό ερευνητικό πρόγραμμα στις 
μεταλλευτικές της παραχωρήσεις υπερδιπλασιά-
ζοντας τα βέβαια αποθέματα (in-situ) λευκόλιθου, 
αρίστης ποιότητας, σε πάνω από 35 εκ. τόνους. 
Στα άμεσα επενδυτικά σχέδια της Akdeniz συμπε-
ριλαμβάνεται και η εγκατάσταση κάθετου κλιβά-
νου πολλαπλών δαπέδων (MHF) για την πλήρη 
αξιοποίηση των εμπορικών και μεταλλευτικών 
προοπτικών & δυνατοτήτων. 

Ή ΕΛΜΙΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το Νοέμβριο 
του 2000 με τη μεταβίβαση των 
μεταλλευτικών παραχωρήσεων

της ιστορικής εταιρείας «Μεταλλεία Βωξίτου 
Έλευσίνος Α.Έ.». Μέχρι πρότινος η ΈΛΜΙΝ 
αποτελούσε τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία 
παραγωγής και εξαγωγής ελληνικού βωξίτη. 
Το 2012, οι μέτοχοι της εταιρείας ΈΛΜΙΝ Α.Έ. 
ήρθαν σε συμφωνία με την εταιρεία KERNEOS 
S.A. για την απόκτηση του 53% του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας ΈΛΜΙΝ, εξασφαλίζο-
ντας τη μακροχρόνια πρόσβασή της σε μια από 
τις βασικότερες πρώτες ύλες για την παραγωγή 
αλουμινούχων τσιμέντων. 

Το Φεβρουάριο του 2015 ολοκληρώθηκε 
η εξαγορά της εταιρείας «Έυρωπαϊκοί Βωξί-
τες Α.Έ.» από τις εταιρείες ΈΛΜΙΝ Α.Έ. και 
KERNEOS S.A., με παράλληλη απορρόφηση 
της «ΈΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΈΣ» από την ΈΛΜΙΝ 
(διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί εντός 
του 2016), ολοκληρώνοντας μια από τις μεγα-
λύτερες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν 
εντός του 2015 στη χώρα μας. Ή «ΈΥΡΩΠΑΪ-
ΚΟΙ ΒΩΞΙΤΈΣ», η οποία ιδρύθηκε το 2013, 
με την απόσχιση του κλάδου βωξίτη από τον 
όμιλο της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά, έχει μακρά 
παράδοση στην εκμετάλλευση βωξίτη από το 
1934. 

Ή εταιρεία «ΈΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΈΣ Α.Έ.» (το σχήμα 
που προέκυψε από την απορρόφηση της 
«ΈΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΈΣ» από την «ΈΛΜΙΝ»), 
διαθέτει μεταλλευτικές παραχωρήσεις στους 
Νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Έύβοιας, Φθιώτι-
δας και Φωκίδας με εξαιρετικό μεταλλευτικό 
δυναμικό και τέσσερα ιδιόκτητα λιμάνια (2 από 
τα οποία είναι ενεργά). 
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ΠΑΡΑΓΩΓΉ

ΒΩΞΊΤΗ

ΈΥΡΩΠΑΙΚΟΙ 
ΒΩΞΙΤΈΣ

1,2
2015

εκ. τον.

ΈΥΡΩΠΑΙΚΟΙ 
ΒΩΞΙΤΈΣ

50
εκ. ευρώ

ΤΡΙΈΤΈΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΈΠΈΝΔΥΣΈΩΝ

Το ανθρώπινο δυναμικό της απαρτίζεται 
από 300 άμεσα απασχολούμενους και 200 
περίπου έμμεσους. 

Το 2015 και από τις δύο εταιρείες «ΈΛΜΙΝ» 
και «ΈΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΈΣ», παρήχθησαν 1,2 
εκ. τόνοι βωξίτη, με το 90% της παραγωγής να 
προέρχεται από την εκμετάλλευση υπόγειων 
κοιτασμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Γκιώ-
νας. Το 2016 εκτιμάται πως η παραγωγή θα 
ανέλθει στους 1,4 εκ. τόνους. 

Ή «ΈΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΈΣ Α.Έ.» εξάγει προϊόντα 
βωξίτη σε 20 χώρες/4 ηπείρους (Έυρώπη, 
Ασία, Ν. Αφρική και Β. Αμερική), καλύπτο-
ντας τις αγορές των αλουμινούχων τσιμέντων, 
τσιμέντων Portland, ορυκτοβαμβάκων κτλ. 
Σε ότι αφορά την παραγωγή αλούμινας και 
αλουμινίου, η «ΈΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΈΣ Α.Έ.» αποτελεί 
το βασικότερο προμηθευτή μεταλλουργικού 
βωξίτη στο Αλουμίνιον της Έλλάδας. 

Πέραν της επένδυσης για την εξαγορά τής 
«ΈΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΈΣ», η εταιρεία απο-
φάσισε την εφαρμογή 3-ετούς επενδυτικού 
προγράμματος 50 εκ. € με έμφαση: στο τομέα 
της Υγιεινής & Ασφάλειας, τη μεταλλευτική 
έρευνα, την αγορά καινούριου εξοπλισμού με 
στόχο την πλήρη ανανέωση του μηχανολογι-
κού στόλου και την περιβαλλοντική αποκατά-
σταση εξοφλημένων μεταλλείων. Έντός του 
2015, πραγματοποιήθηκαν αγορές νέων μηχα-
νημάτων υπόγειας εκμετάλλευσης (6 φορτω-
τές υπόγειας εκμετάλλευσης και 4 διατρητικά 
υπογείων), ύψους 4 εκ. €.

Έπιπρόσθετα, με την αύξηση της υπόγειας 
παραγωγής βωξίτη, εντός του 2015, πραγμα-
τοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις της τάξης 
των 4 εκ. € για την ανεύρεση και εκμετάλλευση 
κοιτασμάτων, με τη διάνοιξη 2.000 μέτρων 
προσπελαστικών στοών και την όρυξη 25.000 
μέτρων ερευνητικών γεωτρήσεων. 

Οι συνολικές επενδύσεις της εταιρείας για 
το έτος 2015 ανήλθαν συνολικά σε 14 εκ. €, 
ενώ για το 2016, αναμένεται να απορροφήσει 
15 εκ. €. 

Ή «Δημόσια Επιχείρηση Ήλεκτρισμού 
Α.Ε.» είναι η μεγαλύτερη εταιρεία 
παραγωγής και προμήθειας

ηλεκτρικής ενέργειας στην Έλλάδα, με περί-
που 7 εκατομμύρια πελάτες. Διαθέτει μία πολύ 
μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων 
λιγνίτη, παραγωγής, μεταφοράς και διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας. Κατέχει 93% της αγο-
ράς και 67% της εγκατεστημένης ισχύος των 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Έλλάδα 
(με εγκατεστημένη ισχύ 12,9 GW) ενώ παράγει 
το 60% της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. 
Συμπεριλαμβάνει στο μίγμα της ενεργειακής 
της παραγωγής, λιγνιτικούς, ηλεκτρικούς και 
πετρελαϊκούς σταθμούς παραγωγής, καθώς 
και σταθμούς φυσικού αερίου όπως και μονά-
δες Ανανεώσιμων Πηγών Ένέργειας (ΑΠΈ).

Ο λιγνίτης επί σειρά ετών αποτελούσε τη 
βασική πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
(ΉΈ) στη χώρα, με το φθηνότερο κόστος. Απο-
τέλεσε βασικό παράγοντα στην ενεργειακή 
αυτοδυναμία της χώρας και ουσιαστικό μοχλό 
ανάπτυξής της. Τα τελευταία χρόνια έχουμε 
συνεχείς μειώσεις της παραγωγής λιγνίτη που 
οφείλεται:

α) στον περιορισμό κατανάλωσης ηλεκτρι-
κής ενέργειας λόγω της εσωτερικής κρίσης, β) 
στον τρόπο που λειτουργεί η αγορά ενέργειας 
(προτεραιότητα απορρόφησης της παραγό-
μενης ενέργειας από ΑΠΈ), γ) στην αύξηση 
του κόστους της παραγόμενης, από λιγνίτη 
ενέργειας λόγω στρεβλών χρεώσεων, τελών, 
κόστους εξαγοράς παραγόμενων ρύπων CO2 
κ.α., δ) στη χαμηλή τιμή (το τελευταίο διά-
στημα) του φυσικού αερίου που ευνοεί τις 
αντίστοιχες μονάδες παραγωγής, με χαμη-
λότερο μεταβλητό κόστος έναντι του λιγνίτη 
και τις εισαγωγές φθηνότερης ενέργειας από 
χώρες ανταγωνιστικότερες της Έλλάδας, με 
μικρότερες επιβαρύνσεις ε) στις περιβαλλοντι-
κές δεσμεύσεις της Έ.Έ. και τις πολιτικές της 
σταδιακής μείωσης των μονάδων θερμικής 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σχετικά με τις αιτίες που αναφέρθηκαν 
παραπάνω, ενδεικτικά σημειώνονται τα εξής:

Μεγάλες επιβαρύνσεις για την αγορά δικαι-
ωμάτων εκπομπής CO2 από το 2013 και μετά, 
αυξάνουν το κόστος του λιγνίτη. Σήμερα επιβα-
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ΚΑΤΈΧΈΙ

ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

εγκατεστημένης 
ισχύος

ηλεκτρικής 
ενέργειας

εγκατεστημένη ισχύ

GW

ΔΈΉ

93%

67%

60%

12,9

ρύνεται με 12-13 ευρώ η MWh. Για την περίοδο 
2014-2020 η Έ.Έ. αποφάσισε να δίνει δωρεάν 
δικαιώματα εκπομπής CO2 σε χώρες που το 
ΑΈΠ τους το 2013 ήταν μικρότερο του 58% 
του μέσου ευρωπαϊκού. Ή Έλλάδα δεν εντά-
χθηκε το 2013 γιατί είχε ΑΈΠ στο 60% του 
μέσου ευρωπαϊκού. Σήμερα που είναι πολύ 
χαμηλότερα τα οικονομικά αποτελέσματα της 
χώρας, το δικαίωμα δωρεάν εκπομπών είναι 
προς διεκδίκηση.

Περιβαλλοντικές απαιτήσεις βάσει οδηγιών 
της Έ.Έ. οδηγούν σε σταδιακή απόσυρση (έως 
το 2023) παλαιών ελληνικών θερμικών μονά-
δων συνολικής ισχύος 1800 ΜW, ώστε να επι-
τευχθούν οι στόχοι μείωσης εκπομπών CO2, 
(επισημαίνεται ότι την περίοδο 2005-2014 η 
επιτευχθείσα μείωση εκπομπών CO2 ανέρχε-
ται σε 24% ενώ για τα έτη 2020 και 2030 οι 
μειώσεις εκτιμώνται σε 38% και 55% αντί-
στοιχα, έναντι θεσμοθετημένων σε επίπεδο 
Έ.Έ στόχων 21% (2020) και 43% (2030), πολύ 
μεγαλύτερες δηλαδή μειώσεις από άλλα, ισχυ-
ρότερα οικονομικά κράτη μέλη της Έ.Έ.). Χαρα-
κτηριστικό της μείωσης στην παραγωγή και 
κατανάλωση ενέργειας, είναι ότι θερμικές και 
υδροηλεκτρικές μονάδες της ΔΈΉ και τρίτων το 
2008, προγραμματίζονταν για φορτίο 48ΤWh 
έναντι μόλις 33TWh του 2015. Χαρακτηριστική 
είναι και η πτώση ζήτησης στο σύστημα, λόγω 
της οικονομικής κρίσης. Το 2008, ήταν 56,3 
TWh και το 2015 51,3 TWh.

Έπιβολή ειδικών τελών στο λιγνίτη που δεν 
ισχύουν για άλλες πηγές παραγωγής αυξάνουν 
το κόστος.

Μεγάλη διείσδυση στο σύστημα των ΑΠΈ 
και μάλιστα κατά προτεραιότητα απορρόφησης 
της παραγόμενης ενέργειας από το σύστημα 
(2008: 2 ΤWh-2015: 8,5 TWh), λόγω της εξαι-
ρετικά ευνοϊκής τιμολόγησης της TWh, οδηγεί 
σε αναγκαστική μείωση παραγωγής λιγνίτη 
και μείωση της συμμετοχής του στην τελικώς 
παραγόμενη ενέργεια.

Ή συνεχώς μειούμενη παραγωγή λιγνίτη 
το 2015, έφτασε μόλις τους 43,82 εκ. τόνους 
έναντι 48, 03 εκ. του 2014 και 62 εκ. του 2009 
με αντίστοιχη παραγωγή ενέργειας μόλις 19,3 
TWh (συμμετοχή κατά 38%) έναντι 30,5 ΤWh 
του 2009 και 22,7 TWh το 2014.

Ή ΔΈΉ, η οποία μετέχει στο Σύνδεσμο 
Μεταλλευτικών Έπιχειρήσεων με τη Γενική 
Δν/ση Ορυχείων της, λειτουργεί τα λιγνιτω-
ρυχεία Μαυροπηγής (Κύριο Πεδίο),Νοτίου 
Πεδίου, Νοτιοδυτικού Πεδίου – Υψηλάντη 
(Πεδίο Καρδιάς) και Αμυνταίου που εντάσσο-
νται στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, 
παράγοντας συνολικά το 2015, 35,74 εκ. τον. 
και της Μεγαλόπολης στην Πελοπόννησο με 
αντίστοιχη παραγωγή 8,08 εκ. τον. Οι συνολι-

κές εκσκαφές στα ορυχεία της ΔΈΉ το 2015 
ανήλθαν σε 266, 3 εκ. κυβικά μέτρα.

Ή εξόρυξη του λιγνίτη διενεργείται με τους 
ηλεκτροκίνητους καδοφόρους εκσκαφείς και 
παράλληλα, με τη χρήση εκσκαπτικών ντιζελο-
κίνητων μηχανημάτων από εργολάβους. 

Το κρίσιμο μειονέκτημα εξόρυξης με εκσκα-
πτικά ντιζελοκίνητα μηχανήματα, είναι η αδυ-
ναμία ακριβούς διαλογής λεπτών στρωμάτων 
λιγνίτη, και ο διαχωρισμός τους από τα ενδιά-
μεσα στρώματα αγόνων υλικών, με αποτέλε-
σμα την ποιοτική υποβάθμιση του καυσίμου, 
με ότι αυτό συνεπάγεται στην απόδοση των 
ΑΉΣ και στο περιβάλλον. 

Για την αντιμετώπιση, εν μέρει, του προβλή-
ματος αποφασίστηκε η χρήση μηχανήματος, 
εκλεκτικής εξόρυξης λιγνιτικών κοιτασμάτων 
λεπτών ενστρώσεων, τύπου Surface Miner 
2500SM, η οποία αποσκοπεί στην αύξηση του 
βαθμού απόληψης λιγνιτικών κοιτασμάτων 
και τη διευκόλυνση της ομογενοποίησης του 
λιγνίτη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίω-
 ση της ποιότητας του λιγνίτη, την αύξηση της 
παραγόμενης από αυτών ηλεκτρικής ενέργειας, 
μέσω της μείωσης της ειδικής κατανάλωσής 
του, τη μείωση του κόστους της παραγόμε-
νης ηλεκτρικής ενέργειας και τη μείωση των 
δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, μέσω 
της μείωσης του ελκυόμενου CO2 και της 
παραγόμενης τέφρας.

ΠΑΡΑΓΩΓΉ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

2015

2015

εκ. τον. λιγνίτη

σε παραγωγή ενέργειας
ΛΊΓΝΊΤΗ

ΔΈΉ

ΔΈΉ

43,82

38%
19,3 TWh
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ΑΥΞΉΣΉ

ΑΥΞΉΣΉ

ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΊΩΝ 
ΚΑΤΑ 

ΚΑΤ’ ΟΓΚΟ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ

GEOHELLAS

GEOHELLAS

52%

92%
70%

2015

2015

ΠΑΡΑΓΩΓΉ

τον. ΒΩΞΊΤΗ

ΔΈΛΦΟΙ
ΔΙΣΤΟΜΟΝ

650.000
2015

ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
  ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΤΟ

Ή «ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε.» είναι μία 
ελληνική εταιρεία που δραστηριο
ποιείται στο χώρο των βιομηχανικών 

ορυκτών 

με σκοπό την ανάπτυξη και αξιοποίηση των 
μεγαλύτερων αποθεμάτων ατταπουλγίτη (σπά-
νια ελαφροβαρής άργιλος) και σαπωνιτικού 
μπεντονίτη στην Έυρώπη.

Ή σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας αργίλου 
της Έταιρείας, βρίσκεται στο νομό Γρεβενών, 
πολύ κοντά στα ορυχεία της, έτσι ώστε να διευ-
κολύνεται η ολοκληρωμένη παραγωγή τελικών 
βιομηχανικών προϊόντων, που κατευθύνονται 
στη βιομηχανία ζωοτροφών, τροφίμων, χημι-
κών προϊόντων και κατασκευών. Χρησιμοποι-
είται και ως αποχρωστική γαία σε ραφινάρια 
και διυλιστήρια. 

Το 2015, παρόλα τα προβλήματα της οικο-
νομικής κατάστασης της χώρας, υπήρξε η 
καλύτερη χρονιά για τη ΓΈΩΈΛΛΑΣ από την 
ίδρυσή της. Ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε 
κατά 57%, ο κύκλος εργασιών κατά 52% και 
οι εξαγωγές κατ’ όγκο κατά 92%, ξεπερνώντας 
το 70% των συνολικών πωλήσεων.

Το 75% των εξαγωγών κατευθύνεται στην 
απαιτητική και ιδιαίτερα ανταγωνιστική ευρω-
παϊκή αγορά και στις αγορές των ανατολικών 
χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, της 
Μέσης Ανατολής και της Βόρειας και Ανατο-
λικής Αφρικής. Για την καλύτερη και ταχύτερη 
εξυπηρέτηση των αγορών της Β. Έυρώπης, 
τέθηκε σε λειτουργία αποθήκη της ΓΈΩΈΛ-
ΛΑΣ στη Breda της Ολλανδίας, με δυνατό-
τητα παράδοσης προϊόντων συσκευασμένων 
ή χύδην μέσω σιλό.

Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε πλήρη λει-
τουργία η νέα γραμμή άλεσης στο εργοστάσιο, 
δυναμικότητας 40.000 τον. ετήσια. Ή επέν-
δυση ύψους 1.300.000 ευρώ αποτελείται από 
σιλό αποθήκευσης πρώτων υλών, σύστημα 
αυτόματης τροφοδοσίας, μύλο άλεσης και 
σιλό αποθήκευσης έτοιμου προϊόντος. Έτσι 
το εργοστάσιο στα Γρεβενά διαθέτει πλέον 4 
γραμμές άλεσης, με δυνατότητα παραγωγής 
οποιασδήποτε κοκκομετρίας, ακόμη και νανο-
υλικών. Ή επένδυση χρηματοδοτήθηκε απο-
κλειστικά από ίδια κεφάλαια.

Ή Έταιρεία προβλέπει για το 2016, αύξηση 
πωλήσεων σε ποσοστό 20-25% κύρια λόγω 
αύξησης των εξαγωγών. Οι κλάδοι των απο-
χρωστικών γαιών και των ζωοτροφών, εκτιμά-
ται ότι θα έχουν το σημαντικότερο ρόλο στην 
αύξηση των πωλήσεων. Στόχος η είσοδος σε 
νέες αγορές στην Αφρική και η ενδυνάμωση 
της παρουσίας στη Ρωσική αγορά. Τα εδαφο-
βελτιωτικά προϊόντα, θα συνεχίσουν να κατα-
κτούν μερίδιο αγοράς, εκτοπίζοντας αντίστοιχα 
που δεν παράγονται στην Έλλάδα.

Έπίσης, εντός του 2016, αναμένονται τα 
πρώτα εμπορικώς αξιοποιήσιμα προϊόντα στον 
τομέα εφαρμογών προστασίας περιβάλλοντος, 
αποτέλεσμα αντίστοιχων ερευνητικών προ-
γραμμάτων.

Ή Εταιρεία δραστηριοποιείται στην 
εξόρυξη – παραγωγή βωξίτη, καλύ
πτοντας κατά 45% τις απαιτήσεις 

της μεταλλουργίας του «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΉΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ».

Σήμερα η ΔΈΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ διενερ-
γεί υπόγειες εκμεταλλεύσεις στην ευρύτερη 
περιοχή της Φωκίδας, παράγοντας περίπου 
650.000 τον. βωξίτη ετήσια.

Ή Έταιρεία διακρίνεται για τις πολύ καλές 
επιδόσεις στην ασφάλεια, επιτυγχάνοντας πολ-
λές φορές μηδενισμό ατυχημάτων σε ετήσια 
βάση.

ΔΕΛΦΟΙ 
ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
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ΠΑΡΑΓΩΓΉ

τον. ΟΛΊΒΊΝΗ

ΘΈΡΜΟΛΙΘ ΑΈ

25.000
2015

Ή Εταιρεία είναι θυγατρική της «ΑΚΤΩΡ 
Α.Τ.Ε.» μέλος του Ομίλου «ΕΛΛΑ
ΚΤΩΡ». Δραστηριοποιείται στον 

τομέα των δομικών υλικών, παράγοντας 
διάφορα σχετικά προϊόντα και ασφαλτο
μίγματα.

Σήμερα λειτουργεί στη Θεσσαλία με τρία 
λατομεία αδρανών και ένα παρασκευαστή-
ριο ασφαλτομίγματος, στην Πελοπόννησο με 
ένα λατομείο αδρανών, στην Ήπειρο με ένα 
λατομείο και ένα παρασκευαστήριο ασφαλ-
τομίγματος και στη Μακεδονία με ένα λατο-
μείο αδρανών. Διαθέτει ISO 9001:2000 στην 
παραγωγή και λειτουργία όλων των λατομείων 
και EU Πιστοποιητικό Έλέγχου Παραγωγής. Ή 
παραγωγή της σε κατεργασμένα προϊόντα και 
ασφαλτομίγματα, ανήλθε σε 1.750.000 τον. 
περίπου με εξόρυξη πρώτης ύλης που υπερέ-
βαινε τα 2 εκ. τόνους, σημαντικά μειωμένη ως 
προς το 2014, λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης 
στον κλάδο των δομικών υλικών και του πολύ 
μεγάλου περιορισμού των κατασκευαστικών 
έργων. Αυτό, επηρέασε και τον κύκλο εργα-
σιών της Έταιρείας, με εμφανή κάμψη έναντι 
του 2014 (μείωση κατά 30%).

Ή εταιρεία «ΘΕΡΜΟΛΙΘ» ανήκει στον 
Όμιλο «ΣΙΔΕΝΟΡ». 

Παράγει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων 
με βάση τον ολιβίνη όπως slag conditioner, 
άμμο πλήρωσης EBT, άμμο χυτηρίου, άμμο 
αμμοβολής και πρώτες ύλες για την βιομη-
χανία παραγωγής πυρίμαχων υλικών καθώς 
και άμορφες πυρίμαχες μάζες κυρίως για τη 
μεταλλουργική βιομηχανία, την τσιμεντοβιο-
μηχανία και τη βιομηχανία γυαλιού. Έξάγει το 
60% της παραγωγής της. Δραστηριοποιείται 
στην περιοχή της Σκούμτσας Δυτικής Μακε-
δονίας, στην οποία λειτουργεί ο λατομικός 
χώρος, όπου πραγματοποιείται επιφανειακή 
εκμετάλλευση του ορυκτού και ο χώρος του 
εργοστασίου στον οποίο μεταφέρεται ο ολιβί-
νης προς επεξεργασία. Το εργοστάσιό της στη 
Σκούμτσα, έχει ετήσια δυναμικότητα παραγω-
γής 50.000 τόνων τελικών προϊόντων ολιβίνη.

Το 2015, η Έταιρεία παρήγαγε περίπου 
25.000 τόνους προϊόντων ολιβίνη, από τους 
οποίους το 80% κατευθύνθηκε στη διεθνή 
αγορά. Ο κύκλος εργασιών το 2015 εμφανί-
ζει μείωση κατά 10% έναντι του 2014, οφει-
λόμενη στις διαφοροποιήσεις των τιμών των 
διατιθέμενων προϊόντων.

ΠΑΡΑΓΩΓΉ

ΑΣΒΕΣΤΟΛΊΘΊΚΗ  
ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΈΛΛΉΝΙΚΑ
ΛΑΤΟΜΈΙΑ

2 εκ.τον.

1.750.000

2015
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ΠΑΡΑΓΩΓΉ

τον. ΝΊΚΕΛΊΟΥ

ΛΑΡΚΟ

17.113

2015

ΠΑΡΑΓΩΓΉ

τον. ΑΝΘΡΑΚΊΚΟΥ 
ΑΣΒΕΣΤΊΟΥ

ΟΜΥΑ

92.000
2015

Ή ΟΜΥΑ ΉΕLLAS, μέλος του διεθνούς 
ομίλου ΟΜΥΑ, παράγει προϊόντα 
ανθρακικού ασβεστίου

που βρίσκουν εφαρμογές σε ελληνικές και 
ξένες βιομηχανίες, όπως στην παραγωγή φαρ-
μακευτικών προϊόντων, τροφίμων, χαρτιού, 
πλαστικών χρωμάτων, ζωοτροφών. Έπίσης, 
χρησιμοποιούνται στη γεωργία, σε περιβαλ-
λοντικές εφαρμογές, στον καθαρισμό νερού, 
στα δομικά υλικά και άλλα.

Ή Έταιρεία επενδύει συνεχώς στην αύξηση 
της παραγωγικής ικανότητας του εργοστα-
σίου της στη Θεσσαλονίκη. Το 2015, παρή-
γαγε 92.000 τον. προϊόντων ανθρακικού 
ασβεστίου, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας, 
κατευθύνθηκε στις διεθνείς αγορές. Ο αντί-
στοιχος κύκλος εργασιών είναι περίπου 8 εκ. 
ευρώ αυξημένος κατά 16% έναντι του 2014. 
Το 2014, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 6.750.000 
ευρώ και οι εξαγωγές 5.000.000 ευρώ. 

Ή ΛΑΡΚΟ Γενική Μεταλλευτική και 
Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία, 
είναι παραγωγός σιδηρονικελίου, η 

μεγαλύτερη στην Ευρώπη και μία από τις 
πέντε μεγαλύτερες παγκόσμια,

αξιοποιώντας τα ελληνικά σιδηρονικελιούχα 
μεταλλεύματα (λατερίτες). Έίναι καθαρά εξαγω-
γική επιχείρηση, συνεισφέροντας στην Έθνική 
Οικονομία περίπου 200 με 300 εκ. ευρώ ετήσια.

Κατά το έτος 2015, η ΓΜΜΑΈ ΛΑΡΚΟ παρή-
γαγε 17.113 τόνους νικελίου έναντι 18.481 της 
παραγωγής του 2014, σημειώνοντας μείωση 
παραγωγής κατά 7,4%. Αντίστοιχα, οι εξαγωγές 
του έτους ανήλθαν σε 17.541 τόνους, ποσότητα 
που αντιστοιχεί σε μείωση 1,9%. Ή Έταιρεία 
κατάφερε να εξυπηρετήσει τις συμβατικές της 
υποχρεώσεις με συνέπεια και έτσι διατήρησε τη 
σημαντικότατη θέση που κατέχει στην ευρωπαϊκή 
αγορά σιδηρονικελίου για την παραγωγή ανο-
ξείδωτου χάλυβα, έχοντας πελάτες τους μεγα-
λύτερους παραγωγούς όπως οι Outokumpu, 
Acerinox, Ast και Aperam.

Οι ανάγκες της μεταλλουργικής μονάδας σε 
πρώτη ύλη, καλύφθηκαν αποκλειστικά με σιδη-
ρονικελιούχα μεταλλεύματα (λατερίτες) που προ-
ήλθαν από τα μεταλλεία Έυβοίας, Αγίου Ιωάννη 
Βοιωτίας και Καστοριάς, με συνολική παραγωγή 
που ανήλθε σε 2.264.000 τον.

Για το 2015, η παγκόσμια παραγωγή νικελίου 
ανήλθε σε περίπου 1,94 εκ. τόνους, σημειώνο-
ντας μείωση 3% σε σχέση με το 2014. Ή Κίνα, η 
Ρωσία και η Ιαπωνία διατήρησαν την ηγεμονία 
τους στην παραγωγή νικελίου με ποσοστό που 
αντιστοιχεί σε πάνω από το 50% της παγκόσμιας 
συνολικής παραγωγής. Στην Έυρώπη αντίστοιχα, 
παρατηρήθηκε μείωση της παραγωγής για τέταρτη 
συνεχή χρονιά, η οποία άγγιξε το -0,7% με συνο-
λική παραγωγή περίπου 466.770 τόνους. Ή ζήτηση 
του νικελίου σημείωσε μικρή μείωση -1% με το 
σύνολο της παγκόσμιας κατανάλωσης νικελίου 
να υπολογίζεται σε 1,88 εκ. τόνους. Υπολογίζεται 
ότι το 65% του νικελίου που παράχθηκε, κατανα-
λώθηκε για την παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα.

Ή τιμή του νικελίου LME (London Metal 
Exchange) κινήθηκε πτωτικά κατά τη διάρκεια του 
2015, χάνοντας το 41% της αξίας της, επηρεαζό-
μενη κυρίως από την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου, τη 
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ΑΠΑΊΤΗΣΗ ΣΕ 
ΕΝΕΡΓΕΊΑ

GWh 
ΕΤΗΣΊΑ 

ΚΟΣΤΟΥΣ

ΛΑΡΚΟ

1,2
70εκ. ευρώ

ΠΑΡΑΓΩΓΉ

τον. ΛΊΓΝΊΤΗ

Λιγνιτωρυχεία 
Αχλάδας

1.756.138

2015

συσχέτιση με τις τιμές του πετρελαίου, αλλά και 
το αρνητικό κλίμα στις αγορές. Ο μέσος όρος του 
έτους ήταν 11.886 $/τόνο νικελίου με το υψηλό 
του έτους στα 14.837 $/τόνο τον Ιανουάριο, και 
το χαμηλό στα 8.738 $/τόνο τον Δεκέμβριο.

Για να κατορθώσει η Έταιρεία, μέσα στο πλαί-
σιο της κρίσης και της πτώσης ζήτησης της διε-
θνούς αγοράς, να παγιώσει τη θέση της σε αυτήν, 
απαιτείται περισσότερο από ποτέ, η διατήρηση 
ισχυρών σχέσεων με τους υπάρχοντες πελάτες. 
Αυτό προϋποθέτει παραγωγικές βελτιώσεις στο 
εργοστάσιο, που θα συντείνουν στην αύξηση της 
παραγωγικότητας, τη μείωση του κόστους και 
τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας προς τους πελάτες της, με έγκαιρες 
παραδόσεις και βέλτιστες συνθήκες εκφόρτωσης 
στα λιμάνια προορισμού καθώς και αποθήκευσης 
του προϊόντος.

Παράλληλα, η ΛΑΡΚΟ παρήγαγε 249.000 τόν. 
λιγνίτη από το ορυχείο της στα Σέρβια Κοζάνης, 
το κύριο μέρος της οποίας διατέθηκε στη ΔΈΉ 
για τροφοδοσία των ΑΉΣ Δ. Μακεδονίας και 
δευτερευόντως για τη μεταλλουργική μονάδα 
της Λάρυμνας.

Σημαντικό θέμα για τη ΛΑΡΚΟ, αποτελεί η 
κατανάλωση και το συνολικό κόστος ηλεκτρικής 
ενέργειας για τη λειτουργία του πυρομεταλλουρ-
γικού εργοστασίου της Λάρυμνας. Απαιτούνται 
ετήσια 1,2 GWh με κόστος περίπου 70 εκ. ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων τρίτων 
και των σχετικών τελών). Αυτό εκφράζεται σε 
χρεώσεις 58 ευρώ ανά MWh, ενώ η συμμετοχή 
της ενέργειας στο συνολικό κόστος, υπερβαίνει 
το 30%. Σημειώνουμε ότι ο αντίστοιχος ευρω-
παϊκός μέσος όρος σε ανάλογες βαριές ενεργο-
βόρες βιομηχανίες, δεν υπερβαίνει τα 35 ευρώ 
ανά ΜWh.

Από το Μάρτιο του 2006, όπου σταμάτησε 
να ισχύει η ειδική τιμολόγηση για τη ΛΑΡΚΟ, η 
Έταιρεία έχει προτείνει επισήμως στη Δ.Έ.Ή. τη 
σύνδεση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας με 
την τιμή του νικελίου στο LME. Αυτό μπορεί να 
γίνει μέσα από ένα εξατομικευμένο τιμολόγιο, 
ύστερα από διμερείς διαπραγματεύσεις, όπως 
προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις και ο Κώδι-
κας Προμήθειας της Ρ.Α.Έ., γεγονός που εξα-
σφαλίζει ένα δίκαιο και εύλογο τίμημα για τη 
Δ.Έ.Ή. και εύλογο κόστος για τη μεταλλουργία. 
Στις απαιτούμενες ρυθμίσεις κόστους, πρέπει να 
ληφθεί υπόψη και η «Υπηρεσία Διακοπτόμενου 
Φορτίου», δηλαδή η δυνατότητα διακοπής της 
ηλεκτροδότησης των ενεργοβόρων βιομηχανιών 
σε περιόδους αιχμής, με αντίστοιχη οικονομική 
αποζημίωσή τους.

Μόνο έτσι, μπορεί να εδραιωθεί η βιωσιμό-
τητα της ιστορικής και πολύτιμης, για τις εξαγω-
γές, την εθνική οικονομία και την περιφερειακή 
ανάπτυξη, ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΈ.

Ή εκμετάλλευση του λιγνιτικού κοιτά
σματος Αχλάδας διενεργείται από το 
1936 με μεταλλειοκτήτες την οικο

γένεια Ρόζα. Το κοίτασμα βρίσκεται στην 
ομώνυμη περιοχή στη Β.Δ. Μακεδονία, ΒΑ 
της Μελίτης και πλησίον των ελληνοσκο
πιανών συνόρων.

Το 1986, ο Θεμιστοκλής Ρόζας ιδρύει την 
εταιρεία «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΈΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Έ.», η 
οποία μέχρι σήμερα διατηρεί τα μεταλλευτικά 
δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης στην 
ευρύτερη περιοχή του κοιτάσματος, πουλώ-
ντας στη ΔΈΉ, με ανανεούμενες συμβάσεις, τον 
κύριο όγκο του εξορυσσόμενου προϊόντος. Το 
κοίτασμα της περιοχής Αχλάδων, αποτελείται 
κατά κύριο λόγο από το ορυκτό «λεοναρδίτη», 
λιγνίτη με προσμίξεις οργανικών ουσιών που 
τον καθιστά, εκτός της ενεργειακής του χρή-
σης, πρώτη ύλη για παραγωγή οργανικών 
λιπασμάτων και πολύ καλό εδαφοβελτιωτικό.

Ή Έταιρεία το 2007, υπογράφει σύμβαση 
με τη ΔΈΉ για εξόρυξη και διακίνηση 14 εκ. 
τον. λιγνίτη έως το 2022 με προσφερόμενη 
τιμή από τη ΔΈΉ 13,4 €/τον. για σχέση απο-
κάλυψης 1 τον. λιγνίτη προς 6,2 m3 άγονα και 
1 ευρώ επιπλέον για κάθε κυβικό πέραν της 
αναφερόμενης σχέσης. Στη συμφωνία αυτή, 
προβλέπονται και οι αναθεωρήσεις.

Το 2013, αναλαμβάνει την εκτέλεση όλων 
των απαιτούμενων εργασιών η κοινοπραξία 
«ΑΚΤΩΡ-ΤΈΡΝΑ» ΚΑΙ 2014 υπογράφεται νέα 
σύμβαση με τη ΔΈΉ, η οποία έχει ως βάση τη 
συμφωνία του 2007 και τις αναθεωρήσεις που 
έγιναν ή που προβλέπονται, μέχρι λήξης του 
κοιτάσματος.

Το 2015, παρήχθησαν 1.756.138 τον. 
λιγνίτη. Βασικό πρόβλημα στην ομαλή συνέ-
χεια της εκμετάλλευσης του κοιτάσματος 
της Αχλάδας, αποτελεί η μετεγκατάσταση 
των παρακείμενων οικισμών «Γιουρούκι», 
«Αχλάδα» και «Άνω Αχλάδα», η οποία, για διά-
φορους λόγους, έχει ήδη αργήσει σημαντικά.

Ή εξόρυξη της «Αχλάδας» έχει προγραμματι-
στεί τα τελευταία χρόνια για να αποτελέσει την 
κύρια τροφοδοσία με καύσιμη ύλη του υπερ-
σύγχρονου ΑΉΣ της Μελίτης. Τα προβλήματα 
όμως που εντοπίζονται στη λειτουργία του 
σταθμού (λόγω περιορισμού της παραγωγής 

ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΧΡΥΣΩΡΥΧΈΙΑ 
ΘΡΑΚΉΣ

660
2015

ΕΠΕΔΥΣΕΊΣ

ΦΟΡΟΊ ΑΠΟ ΤΗ 
ΛΕΊΤΟΥΡΓΊΑ

ΧΡΥΣΩΡΥΧΈΙΑ 
ΘΡΑΚΉΣ

260
190

εκ. ευρώ

εκ. ευρώ

εκ. ευρώ

ΠΑΡΑΓΩΓΉ

τον. ΑΔΡΑΝΩΝ

ΛΑΡΣΙΝΟΣ

3,1 εκ.

2015

ενέργειας από λιγνίτη), δημιουργούν ασυ-
νέχειες στην παράδοση του εξορυσσόμενου 
υλικού. Έπίσης, βασικό πρόβλημα αποτελεί 
και η σχέση αποκάλυψης η οποία έχει αισθητά 
διαφοροποιηθεί προς το χειρότερο, δεδομέ-
νου και του γεγονότος της μη ορθολογικής/
καθολικής ανάπτυξης της εκμετάλλευσής λόγω 
της μη μετεγκατάστασης των παρακείμενων 
οικισμών. 

Ή ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. είναι μια αμιγώς 
Ελληνική επιχείρηση με έδρα την 
Κόρινθο 

και δραστηριοποιείται 40 χρόνια στους τομείς 
της εκμετάλλευσης Λατομείων και παραγωγής 
Έτοίμου Σκυροδέματος. Πρόκειται για μία από 
τις πιο δυναμικές και ταχύρυθμα αναπτυσσό-
μενες εταιρείες, η οποία δραστηριοποιείται 
σε όλη την Έλλάδα διαθέτοντας λατομεία και 
μονάδες παραγωγής σκυροδέματος (μόνιμα 
και εργοταξιακά για την εξυπηρέτηση εκτέλε-
σης τεχνικών έργων), παράγοντας προϊόντα 
υψηλής ποιότητας. Ή συνεχής ανάπτυξη της 
Έταιρείας βασίζεται στις συνεχείς επενδύσεις 
σε νέες τεχνολογίες παραγωγής, διάθεσης 
και οργάνωσης και στην πιστοποίηση και την 
καινοτομία, τόσο των προϊόντων, όσο και των 
διαδικασιών παραγωγής.

Ή Έταιρεία σήμερα διαθέτει 5 λατομεία 
αδρανών και 24 μονάδες παραγωγής σκυ-
ροδέματος. Το 2015 παρήγαγε 3,1 εκ. τον. 
αδρανών με κύκλο εργασιών που υπερβαίνει 
τα 12 εκ. ευρώ.

Τ ο επενδυτικό σχέδιο της «ΧΡΥΣΩΡΥ
ΧΕΙΑ ΘΡΑΚΉΣ ΑΜΒΕ» στο Πέραμα 
Θράκης

Ο φορέας της επένδυσης του Έργου Χρυ-
σού Περάματος στην Θράκη είναι η εταιρεία 
«Χρυσωρυχεία Θράκης». Το έργο για το οποίο 
εκκρεμεί η έγκριση της μελέτης περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων, έχει προϋπολογισμό που 
ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Κατά την 
διάρκεια των δέκα χρόνων της προβλεπόμενης 
λειτουργίας του, προβλέπεται να επενδυθούν 
στην περιοχή ακόμα 190 εκατομμύρια ευρώ 
ενώ αναμένεται να δημιουργήσει στην περιοχή 
1000 θέσεις εργασίας, 200 άμεσες και 800 
έμμεσες. 

Με τιμή υπολογισμού τα 1400 δολάρια ανά 
ουγκιά υπολογίζεται ότι τα έσοδα που θα προ-
κύψουν από το Έργο Χρυσού του Περάματος 
θα ανέρχονται σε 660 εκατομμύρια ευρώ. Έπι-
πλέον οι φόροι από την λειτουργία του έργου 
θα ξεπεράσουν τα 260 εκατομμύρια ευρώ, 
συμβάλλοντας ουσιαστικά και στην εθνική 
οικονομία. Άλλωστε το σύνολο του κόστους 
λειτουργίας όπως και ποσοστό μεγαλύτερο 
του 70% της επένδυσης, αφορούν πόρους 
που θα παραμείνουν στην Έλλάδα και στην 
Θράκη συμπεριλαμβάνοντας μισθούς εργαζο-
μένων, προμήθειες, κόστος συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, αμοιβές συνεργαζόμενων μηχα-
νικών, κόστος μεταφορών, κόστος καυσίμων, 
ενέργειας κτλ. 

Ή προμελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων του έργου εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο 
του 2012 ενώ τον Μάρτιο του 2012 η Έται-
ρεία κατέθεσε τον πλήρη φάκελο της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έπιπροσθέτως, 
τον Ιούνιο του ίδιου έτους το έργο εντάχθηκε 
στην διαδικασία της επιτάχυνσης υλοποίη-
σης στρατηγικών επενδύσεων “fast track” 
του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τέλος τον Ιούνιο 
του 2012 η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό 
Συμβούλιο και έκτοτε αναμένονται οι τελικές 
αποφάσεις για την έκδοση ΑΈΠΟ.
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ΑΝΑΜΈΝΟΜΈΝΉ 
ΠΑΡΑΓΩΓΉ

ουγκιές ΧΡΥΣΟΥ

ουγκιές ΑΡΓΥΡΟΥ

τον. ΧΑΛΚΟΥ

ΜΈΤΑΛΛΈΥΤΙΚΉ      
      ΘΡΑΚΉΣ

510.000

250.000

3.000

Τ ο Επενδυτικό σχέδιο της «ΜΕΤΑΛ
ΛΕΥΤΙΚΉΣ ΘΡΑΚΉΣ Α.Ε.» στις Σάπες 
Ροδόπης

Ή εταιρεία «Μεταλλευτική Θράκης Α.Έ.» 
είναι κάτοχος του δημοσίου μεταλλευτικού 
χώρου των Σαπών Ροδόπης συνολικής έκτα-
σης 20,1 τετ. χιλιομέτρων. Τον Δεκέμβριο του 
2011 η εταιρεία Glory Resources Limited, 
απέκτησε το 100% της Μεταλλευτικής ενώ 
τον Νοέμβριο του 2013 η Eldorado Gold εξα-
γόρασε την Glory Resources. 

Για την αξιολόγηση των κοιτασμάτων της 
Οχιάς και του Αγίου Δημητρίου που συμπε-
ριλαμβάνονται στο μεταλλευτικό έργο των 
Σαπών, έχουν μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί, 
περισσότερα από 35.000 μέτρα ερευνητικών 
γεωτρήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδο-
μένα που προέκυψαν από τις παραπάνω γεω-
τρήσεις, το έργο αναμένεται να παράξει 510 
χιλιάδες ουγκιές χρυσού, 250 χιλιάδες ουγκιές 
αργυρού και 3.000 τόνους χαλκού. Οι νέες 
επενδύσεις που αναμένονται για την ανεύρεση 
νέων κοιτασμάτων στην περιοχή προβλέπεται 
να αυξήσουν την αναμενόμενη συνολική παρα-
γωγική δυναμικότητα της περιοχής και να επι-
μηκύνουν την συνολική περίοδο λειτουργίας 
του μεταλλευτικού χώρου. 

Ή προμελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων του έργου υποβλήθηκε προς έγκριση τον 
Οκτώβριο του 2011 και μετά από την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας γνωμοδότησης από τα 
αρμόδια υπουργεία, εκδόθηκε η θετική γνω-
μοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος επί της ΠΠΈ του έργου. 
Τέλος τον Φεβρουάριο του 2012 κατατέθηκε 
προς έγκριση η μελέτη περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων για ερευνητικές γεωτρήσεις ώστε να 
καταστεί εφικτός ο καλύτερος σχεδιασμός της 
μελλοντικής εκμετάλλευσης του κοιτάσματος. 

Ή εταιρεία ΕΛΛΉΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ανή
κει στον όμιλο Eldorado Gold 
Corporation και συνεχίζει τη μακρό

χρονη λειτουργία των Μεταλλείων Κασ
σάνδρας 

εξορύσσοντας μικτά θειούχα μεταλλεύματα 
και παράγοντας συμπυκνώματα χρυσοφόρου 
αρσενοπυρίτη, ψευδάργυρου, μολύβδου και 
αργύρου.

Ή Έταιρεία εφαρμόζει το αδειοδοτικό σχέδιο 
ανάπτυξης των κοιτασμάτων Μαύρων Πετρών, 
Ολυμπιάδας και Σκουριών (κοίτασμα χαλκού 
και χρυσού) που προβλέπει εκτός της εξόρυ-
ξης των πρώτων υλών την εγκατάσταση και 
λειτουργία ενιαίου κέντρου μεταλλουργικής 
κατεργασίας των μεικτών θειούχων μεταλλευ-
μάτων, με τη μέθοδο ακαριαίας τήξης (flash 
smelting), με σκοπό την πολυμεταλλική παρα-
γωγή χαλκού, χρυσού, αργύρου. Έπίσης, μέσω 
εκσυγχρονισμένων μονάδων εμπλουτισμού, θα 
συνεχίσει την παραγωγή μεταλλικών συμπυ-
κνωμάτων.

Ή ΈΛΛΉΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ έχει προβεί σε 1,5 
δισ. δολάρια συνολικές επενδύσεις, από τις 
οποίες τα 700 εκατ. δολάρια, από το 2012 έως 
σήμερα, έχουν ξοδευτεί σε έργα στη Χαλκιδική, 
δημιουργώντας περισσότερες από 1800 θέσεις 
εργασίας και επηρεάζοντας άμεσα τη δημιουρ-
γία υπερπολλαπλάσιων θέσεων από περιφε-
ρειακές υποστηρικτικές εταιρείες και μικρούς 
ή μεγάλους φορείς παροχής διαφόρων υπη-
ρεσιών. Ή Έταιρεία έχει ενισχύσει την τοπική 
αγορά, μόνο το 2014 με 27 εκ. εκατ. ευρώ.

Έιδικά το περιβάλλον αποτελεί βασικό 
παράγοντα και στη φάση του σχεδιασμού και 
στη φάση της υλοποίησης των έργων. Πρό-
σφατα ολοκληρώθηκε η αντιμετώπιση των 
παλιών τελμάτων, απόθεσης των υπολειμ-

ΈΧΈΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ-
ΉΣΈΙ 

δολάρια     
     ΈΠΈΝΔΥΣΈΩΝ

ΈΛΛΉΝΙΚΟΣ  
      ΧΡΥΣΟΣ

1,5 δισ.
ΈΧΈΙ 

ΔΉΜΙΟΥΡΓΉΣΈΙ 

άμεσες θέσεις 
εργασίας

1800
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ΠΑΡΑΓΩΓΉ

τον. μετάλλευμα

τον. συμπυκνώματος 
ψευδαργύρου

τον. συμπυκνώματος 
αργυρούχου 
μολύβδου

τον. πυρίτη 

ουγκιές χρυσού

ΈΛΛΉΝΙΚΟΣ 
ΧΡΥΣΟΣ

161.048

35.000

14.500

45.400

28.800

2015

ΠΑΡΑΓΩΓΉ

τον. μεταλλεύματος

τον. κατεργασμένων 
προϊόντων

τον. εξαγωγές

SIBELCO

15.660

3.954

3.458

2015

μάτων εμπλουτισμού της παλιάς εταιρείας 
Έ.Έ.Χ.Π&Λ. που είχαν μείνει «ανοιχτές πληγές» 
για πολλές δεκαετίες. Σήμερα η Έταιρεία προ-
χωρεί σε πλήρη αποκατάστασή τους, η οποία 
μέχρι την ολοκλήρωσή της, θα κοστίσει πλέον 
των 3 εκ. ευρώ, εξαιρουμένης της αξίας του 
παραγόμενου συμπυκνώματος χρυσοφόρου 
πυρίτη, που έχει ως πρώτη ύλη το υλικό των 
τελμάτων αυτών.

Το 2015, ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη 
χρονιά για την Έταιρεία και την περαιτέρω 
προώθηση των επενδυτικών της σχεδίων. 
Παρέμειναν και το 2015, σε εκκρεμότητα, η 
έκδοση απαραίτητων αδειών για την πλήρη 
λειτουργία του έργου και ιδιαίτερα των νέων 
εγκαταστάσεων εμπλουτισμού και του εργο-
στασίου των μεταλλουργικών διεργασιών. 
Ή μεγάλη καθυστέρηση στην πλήρη αδειο-
δότηση του έργου, οδήγησε την Έταιρεία σε 
επαναπροσέγγιση επενδυτικών σχεδιασμών 
και προγραμμάτων εργασιών. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο για το μεταλ-
λείο στις Σκουριές, επενδύθηκαν συνολικά 
112,9 εκ. δολάρια, στο πλαίσιο της υλοποίη-
σης του σχεδίου υπόγειας εκμετάλλευσης, με 
στόχο την ετήσια παραγωγής πρώτης ύλης 
4,5 εκ. τον.

Για το 2015, εξορύχθηκαν από το μεταλ-
λείο Μαύρων Πετρών 161.048 τον. μικτών 
θειούχων μεταλλευμάτων, με περιεκτικότητες 
10,2% σε ψευδάργυρο, 6,2% σε μόλυβδο και 
164 γρ/τον σε άργυρο. Από αυτήν την πρώτη 
ύλη, παρήχθησαν περίπου 35.000 τον. συμπυ-
κνώματος ψευδάργυρου, 14.500 τον. συμπυ-
κνώματος αργυρούχου μολύβδου και 45.400 
τον. πυρίτη. 

Έπίσης από τα τέλματα της Ολυμπιάδας, 
μετά από κατεργασία 860.635 τον. υλικού, 
παρήχθη συμπύκνωμα χρυσοφόρου πυρίτη, 
με περιεκτικότητα 28.800 ουγκιών χρυσού.

Τα προϊόντα τα οποία παρήχθησαν, διατέθη-
καν στη διεθνή αγορά και ιδιαίτερα στην Κίνα. 
Ή αξία των εξαγωγών που πραγματοποιήθηκαν 
υπερέβη τα 48 εκ. ευρώ.

Για το 2016, εκτιμάται ότι στη διεθνή αγορά, 
οι τιμές όπως και η ζήτηση των προϊόντων της 
εταιρείας, θα έχει μικρή κάμψη.

Ο Όμιλος SIBELCO CSR/Europe 
Minerals Plus έχει εντάξει στις παρα
γωγικές του δραστηριότητες αυτήν 

της «ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.», όταν η μητρική 
εταιρεία της «ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ», απορροφή
θηκε από τον όμιλο το 2013.

Ή Έταιρεία έχει τη νόμιμη εκμετάλλευση 
των μεταλλείων χουντίτη-υδρομαγνησίτη, 
μοναδικών κοιτασμάτων του σπάνιου αυτού 
μεταλλεύματος, που υπάρχει στην Έλλάδα και 
βρίσκονται στην περιοχή Νεράϊδας Κοζάνης. 
Έπίσης στην περιοχή Λεύκαρα Κοζάνης, δια-
τηρεί εργοστάσιο επεξεργασίας της πρώτης 
ύλης.

Κύρια εφαρμογή των προϊόντων της Έται-
ρείας, λόγω της ιδιότητας του υδρομαγνησίτη 
να επιβραδύνει τις καύσεις (flame retarder), 
είναι η χρησιμοποίησή τους ως πληρωτικού 
υλικού σε μίγματα πλαστικών που προορίζο-
νται για την παραγωγή μονώσεων σε ειδικά 
καλώδια ηλεκτρικών συσκευών και εξαρτη-
μάτων. Το εξορυσσόμενο μετάλλευμα, που 
πληρεί τις προδιαγραφές ποιότητας, μπορεί 
να διατίθεται και χωρίς καμία επεξεργασία, 
ως αργό υλικό.

Λόγω της μεγάλης λευκότητας, των ιδιοτή-
των του χουντίτη και της πλακοειδούς μορφής 
των κόκκων του, βρίσκει σημαντικές εφαρ-
μογές στη βιομηχανία χρωμάτων, αντικαθι-
στώντας άλλα χρησιμοποιούμενα μη φυσικά, 
συνθετικά υλικά.

Ή Έταιρεία το 2015, παρουσίασε σχετική 
σταθερότητα στις πωλήσεις τελικών προϊό-
ντων (χουντίτη/Portafill H5 και υδρομαγνη-
σίτη/securoc C10) καθώς και στις πωλήσεις 
αργού υλικού. Ο κύκλος εργασιών της παρου-
σίασε μικρή μείωση της τάξης του 2,37%. 
Έξορύχθηκαν 15.660 τον. μεταλλεύματος και 
παρήχθησαν 3954 τον. κατεργασμένων προϊό-
ντων. Από αυτά, εξήχθησαν 3.458 τον. ενώ 571 
τον. κατευθύνθηκαν στην εσωτερική αγορά.
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ΠΑΡΑΓΩΓΉ

ογκομαρμάρων

πλακών

τον. προϊόντων 
τριβείου

τον. πληρωτικών 
υλικών

DIONYSSOMARBLE

2.100m3 

23.000m2

154.000

22.500

2015 Ή Εταιρεία δραστηριοποιείται στην 
εξόρυξη και καθετοποίηση μαρμα
ρικών όγκων και μέσω αξιοποίησης 

των υπολειμμάτων των κατεργασιών στην 
παραγωγή συναφών οικοδομικών υλι
κών όπως πληρωτικά, μαρμαρόσκονη και 
έτοιμα κονιάματα. 

Οι εγκαταστάσεις της στο λατομικό χώρο 
Διονύσου, περιλαμβάνουν:

α) Έργοστάσιο επεξεργασίας μαρμάρων με 
παραγωγή τυποποιημένων διαστάσεων πλα-
κών ή ειδικών διαστάσεων για εξειδικευμέ-
νες απαιτήσεις κατασκευών, β) Δύο τριβεία 
παραγωγής μαρμαρόσκονης και οικοδομικής 
άμμου, γ) Έργοστάσιο παραγωγής πληρω-
τικών υλικών/filler, παράγοντας λεπτομερή 
υλικά κρυσταλλικού και άμορφου ανθρακι-
κού ασβεστίου υψηλής λευκότητας (>96) που 
χρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες χρωμάτων, 
καλωδίων και ασφαλτικών, δ) Βιομηχανική 
μονάδα παραγωγής έτοιμων κονιαμάτων με 
το εμπορικό όνομα «Μarmoline».

Ή «ΑΈΒΈ Λατομείων Μαρμάρου Διονύσου 
Πεντέλης, παρήγαγε το 2015 περίπου 2.100 
m3 ογκομάρμαρων, 23.000 m2 πλακών, 
154.000 τον. προϊόντων τριβείου και 22.500 
τον. πληρωτικών υλικών. Ο κύκλος εργασιών 
της, υπερέβη τα 6 εκ. ευρώ κατά τι μειωμένος 
έναντι του 2014.

Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής 
όγκων, διατέθηκε στην εξωτερική αγορά και 
ένα μικρό μέρος (καθετοποιημένη) σε δημόσια 
έργα και κατασκευές όπως η κατασκευή του 
Πάρκου «Σταύρος Νιάρχος». Ή Έταιρεία εκτιμά 
ότι η σημαντική μείωση της οικοδομικής δρα-
στηριότητας, τα χρόνια της κρίσης, που δημι-
ούργησε πολύ μεγάλα προβλήματα στον κλάδο 
του μαρμάρου και των κονιαμάτων, αρχίζει 
δειλά – δειλά να αντιμετωπίζεται. Ή διάθεση 
των προϊόντων της σε μεγάλες βιομηχανίες 
κονιαμάτων, καλύπτει σε μεγάλο βαθμό την 
έλλειψη ζήτησης για μαρμαρόσκονη.

Ή Εταιρεία δραστηριοποιείται στην εξό
ρυξηεπεξεργασία μπεντονίτη, ζεόλι
θου και ποζολάνης στη νήσο Κίμωλο.

Από το 2011, με την ολοκλήρωση των 
απαιτούμενων εγκαταστάσεων, η Έταιρεία 
προχώρησε σε παραγωγή ενεργοποιημένου 
μπεντονίτη και προϊόντων ζεόλιθου. Το 2015, 
υπήρξε μία πολύ μέτρια χρονιά, οφειλόμενη 
σε εξωγενείς παράγοντες που δεν είχαν άμεση 
σχέση με το εξορυκτικό αντικείμενο.

Ο Όμιλος «ΤΙΤΑΝ» αναπτύσσει καθε
τοποιημένη δραστηριότητα, παρα
γωγική και εμπορική, σε 13 χώρες. 

Οι κυριότερες δραστηριότητες εμφανίζο-
νται εκτός Έλλάδος στην Αίγυπτο, τις ΉΠΑ, την 
ΠΓΔΜ, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Αλβανία, το 
Κόσοβο και την Τουρκία. Ή δραστηριότητα αυτή, 
ασκείται μέσω θυγατρικών εταιριών, στις οποίες 
ο «ΤΙΤΑΝ» έχει πλήρη ή πλειοψηφικό (μετοχικό) 
έλεγχο ή κοινοπρακτική συμμετοχή και καλύπτει 
τους κλάδους παραγωγής τσιμέντου (φαιού και 
λευκού), σκυροδέματος και αδρανών υλικών, 
διακίνησης - διανομής τσιμέντου, επεξεργα-
σίας και βιομηχανικής αξιοποίησης ιπτάμενης 
τέφρας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, κονιαμά-
των και τσιμεντόλιθων. Μέσω της θυγατρικής 
“Separation Technologies LLC(ST)”, ο Όμιλος 
έχει επεκταθεί και στον τομέα ηλεκτροστατικού 
διαχωρισμού ιπτάμενης τέφρας και ορυκτών 
(Calcite, Talc, Magnesite, Potash κ.λ.π.) στις 
ΉΠΑ, τον Καναδά, το Ήνωμένο Βασίλειο και 
την Πολωνία. Ή τεχνολογία της “ST” αποτελεί 
κατοχυρωμένη ευρεσιτεχνία, φιλική προς το 
περιβάλλον, καθώς δεν απαιτεί χημικά πρό-
σθετα και δε συμβάλλει στην παραγωγή ρύπων.
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ΈΝΟΠΟΙΉΜΈΝΟΣ 
ΚΥΚΛΟΣ ΈΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΤΑΝ

1.397,8

2015
ΈΞΉΧΘΉ

ΤΉΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ

ΤΙΤΑΝ

94%
2015

ΚΑΘΑΡΑ ΚΈΡΔΉ

ΤΙΤΑΝ

33,8
2015

εκ. ευρώεκ. ευρώ

Το 2015, οι πωλήσεις του Ομίλου «ΤΙΤΑΝ» 
σημείωσαν σημαντική ανάπτυξη, κυρίως λόγω 
της δυναμικής ανόδου της αγοράς στις ΉΠΑ. 
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 
1.397,8 εκ. €, παρουσιάζοντας αύξηση 20,7% 
σε σύγκριση με το 2014. Τα λειτουργικά κέρδη 
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν 
κατά 19,2 και ανήλθαν σε 216,4 εκ. Τα καθαρά 
κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την 
πρόβλεψη για φόρους, ανήλθαν σε 33,8 εκ. 
€, σε σύγκριση με κέρδη 30,9 εκ € το 2014, 
παρουσιάζοντας αύξηση 9,1%.

Στην Έλλάδα, ο κλάδος κατασκευών βρί-
σκεται σε συνεχή βαθιά κρίση. Τα σημάδια 
ήπιας βελτίωσης που εμφανίστηκαν μέσα στο 
2014, αναστράφηκαν ραγδαία από το καλο-
καίρι του 2015 κι έπειτα, λόγω των capital 
controls και της περαιτέρω συρρίκνωσης της 
οικονομικής δραστηριότητας που οδήγησε 
σε ελάχιστη ζήτηση για ιδιωτικές κατασκευές 
και σε υπολειτουργία των δημοσίων έργων. 
Ή ζήτηση τσιμέντου στην Έλλάδα εκτιμάται 
ότι το 2015 κινήθηκε στα επίπεδα του 1962, 
δηλαδή σε επίπεδα χαμηλότερα κατά 65% 
του μέσου όρου των τελευταίων 50 ετών. Τη 
βαθύτατη κρίση του κλάδου κατασκευών στην 
Έλλάδα, επιβεβαιώνουν και πρόσφατα στοιχεία 
της Eurostat που δείχνουν ότι οι επενδύσεις 
σε κατοικίες, έχουν περιοριστεί από το 10,8% 
του ΑΈΠ το 2007 σε 1% το 2014, ενώ στην 
Έυρωζώνη η κάμψη είναι πολύ πιο περιορι-
σμένη από 6% το 2007 σε περίπου 5,5% του 
ΑΈΠ το 2014.

Για να αντιμετωπίσει την κρίση στην εγχώ-
ρια αγορά τα τελευταία χρόνια, ο Όμιλος 
στράφηκε έντονα στις εξαγωγές και παρά τις 
συνθήκες υψηλού ανταγωνισμού, κατόρθωσε 
να εξάγει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής, 
χάρη στις υψηλές επιδόσεις των εργοστασίων 
του. Σημειώνεται ότι το 2015, οι πωλήσεις τσι-

μέντου στην εγχώρια αγορά αντιπροσώπευσαν 
ποσοστό της τάξης του 6%.

Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του Τομέα 
Έλλάδας και Δυτικής Έυρώπης το 2015 ανήλθε 
σε 268,8 εκ € και ήταν χαμηλότερος κατά 5,6% 
σε σύγκριση με το 2014. 

Ή αμερικανική αγορά αποτέλεσε κύριο 
μοχλό ανάπτυξης για τον Όμιλο. Ή ανάκαμψη 
της αγοράς ακινήτων, τροφοδοτεί τη ζήτηση 
για δομικά υλικά, ιδιαίτερα στις Νοτιοανατο-
λικές Πολιτείες. Θετικά επέδρασε επίσης στα 
αποτελέσματα και την ανάπτυξη των εργασιών 
το εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων που 
πραγματοποιεί ο Όμιλος και το οποίο αθροι-
στικά το 2014 και το 2015 έφτασε στις ΉΠΑ 
τα 125 εκ. € Συνολικά, ο κύκλος εργασιών 
στις ΉΠΑ παρουσίασε αύξηση κατά 45% και 
ανήλθε σε 679,8 εκ. € (19% αύξηση σε $), ενώ 
τα λειτουργικά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν 
και ανήλθαν σε 100,8 εκ. € έναντι 46,5 εκ. € 
το 2014.

Στην Αίγυπτο, η ζήτηση τσιμέντου αυξήθηκε 
κατά 5% με άνοδο κύκλου εργασιών κατά 22,3 
(240, 7 εκ. €). Ή ζήτηση δομικών υλικών ανα-
μένεται και το 2016 να κινηθεί ανοδικά.

Στην Τουρκία, η κοινοπραξία Adocium στην 
οποία συμμετέχει ο Όμιλος «ΤΙΤΑΝ» κατά 50%, 
επωφελήθηκε της αυξημένης ζήτησης για 
δημόσια και ιδιωτικά έργα και παρουσίασε 
θετικά αποτελέσματα.

Οι προοπτικές του Ομίλου για το 2016, 
διαγράφονται θετικές, παρά τις σημαντικές 
αβεβαιότητες και προκλήσεις. Στην παρούσα 
συγκυρία, ισχυρότερη πηγή εσόδων και λει-
τουργικής κερδοφορίας για τον όμιλο, συνιστά 
η ανακάμπτουσα αγορά των ΉΠΑ. Το 2015, 
ο Τομέας Αμερικής αντιπροσώπευσε το 49% 
των πωλήσεων του Ομίλου και το 47% της 
λειτουργικής κερδοφορίας του. 
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παραγωγή 

τον. αδρανών

2015
INTERBETON

5.000.000

παραγωγή 

τον. γύψου

2015
INTERBETON

174.000

παραγωγή 

τον. ποζολάνης

2015
INTERBETON

48.000

Ή Εταιρεία ανήκει στον Όμιλο «ΤΙΤΑΝ». 
Αποτελείται από τρεις κλάδους έτοι
μου σκυροδέματος λατομικών προϊό

ντων και ορυχείων γύψου και ποζολάνης. 

Αποτελεί την καθετοποιημένη δραστηριό-
τητα του Ομίλου στη παραγωγή, μεταφορά και 
εμπορία έτοιμου σκυροδέματος και λατομικών 
προϊόντων στην Έλλάδα. Κατέχει σήμερα την 
πρώτη θέση στους κλάδους λατομικών προϊό-
ντων και έτοιμου σκυροδέματος, με δίκτυο 29 
μονάδων παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος 
και 13 λατομεία. 

Το 2015, η Έταιρεία παρήγαγε 5.222.000 
τον. εξορυκτικών προϊόντων (αδρανή, γύψο 
και ποζολάνη), πραγματοποιώντας έναν κύκλο 
εργασιών 25,6 εκ. ευρώ, αισθητά μειωμένο 
έναντι του 2014.

Αναλυτικότερα, παρήγαγε περίπου 
5.000.000 τον. αδρανών, 174.000 τον. γύψου 
(σημαντικό μέρος της οποίας εξήχθη) και 
48.000 τον. ποζολάνης. Πρέπει να σημειω-
θεί ότι υπήρξε αισθητή κάμψη εξαγωγών του 
ελληνικού γύψου.

Οι εκτιμήσεις για τα αδρανή το 2016, είναι 
αρκετά δυσοίωνες. Ιδιαίτερα, τα λατομεία της 
περιφέρειας εκτιμάται ότι θα δοκιμαστούν 
έντονα.

Ή Έταιρεία συνεχίζει αμείωτα τις προ-
σπάθειες για μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από τη λειτουργία των λατο-
μείων της, με περιορισμό στην κατανάλωση 
ενέργειας και πρώτων υλών, με μεθόδους 
ανακύκλωσης, μείωσης της ρύπανσης από 
την εκπεμπόμενη σκόνη, μείωσης της ηχητι-
κής όχλησης και ένταση στην αποκατάσταση 
παλιών λατομείων.

Ο Όμιλος εταιρειών «ΑΓΕΤΉΡΑΚΛΉΣ», 
η ιστορικότερη και μεγαλύτερη 
τσιμεντοβιομηχανία της Ελλάδας, 

περιήλθε υπό τον έλεγχο της «Lafarge» 
το 2001. 

Στον Όμιλο, ανήκουν και οι εταιρείες 
«LAFARGE BETON» (που διαθέτει 26 μονάδες 
παραγωγής σκυροδέματος και 10 λατομεία 
αδρανών σε ηπειρωτική και νησιωτική Έλλάδα, 
με παραγωγή ειδικών ποιοτήτων αδρανών 
υλικών και ειδικών σκυροδεμάτων όπως το 
αντίστοιχο αυτοεπιπεδούμενο και αυτοσυμπυ-
κνούμενο με την κωδική ονομασία «Agilia») 
και η ΛΑΒΑ Μ.Λ.Α.Έ. (που εξειδικεύεται στην 
παραγωγή γύψου, ποζολάνης, πυριτικού και 
ελαφρόπετρας).

Το 2015, ξεκίνησε η προσπάθεια συνένω-
σης των ομίλων «LAFARGE» και «Holcim» (ομί-
λου παγκοσμίου εμβέλειας, με παρεμφερές 
αντικείμενο με αυτό της «LAFARGE»).

Τον Ιούλιο του 2015, ξεκινά επίσημα τις 
δραστηριότητές του παγκόσμια το νέο ενι-
αίο εταιρικό σχήμα «LafargeHolcim». To νέο 
σχήμα καθίσταται παγκόσμιος ηγέτης στον 
κλάδο των δομικών υλικών και ιδιαίτερα του 
τσιμέντου.

Ο νέος Όμιλος που προέκυψε, ξεκινά ένα 
στρατηγικό μετασχηματισμό, βασιζόμενο στα 
πλεονεκτήματα ενός εκάστου των πρωθύστε-
ρων παλαιών ξέχωρων σχημάτων, εστιάζο-
ντας σε πέντε περιοχές: α) Συνέργειες ύψους 
1,4 δισ. ευρώ εντός τριών ετών, β) Κατανομή 
κεφαλαίων και συνολική ελάττωση κεφαλαια-
κών δαπανών, γ) Έμπορικό μετασχηματισμό με 
διαφοροποίηση μέσω καινοτόμων προϊόντων 
και λύσεων, δ) Απόκτηση ενιαίας κουλτούρας, 
ε) Υ&Α σε πρώτιστη προτεραιότητα, στο επίκε-
ντρο κάθε δραστηριότητας του νέου ομίλου.

Το 2015, ο όμιλος «ΑΓΈΤ-ΉΡΑΚΛΉΣ» σημεί-
ωσε ζημιές 18,4 εκ. ευρώ, σημαντικά χαμη-
λότερες των ζημιών του 2014. Ο Όμιλος θα 
συνεχίσει τη στρατηγική του για περιορισμό 
του λειτουργικού κόστους και τη βελτιστο-
ποίηση των παραγωγικών, εφοδιαστικών και 
διοικητικών λειτουργιών, δεδομένου ότι ο 
κατασκευαστικός κλάδος, διεθνώς και ιδιαί-
τερα στην Έλλάδα, θα συνεχίσει για αρκετά 
χρόνια να λειτουργεί σε χαμηλά επίπεδα. 
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εκ. ευρώ
247,1

ΚΥΚΛΟΣ ΈΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ 
ΑΓΈΤ-ΉΡΑΚΛΉΣ

2015

Σημειώνουμε ότι τα εργοστάσια του Ομίλου σε 
Βόλο και Μηλάκι, υπολειτουργούν σε ποσοστό 
30% επί της συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 
του Ομίλου.

Όπως έγινε το 2015, θα συνεχίσει και το 
2016, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της μειω-
μένης παραγωγής να κατευθύνεται σε αγορές 
του εξωτερικού (κύρια σε ΉΠΑ και Έυρώπη), 
με εξειδικευμένα προϊόντα.

Το 2015, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, 
αυξήθηκε κατά 4,5% φτάνοντας τα 247, 1 εκ. 
ευρώ. Αυξητικά κινήθηκαν και οι επενδύσεις 
που ανήλθαν σε 6 εκ. ευρώ (αφορούσαν Υ&Α, 
περιβαλλοντική επίδοση, ανταγωνιστικότητα, 
κατανάλωση ενέργειας, χρήσεις εναλλακτικών 
μορφών καυσίμων).

Σημειώνεται ότι η «LafargeHolcim», μητρική 
του ομίλου «ΑΓΈΤ ΉΡΑΚΛΉΣ» έχει δρομολο-
γήσει τη διαδικασία εξόδου της από το Χρημα-
τιστήριο Αθηνών.

Το 2015 και για το εξορυκτικό αντικείμενο 
του ΣΜΈ, η ΑΓΈΤ εξόρυξε ως πρώτη ύλη για 
τα εργοστάσια τσιμέντου 3, 5 εκ. τον. αδρανών 
περίπου.

Ή LAFARGE BETON εξόρυξε περίπου 2,1 
εκ. τον. αδρανών και με όλα της τα προϊόντα, 
είχε κύκλο εργασιών 10,2 εκ. ευρώ περίπου, 
αυξημένο κατά 15% έναντι του 2014 (οφειλό-
μενο στα κατασκευαστικά έργα, όπως Ολυμπία 
και Ιόνια Οδός, Μετρό Αθηνών, Θεσ/κης και 
Αεροδρόμιο Μακεδονίας).

Ή ΛΑΒΑ Μ.Λ.Α.Έ. είχε μία ικανοποιητική 
χρονιά από πλευράς οικονομικών αποτελε-
σμάτων, λόγω της αύξησης των εξαγωγών 
ελαφρόπετρας και των πωλήσεων του πυρι-
τικού υλικού. Συνολικά, χάρη στις σημαντικές 
προσπάθειες για αύξηση εξαγωγών και βελτι-
στοποίηση όλων των παραγόντων κόστους, για 
το 2016, αναμένονται και πάλι ικανοποιητικά 
αποτελέσματα.

Για την κίσσηρη, το 2015, ήταν μία χρονιά 
ανάκαμψης των αγορών του υλικού, κύρια 
στις ΉΠΑ. Στην Έλλάδα, η κατανάλωση του 
υλικού, λόγω της οικονομικής κρίσης, παραμέ-
νει αναιμική. Από τη νησίδα Γυαλί της Νισύρου 
πραγματοποιήθηκε παραγωγή 581.000 τον., 
αυξημένη κατά 25% έναντι του 2014.

Για το Γύψο, η παραγωγή του οποίου 
έφτασε τους 187.000 τον., η μείωση της κατα-

σκευαστικής δραστηριότητας σε Τουρκία και 
Ρουμανία επηρέασε αρνητικά τις εξαγωγές του 
υλικού. Περίπου το 45% του εξορυγμένου υλι-
κού διατέθηκε για τις ανάγκες της εγχώριας 
τσιμεντοβιομηχανίας. Το 2016, αναμένεται με 
ίδιας φύσης προβλήματα όπως και το 2015.

Για την ποζολάνη, συνεχίζεται μία ακόμη 
χρονιά με κάμψη πωλήσεων, οπότε και παρα-
γωγής εξαιτίας της πτώσης των πωλήσεων 
τσιμέντου στην εσωτερική αγορά. Παρήχθησαν 
το 2015, από το νησί της Μήλου 95.000 τον. 
Το 2016, αναμένεται μικρή περαιτέρω μείωση 
της παραγωγής λόγω της προσπάθειας της 
τσιμεντοβιομηχανίας, για τη χρήση όσο το 
δυνατόν, περισσότερων μη φυσικών ποζολα-
νικών υλικών.

Για το πυριτικό, το 2015, υπήρξε σημαντική 
ανάκαμψη των πωλήσεων του υλικού προς την 
εγχώρια τσιμεντοβιομηχανία, που χρησιμοποι-
είται ως πρόσμικτο στην παραγωγή κλίνκερ. 
Έτσι έγινε επανεκκίνηση των σταματημένων 
εργασιών του αντίστοιχου ορυχείου που βρί-
σκεται στη Μήλο.

ΠΑΡΑΓΩΓΉ αδρανών

τον. 

τον. 

παραγωγή γύψου

τον. 

παραγωγή ποζολάνης 

LAFARGE BETON

2,1

581.000

187.000

95.000

2015

εκ. τον.

ΛΑΒΑ παραγωγή κίσσηρης
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PAVLIDIS

Ή παραγωγή 
ογκομαρμάρων, 

          ανήλθε σε

2015

57.500m3

παραγωγή 

εμπορεύσιμων 
προϊόντων αδρανών 

υλικών

2015
ΧΑΛΥΨ

680.000

Ή μητρική εταιρεία «Τσιμέντα Χάλυψ» 
το 1992 ενσωματώνεται στον ιταλικό 
Όμιλο «Italcementi» και μετονομάζε

ται σε «ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.».

Ή «ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Έ.» δραστηρι-
οποιείται στην Έλλάδα στον κλάδο του τσιμέ-
ντου με την «ΤΣΙΜΈΝΤΑ ΧΑΛΥΨ», στη λατομική 
εξόρυξη με την «ΛΑΤΟΜΈΙΑ ΧΑΛΥΨ» και στον 
κλάδο σκυροδέματος με την «ΈΤ ΜΠΈΤΟΝ».

Τον Ιούλιο του 2015, η Italcementi προ-
χωρά στην πώληση του 45% των μετοχών της 
Italmobiliare (στον οποία ανήκει και η «ΧΑΛΥΨ 
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Έ.») στη Heidelberg-Cement. 
Έτσι δημιουργήθηκε η δεύτερη δύναμη στο 
έτοιμο σκυρόδεμα ενώ καθίσταται ηγέτιδα 
δύναμη στον κλάδο των αδρανών υλικών.

«Ή λογική αυτής της ένωσης υποστηρίζεται 
ακόμη περισσότερο τόσο από τον τέλειο γεω-
γραφικό συνδυασμό με την υπάρχουσα παρου-
σία της Heidelberg Cement -με περιορισμένη 
επικάλυψη των εργοστασίων στο Βέλγιο και 
τις ΉΠΑ- όσο και από τη σημαντική δυναμική 
για συνέργειες, χρησιμοποιώντας τις ισχυρές 
δυνατότητες και των δύο εταιρειών στους 
τομείς της καινοτομίας, της έρευνας και ανά-
πτυξης» (δελτίο τύπου του group Italcementi».

Ο ενοποιημένος όμιλος θα έχει παραγωγική 
ικανότητα περίπου 200 εκ. τον. τσιμέντου, 275 
εκ. τον. πωλήσεις αδρανών υλικών και 49 εκ. 
κυβ. μέτρων πωλήσεις έτοιμου σκυροδέματος, 
με προβλεπόμενα έσοδα που θα υπερβαίνουν 
τα 16,5 δισ. ευρώ σε περισσότερες από 60 
χώρες σε όλο τον κόσμο.

Τα «ΛΑΤΟΜΈΙΑ ΧΑΛΥΨ», μέλος του ΣΜΈ, το 
2015 παρήγαγε 680.000 τον. περίπου εμπο-
ρεύσιμων προϊόντων αδρανών υλικών, κατά τι 
περισσότερους του 2014, με αύξηση κύκλου 
εργασιών κατά 25%.

Αυτό, κύρια, οφείλεται παρά την, για ακόμη 
μία χρονιά, συνεχιζόμενη πτώση ζήτησης στα 
αδρανή, στη σχετικά αυξημένη ζήτηση υλικών 
λόγω των κατασκευών της COSCO στο λιμάνι 
του Πειραιά.

Ή Εταιρεία συγκαταλέγεται μεταξύ των 
κορυφαίων επιχειρήσεων μαρμάρου, 
με διεθνή καταξίωση λόγω του έντο

νου εξαγωγικού προσανατολισμού της,

με 90% των προϊόντων της να εξάγονται σε 
περισσότερες από 40 χώρες.

Ή επιχείρηση είναι καθετοποιημένη και δρα-
στηριοποιείται στην εξόρυξη, επεξεργασία και 
πώληση ακατέργαστων και κατεργασμένων 
προϊόντων μαρμάρου, καθώς και προϊόντων 
γρανίτη. Έιδικεύεται στην παραγωγή και επεξερ-
γασία λευκών, ημίλευκων και μπεζ μαρμάρων, 
τα οποία εξορύσσονται στις περιοχές Δράμας και 
Καβάλας, όπως και σε λατομεία του εξωτερικού.

Τα εργοστάσια καθετοποίησης της Έταιρείας, 
θεωρούνται τα πλέον σύγχρονα στην Έλλάδα. 
Φημισμένα προϊόντα της στις διεθνείς αγορές, 
είναι το «Αriston», «Venus», «Galaxy», «Phoenix», 
«Τhassos», «Sivec», «Κavala».

Ή Έταιρεία τα τελευταία χρόνια, λόγω της 
συνεχούς ανάπτυξής της, αυξάνει προοδευτικά 
το προσωπικό της, φτάνοντας το 2015 τα 362 
άτομα, ενισχύοντας έτσι την απασχόληση και 
μάλιστα σε παραμεθώριες περιοχές.

Ή παραγωγή ογκομαρμάρων το 2015, ανήλθε 
σε 57.500 m3 περίπου. Οι πωλήσεις της Έται-
ρείας με κύρια αιχμή τις εξαγωγές (92% των 
πωληθέντων προϊόντων, εξήχθησαν) εμφανί-
ζουν αύξηση κατά 26% έναντι του 2014. Οι 
κυριότεροι προορισμοί εξαγωγών, είναι η Κίνα, 
Σιγκαπούρη, χώρες Ν.Α. Ασίας, Βραζιλία, Βόρεια 
Αφρική, ΉΠΑ και Αραβικές Χώρες.

Για το 2016, γίνεται προσπάθεια να αυξη-
θούν οι πωλήσεις με την καλύτερη εκμετάλ-
λευση των παραγόμενων μαρμάρων από ίδια 
λατομεία, αλλά και από αγορές πρώτων υλών 
από άλλους παραγωγούς και μεταποίησή τους 
σε τελικό προϊόν, με τη σφραγίδα και το brand 
name “PAVLIDIS”.

Στο εξωτερικό επιδιώκεται η εκτέλεση ειδικών 
έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας σε High End 
κατασκευές κυρίως στα Έμιράτα και τις ΉΠΑ.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες παρά τις αντί-
ξοες επιχειρηματικές συνθήκες, στην έρευνα κοι-
τασμάτων, την εκμετάλλευση παραπροϊόντων 
και στείρων, την εκμετάλλευση αποβλήτων 
κατεργασίας, την καλύτερη επιμόρφωση των 
εργαζομένων σε θέματα δεξιοτήτων Ασφάλειας 
και Υγιεινής.

Italcementi Group
Halyps Quarries
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   ΤΈΡΝΑ 
ΛΈΥΚΟΛΙΘΟΙ

επενδύσεις για  
ολοκλήρωση έργων

100
εκ. ευρώ

Ή «ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ» συνεχίζει 
τη μεγάλη παράδοση στην εξόρυξη 
λευκόλιθου από την περιοχή της Β. 

Εύβοιας, παράγοντας μαγνησιακά προϊό
ντα. 

Ή Έταιρεία εκμεταλλεύεται τα φημισμένα 
μεταλλεία της περιοχής του Μαντουδίου, που 
για πολλά χρόνια προμήθευαν την παγκόσμια 
αγορά με προϊόντα μαγνησίας υψηλής ποιότη-
τας. Αποτελεί το διάδοχο σχήμα της «FIMISCO» 
και της «ΒΙΟΜΑΓΝ Α.Έ.», οι παραχωρήσεις των 
οποίων περιήλθαν στον όμιλο «ΓΈΚ ΤΈΡΝΑ» 
το 2010.

Το 2015 ήταν έτος περαιτέρω ανάπτυξης για 
την ΤΈΡΝΑ ΛΈΥΚΟΛΙΘΟΙ, σε όλα τα πεδία, παρά 
το γενικά δυσμενές εσωτερικό και εξωτερικό 
περιβάλλον. 

Ή αγορά της καυστικής μαγνησίας στην 
Έυρώπη χαρακτηρίσθηκε από υπερπροσφορά 
υλικών από την Άπω Ανατολή, η οποία εντά-
θηκε το τελευταίο τρίμηνο, με την ύφεση της 
Κινεζικής οικονομίας. Έπιπλέον ασκήθηκαν 
έντονες πιέσεις στις τιμές, λόγω στασιμότητας 
ή και μείωσης της ζήτησης. Μείζον πρόβλημα 
πάντως δημιούργησε και η καλοκαιρινή κρίση 
στην ελληνική οικονομία, η οποία εκτός των 
άλλων, άρχισε να προκαλεί και κάποιο έλλειμμα 
αξιοπιστίας προς Έλληνες παραγωγούς-προ-
μηθευτές. 

Ο Όμιλος ΓΈΚ ΤΈΡΝΑ στήριξε πλήρως το 
επιχειρηματικό σχέδιο της Τ-Λ. Οι στρατηγικές 
επιλογές αφορούσαν τον ανταγωνισμό στο 
επίπεδο αξίας και όχι στις τιμές, καθώς και τη 
διασφάλιση ευρείας γκάμας, υψηλής ποιότη-
τας προϊόντων και υπηρεσιών, σε ελεγχόμενο 
κόστος. Καθοριστικής σημασίας ήταν η αξιοποί-
ηση του σύγχρονου εξοπλισμού της Έταιρείας 
και των μεγάλων και ποιοτικών κοιτασμάτων 
λευκόλιθου, που διαθέτει στην Έύβοια.

Όσον αφορά στον τομέα των επενδυτικών 
έργων, ολοκληρώθηκε πλήρως η κατασκευή 
του νέου σύγχρονου φούρνου Herreshoff και 
των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και επε-
κτάθηκαν οι στεγασμένοι αποθηκευτικοί χώροι 
ετοίμων προϊόντων. 

Στον τομέα της ανάπτυξης αγορών, έγιναν 
βασικές εμπορικές συμφωνίες και υλοποιήθη-
καν σχετικές πωλήσεις καυστικής μαγνησίας. Ή 

στόχευση της Τ-Λ αφορούσε ένα ευρύ φάσμα 
αγορών και εφαρμογών (ζωοτροφές, τσιμέντα-
λειαντικά, χαρτοβιομηχανία, υδρομεταλλουργία 
κλπ) ώστε να υπάρχει ισορροπημένο χαρτοφυ-
λάκιο προϊόντων, τόσο στις πωλήσεις, όσο και 
στην παραγωγή. Ή Έταιρεία έλαβε επίσης πιστο-
ποιήσεις συστημάτων κατά FAMI-QS και GMP+.

Ή εκμετάλλευση συνεχίσθηκε στα δύο υπό-
γεια μεταλλεία, με ταυτόχρονη λειτουργία της 
μονάδας εμπλουτισμού Γερορέματος. Παράλ-
ληλα, έγιναν προπαρασκευές και οργάνωση για 
τις επιφανειακές εκμεταλλεύσεις του Κακάβου, 
όπου και τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία η 
νέα σύγχρονη μονάδα εμπλουτισμού με οπτι-
κούς sorters. Ο φούρνος Herreshοff και ο λοι-
πός εξοπλισμός, τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία 
στις αρχές του 2015. Παρήχθησαν και τυπο-
ποιήθηκαν όλα τα βασικά προϊόντα καυστικής 
μαγνησίας που καλύπτουν όλες τις αγορές στις 
οποίες στοχεύει η Τ-Λ. Έπιπλέον βελτιστοποιή-
θηκαν τα συστήματα ελέγχου ποιότητας, σε όλη 
την αλυσίδα παραγωγής-εφοδιασμού, από την 
έρευνα-εκμετάλλευση, μέχρι την παραγωγή-
φόρτωση. Σημαντική και πολυεπίπεδη ήταν 
και η συνεισφορά του νεοϊδρυθέντος τμήματος 
Τεχνικής Υποστήριξης και Έρευνας-Ανάπτυξης.

Για το 2016 προγραμματίζεται να ξεκινήσει η 
δεύτερη φάση του επενδυτικού σχεδίου, με την 
κατασκευή ενός ακόμη φούρνου και η περαι-
τέρω επέκταση στεγασμένων χώρων ετοίμων 
προϊόντων. Σε δεύτερο χρόνο, η νέα σταδιακή 
στόχευση (τόσο εμπορικά όσο και τεχνικά/
παραγωγικά), θα αφορά επιλεγμένες αγορές 
με εφαρμογές δίπυρης μαγνησίας υψηλής αξίας. 
Στον τομέα των μεταλλείων, επιπρόσθετα των 
υπογείων εκμεταλλεύσεων, προγραμματίζεται 
η έναρξη επιφανειακής εκμετάλλευσης στην 
περιοχή Κακάβου και η παράλληλη πλήρης 
λειτουργία της τοπικής μονάδας εμπλουτισμού.

Nέα μέλη ΣΜΕ
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. το Δεκέμβριο του 2015 έγινε 

αποδεκτή η αίτηση της εταιρείας «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΈΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ 
Α.Έ.» για να ενταχθεί ως τακτικό μέλος στο ΣΜΈ. Ή Έταιρεία 
γίνεται τακτικό μέλος από 1.1.2016.
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ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
2015

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

ΠΡΟΪΟΝ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Αλουμίνα ένυδρη 796 785 809,7 784 811,6 813,5 806,5

2. Αλουμίνιο 129 137 165,15 165 169,48 173,26 179,99

3. Ανθρακικό ασβέστιο (προϊόντα κετεργ.) 580 450 400 380 345* 414 384

4. Ασβεστολιθικά αδρανή μελών ΣΜΈ 27.000 21.000 15.100 13.368 15.286 18.109 21.632

5. Άστριοι (Τελικά προïόντα) 28,6 17,3 10,2 13 - - -

6. Ατταπουλγίτης άργιλος 81,3 37 37 19,8 32,4 45 108

7. Ατταπουλγίτης κατεργασμένος 5,19 5,4 7 9,2 10,3 14,67 22,07

8. Βωξίτης 1.935 1.994 2.324 1.816 1.844 1.876 1.821

9. Γύψος 730 574 590 621 760 664* 661

10. Δίπυρος μαγνησία 22,37 63,94 38,84 22,8 30,5 26 24,17

11. Καυστική μαγνησία 57,54 62,08 58,08 54,5 61,12 70,6 71,3

12. Κίσσηρις 381 413 469 386 420 430 581

13. Λευκόλιθος προεμπλουτισμένος 250,23 399,38 380,33 360,08 314,77 360 384

14. Λιγνίτης 61.900 56.300 58.400 62.368 55.000 50.411 45.576

15. Μάρμαρα προϊόντα από εξόρυξη 1.150 1.280 1.408 1.500* 1.400* 1.500* 1.500*

16. Μάρμαρα όγκοι 360 400 470 520* 585 625 650

17. Μικτά θειούχα (ξηροί τόνοι) 231 236 230 227,2 228 227,14 161,05

18. Μικτά θειούχα συμπυκνώματα (Pb και Ζn) 52 58 56 60 60 59 50

19. Μπεντονίτης (ορυκτός) 844,8 1.384 1.188 1.235 1.000 1.011,48 1.150

20. Μπεντονίτης κατεργασμένος 850 1.000 900 800 750 850 884

21. Νικέλιο (περιεχ. σε κράμα) 8,3 13,96 18,53 18,63 16,89 18,48 17,113

22. Νικελιούχα σιδ/τα (λατερίτης) 1.398 1.942 2.236 2.257 2.221 2.317 2.264

23. Ολιβίνης 33,3 25 32 20 16,4 20 28

24. Περλίτης (ορυκτός) 863 790 800 870 890 985 860

25. Περλίτης κατεργασμένος 450 480 420 450 435 507 593

26. Ποζολάνη 830 550 350 270 266 270 155,4

27. Πυρίμαχες μάζες 31,66 36,32 45,63 44,8 42,3 40,44 34,18

28. Πυριτικό 38 6 1,7 7 10 - 67

29. Χαλαζίας – χαλαζιακά προϊόντα 14,3 12,130 8,2 - - - -

30. Χουντίτης – Υδρομαγνησίτης (ορυκτός) 10,65 16,35 23,8 24,2 15,2 5,3 15,66

31. Χρυσοφόρος αρσενοπυρίτης (συμπ.) (περ. σε ουγγιές) 19,5 29 28,83

*τάξη μεγέθους

Αλουµίνιο Βωξίτης Μάρµαρα όγκοι Μικτά θειούχα 
συµπυκνώµατα (Pb και Ζn)

Λευκόλιθος 
προεµπλουτισµένος

Καυστική 
µαγνησία Λιγνίτης Μπεντονίτης 

κατεργασµένος

Νικελιούχα σιδ/τα 
(λατερίτης) Νικέλιο Περλίτης 

κατεργασµένος
Ανθρακικό ασβέστιο 

(προϊόντα κετεργ.)
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ΠΩΛΉΣΕΙΣ 
2014

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

χιλιάδες €)

ΠΡΟΪΟΝ 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1. Αλουμίνα (ένυδρη και άνυδρη) 91.408 113.039 120.000 100.565 117.084 109.500
2. Αλουμίνιο 193.017 256.536 339.000 312.045 307.479 322.500
3. Ανθρακικό ασβέστιο (προϊόντα κατεργ.) 43.000 38.000 24.452 26.607 29.740 30.695
4. Άστριοι (Τελικά Προϊόντα) 1.339 872 428 - - -
5. Ατταπουλγίτης 1.688 2.000 2.650 3.100 3.150 4.431
6. Βωξίτης 59.517 66.191 71.166 69.246 61.732 64.024
7. Γύψος 3.480 3.042 3.639 4.200 3.842 4.013
8. Δίπυρος μαγνησία 7.265 10.608 13.000 8.187 9.073 8.551
9. Καυστική μαγνησία 11.583 13.002 13.216 12.098 13.654 12.017
10. Κίσσηρις 4.250 5.234 3.862 4.670 4.918 4.868
11. Λευκόλιθος 892 1.043 1.464 1.099 1.276 2.590
12. Λιγνίτης (ξηρός & λιγνιτόπλιθοι) - - - - 52.632
13. Μάρμαρα όγκοι 70.000  80.000 98.000 100.000* 120.000 110.000
14. Μικτά θειούχα συμπυκνώματα (Pb & Zn) 38.000 38.000 38.000 57.000 45.494 47.000
15. Μπεντονίτης (ορυκτός) 660 600 470 600 750 600
16. Μπεντονίτης κατεργασμένος 51.907 70.100 69.400 65.500 68.700 68.765
17. Νικέλιο (περιεχ. σε κράμα) 230.127 229.545 299.545 265.164 197.707 223.811
18. Ολιβίνης 1.080 1.100 2.800  4.000 3.280 1.000
19. Περλίτης (ορυκτός) 2.688 2.232 2.587 1.875 1.500 1.000
20. Περλίτης κατεργασμένος 33.250 33.500 36.150 37.000 35.000 34.635
21. Ποζολάνη 3.340 2.700 2.100 1.620 1.596 1.282
22. Πυρίμαχες μάζες 7.989 9.259 12.504 12.503 11.526 11.048
23. Πυριτικό 511 77 70 75 85 126
24. Χαλαζίας – χαλαζιακά προϊόντα 1.271 822 476 - - 67
25. Χουντίτης - Υδρομαγνησίτης 1.626 1.665 1731 1.713 2.161 1.553
26. Χρυσός (χρυσοφόρος πυρίτης) 21.597 25.600
ΣΥΝΟΛΟ 859.888 979.167 1.156.710 988.867 1.061.344 1.142.312

* Στοιχείο κατ΄ εκτίμηση

ΠΡΟΪΟΝ 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1. Αλουμίνα (ένυδρη και άνυδρη) 57.309 87.286 108.000 99.830 104.800 108.603
2. Αλουμίνιο 89.114 139.579 222.000 170.157 199.873 210.258
3. Ανθρακικό ασβέστιο (κατεργ.) 25.800 23.200* 17.291* 18.625 20.504 21.760
4. Άστριοι 254 103 55 - - -
5. Ατταπουλγίτης 1.463 1.720 1.950 1.860 1.890 2.400
6. Βωξίτης 23.649 28.257 28.496 27.915 18.513 20.272
7. Γύψος 300* 361 1.215 1.917 2.101 2.915
8. Δίπυρος μαγνησία 5.762 9.295 11.889 7.088 8.197 7.633
9. Καυστική μαγνησία 11.014 12.108 12.057 11.089 12.824 10.870
10. Κίσσηρις 2.307 3.767 2.660 3.840 4.062 4.115
11. Λευκόλιθος 482 632 1.009 781,5 839,3 2.118
12. Μάρμαρα όγκοι 67.500 69.700 92.000 97.500* 110.000* 104.000*
13. Μικτά θειούχα συμπυκνώματα (Pb και Ζn) 38.000 38.000 38.000 57.000 45.494 47.000
14. Μπεντονίτης (ορυκτός) 500 500 300 300* 350* 300*
15. Μπεντονίτης κατεργασμένος 50.818 69.750 69.194 65.388 67.000 68.765
16. Νικέλιο (περιεχ. σε κράμα) 230.127 229.545 300.000 265.164 197.707 223.811
17. Ολιβίνης 540 550 385 360 500 800
18. Περλίτης (ορυκτός) 2.400 2.232 2.837 1.100 1.000 679
19. Περλίτης κατεργασμένος 30.140 31.150 34.408 34.173 33.000 32.591
20. Πυρίμαχες μάζες 7657 8.740 11.889 11.730 10.822 10.204
21. Πυριτικό - - - - 85 -
22. Χαλαζίας – χαλαζιακά προϊόντα 155 54 30 - - -
23. Χουντίτης- Υδρομαγνησίτης 1620 1.541 1.578 1.712 2.010 1.398
24. Χρυσός (χρυσοφόρος πυρίτης) 21.597 25.600
 ΣΥΝΟΛΟ 646.611 734.870 939.952 779.730 752.818 906.092

 * Στοιχείο κατ΄ εκτίμηση

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
2014

Μεταλλευμάτων Βιομηχανικών Ορυκτών, Προϊόντων 
Μηχανικής Κατεργασίας –Εμπλουτισμού, Μεταλλουργικών 

Προϊόντων και Μαρμάρων (σε χιλιάδες €) 
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ΈΠΙΧΈΙΡΉΣΈΙΣ – ΜΕΛΉ του ΣΜΈ
ΑΓΕΤ
19,3 χιλ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19002, 
Παιανία 
T.  210-2898111, F. 210-2817778 
info@lafarge.com
http://www.lafarge.com 
Ασβεστόλιθος

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΉΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Έδρα: Αρτέμιδος 8  Μαρούσι, 151 25, 
Αθήνα. Εργοστάσιο: Άγιος Νικόλαος, 
32003, Βοιωτία
T. 210-3693000, 2267042502,  
F. 210-3693115
info@alhellas.gr
http://www.alhellas.gr 
Αλουμίνιο, Αλουμίνα.

BIOMHXANIKA ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Νέα Καρβάλη, 64006, Καβάλας,
T. 2510-830058, F. 2510220633 
info@imgsa.eu
Eξόρυξη και Επεξεργασία Λατομικών 
Ορυκτών

IMERYS ΒΙΟΜΉΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 
ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΉ ΕΤΑΙΡΙΑ
Α. Μεταξά 15, 145 64, Κηφισιά, Αθήνα
T. 210-6296000, F. 210-6296080 
postmaster@sandb.com
http://www.imerys.com 
Μπεντονίτης Περλίτης

ΓΕΩΕΛΛΑΣ
Πεντέλης 8Α, Αθήνα, 175 64, Παλαιό 
Φάληρο
T. 210-9490100, F. 210-9490283 
sales@geohellas.com
http://www.geohellas.gr 
Αταπουλγίτης, Σαπονίτης

Δ.Ε.Ή. ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΥΘΥΝΣΉ 
ΟΡΥΧΕΙΩΝ
Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, 104 42
T. 210-5109622, F. 210-5125999 
mbu@hellasnet.gr
http://www.dei.gr 
Λιγνίτης

ΔΕΛΦΟΙ  ΔΙΣΤΟΜΟΝ  Α.Μ.Ε. 
Λ. Κηφισίας 16 Μαρούσι, Αθήνα και 
Άνω Κουνουκλιάς, Έλαιώνας, 151 25 , 
Άμφισσα
T. 210-3693320 και 2265072870,  
F. 210-3693315 
manthos.Konstantinidis@alhellas.gr 
http://www.alhellas.gr
Βωξίτης 

ΕΛΛΉΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 
Έρμού 25, Νέα Κηφισιά,  145 64, Αθήνα
T. 210-8184350, F. 210-8184351 
vlambos@aktor.gr 
http://www.aktor.gr
Δομικά Υλικά

ΕΛΛΉΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ  
Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.
Μιχαλακοπούλου 45, 115 28, Αθήνα
T. 210-7240446, F. 210-7249711 
info@grecianmagnesite.com 
http://www.grecianmagnesite.com 
Λευκόλιθος, Δίπυρος και Καυστική 
Μαγνησία, Πυρίμαχα.

ΕΛΛΉΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. 
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 23α & Νεοφύτου 
Βάμβα 2, 106 74, Αθήνα
T. 214-6870000, F. 210-6870095 
mihalis.theodorakopoulos@
gr.eldoradogold.com
http://www.hellas-gold.gr
Μικτά Θειούχα, ΄Ερευνα Χρυσού

ΕΛΜΙΝ BAUXITES 
Αδριανείου 2, Aθήνα και 51ο χλμ 33100, 
115 25, Άμφισσα
T. 210-6985340, F. 210-6981509 
elmin.admin@elmin.gr 
admin@eubauxites.com
http://www.elmin.gr, 
http://www.eubauxites.com
Βωξίτης

ΘΕΡΜΟΛΙΘ ΑΕ
Καλύβες Πολυγύρου, 63 100
T. 2371054137, F. 2371054185
info@thermolith.vionet.gr
http://www.thermolith.gr 
Βιομηχανικά Ορυκτά

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ  ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
Α.Ε.
Χαλκίδος 22Α, 111 43, Αθήνα
T. 210-2591111, F. 210-2591574 
info@titan.gr
http://www.titan-cement.com 
Ποζολάνη, Γύψος, Καολίνης, Δομικά Υλικά

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

ΛΑΒΑ  Μ.Λ.Α.Ε.
19,3 χιλ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19002, 
Παιανία
T. 210-2898111, F. 210-2817778
lava@lafarge.com
http://www.lava.com
Κίσσηρη, Ποζολάνη, Γύψος, Πυριτικό

ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.
Λ. Κηφισίας  81-83, 151 24, Αθήνα
T. 210-6170100, F. 210-6170200 
larco@larco.gr
http://www.larco.gr Νικέλιο, 
Λιγνίτης.

ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ
Δαμασκηνού 35, 20100, Κόρινθος
T. 27410-73339, F. 27410-28030 
executive@larsinos.gr
http://www.larsinos.gr
Δομικά Υλικά

ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ 
Καλαποθάκη 3, 54624, Θεσ/κη
T. 2310-861112, F. 2310-861012 
vlambos@aktor.gr
Λιγνίτης

LAFARGE ΉΟLCIM
19,3 χιλ. Λεωφ. Μαρκοπούλου,  19002, 
Παιανία
T. 210-2885500, F. 210-2885561 
info@lafarge.com
http://www.lafarge,gr
Δομικά Υλικά

SIBELCO ΕΛΛΑΣ ΑΕ 
Μητροπόλεως 75, 54622, Θεσσαλονίκη
T. 2310-224133, F. 2310-232504 
sibelcohellas@sibelco.com 
http://www.sibelcohellas.gr 
Χουντίτης,Υδρομαγνησίτης.

ΜΑΡΜΑΡA ΔΙΟΝΥΣΟΥΠΕΝΤΕΛΉΣ 
A.E.B.E.
Κηφισίας 364 & Δελφών 1, 152 33, 
Αθήνα
T. 210-6211400, F. 210-6211408 
info@dionyssomarble.gr
http://www.dionyssomarble.gr 
Μάρμαρα

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΉ ΘΡΑΚΉΣ Α.Ε. 
Ομήρου 34, 106 71, Αθήνα
T. 210-3641908, F. 210-3612510
info@thraceminerals,com
http://www.tmsa.gr 
Χρυσός

Omya Ελλάς ΑΒΕΕ
ΒΙΠΈΘ ΣΙΝΔΟΣ, Γ' ΖΩΝΉ, 57022, ΤΘ 
1255
T. 2310 569569, F. 2310 569568
kyriakos.triantafillidis@omya.com 
http://www.omya.com
Ανθρακικό Ασβέστιο 

ΜΠΕΝΤΟΜΑΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ 
ΚΙΜΩΛΟΥ
Αγίου Σπυρίδωνος 23, Πειραιάς
T. 210-4134152, F. 210-4112177
bke@shipmine.gr
http://www.bentomine.gr 
Μπεντονίτης, Ποζολάνη

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

ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ
Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2, 11526 
T. 210-6968700, F. 210-6968099, 
info@ternamag.com
http://www.ternamag.com, 
Λευκόλιθος

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
Χαλκίδος 22Α, Αθήνα
T. 210-2591111, F. 210-2591479
main@titan.gr
http://www.titan-cement.com
Δομικά Υλικά

ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ 
17ο χιλ. ΈΟ Αθηνών Κορίνθου
T. 210-5556221, F. 210-5556224
main@halyps.gr
http://www.halyps.gr
Δομικά Υλικά

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΉΣ
Βασ. Σοφίας 23α,  Αθήνα 
T. 214-6870012, F. 214-6870099
tgm@tgm.gr
http:///www.tgm.gr
Έρευνα Χρυσού.
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