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Ενημερωτική Έκθεση 
Πεπραγμένων Απριλίου 2016 

 Αριθμός 161  
 
Ο Σύνδεσμος 
Μεταλλευτικών 
Επιχειρήσεων είναι το 
επαγγελματικό 
σωματείο των 
ελληνικών εξορυκτικών 
επιχειρήσεων από το 
1924, με έδρα την 
Αθήνα. 

 
Στοιχεία  
Επικοινωνίας: 
 
Σύνδεσμος 
Μεταλλευτικών 
Επιχειρήσεων 
 
Βασιλέως Γεωργίου β10 
και Ρηγίλλης, Αθήνα, 
10674 
 
Τηλέφωνο: 
210-7215900 
 
Φαξ: 
210-7215950 
 
E-mail: 
info@sme.gr 
 
Θέσεις και βασικά 
αιτήματα ΣΜΕ για 
το 2016 

 
Πλήρης εφαρμογή 
της Εθνικής 
Πολιτικής 
Αξιοποίησης των 
Ορυκτών Πρώτων 
Υλών (ΟΠΥ) με 

 
Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το ΣΜΕ ήταν τα εξής: 
 
Α. ΔΣ 
Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Γ. ΣΜΕ και ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Δ. ΣΜΕ και ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 
Α. ΔΣ  
 
Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ του ΣΜΕ ήταν τα εξής: 
 
 Προετοιμασία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
 Λειτουργία ιδιωτικών πρατηρίων καυσίμων  
 Αξιολόγηση απαντήσεων ερωτηματολογίου ικανοποίησης μελών ΣΜΕ από τη 

λειτουργία του Συνδέσμου  
 Αξιοποίηση μελέτης ΙΟΒΕ για τον κλάδο 
 Αναδιοργάνωση και νέα λειτουργία ομάδων εργασίας ΣΜΕ 

 
Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
 

• Συνάντηση εκπροσώπων ΣΜΕ με το Γεν. Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών 
Πρώτων Υλών κ. Μ. Βερροιόπουλο για τον υπολογισμό των τελών των 
αργουσών και αποθεματικών παραχωρήσεων  

Στις 7/4/2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του ΣΜΕ (αντιπρόεδρος ΣΜΕ 
κ. Κ. Σάλτας και ΓΔ ΣΜΕ κ. Χ. Καβαλόπουλος) με το Γεν. Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών 
Πρώτων Υλών κ. Μ. Βερροιόπουλο, με τη συμμετοχή και των υπηρεσιακών παραγόντων. 
Στη συνάντηση αυτή, έγινε αναλυτική συζήτηση για τα προβλήματα στον υπολογισμών των 
τελών των μεταλλευτικών παραχωρήσεων. 
Ο ΣΜΕ συμφώνησε ότι όλα τα παραστατικά θα υποβάλλονται μέσω της συμπλήρωσης του 
αντίστοιχου πίνακα που είχε προσυμφωνηθεί. 
Σημαντικές αντιρρήσεις υπήρχαν για το πώς θα κλείσει η εκκρεμότητα των τελών το 2013 
και το 2014, ιδιαίτερα για τις ενεργές παραχωρήσεις 
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νομικό κείμενο 
που θα 
περιλαμβάνει και 
χρονοδιαγράμματα 
εφαρμογής 

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

 

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

 

 Συνέχεια και 
συνέπεια στις 
αποφάσεις της 
πολιτείας και 
ασφάλεια δικαίου 

 

Προώθηση νέων 
επενδύσεων στον 
εξορυκτικό χώρο, 

Υπήρχε καθολική διαφωνία για τον υπολογισμό των τελών στις αποθεματικές και αργούσες 
παραχωρήσεις, όπου ο υπολογισμός, γίνεται με βάση τα στρέμματα, εκτός των εκτάσεων 
που ξεκάθαρα εξαιρούνται με ΠΔ, Νόμο ή ΥΑ. 
Ο Σύνδεσμος εμμένει στην άποψή του ότι πρέπει να εξαιρεθούν όλες οι περιπτώσεις των 
εκτάσεων που δυνητικά εξαιρούνται λόγω εφαρμογής του ΚΜΛΕ. 
Συμφωνήθηκε το θέμα αυτό να επανεξεταστεί γιατί δημιουργεί αδικαιολόγητα πρόσθετα 
βάρη σε εταιρείες με μεγάλες εκτάσεις παραχωρήσεων, όπου σε πολλές περιπτώσεις (π.χ. 
οικισμοί), δεν υπάρχει περίπτωση να πραγματοποιηθούν ερευνητικά έργα προς εντοπισμό 
κοιτασμάτων. 
 
Γ. ΣΜΕ και ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
 
 
Η 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 
 
 
  
 

 
Δείκτες Βιώσιµης Ανάπτυξης ΣΜΕ 
 
 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) 29.640.21
8 

31.271.
842 

1δ. Ώρες εργασίας ανά τόνο εµπορεύσιµου προϊόντος 0,4 0,42 
2. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων   
2α. Συνολικός αριθµός ωρών εκπαίδευσης 175.171 129.89

2 
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΄ 22.278.85
2 

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 
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διεξαγωγή 
µειοδοτικών 
διαγωνισµών 
διάθεσης των 
ελεύθερων 
δηµόσιων 
µεταλλευτικών 
παραχωρήσεων, 
παροχή κινήτρων 
για νέες 
επενδύσεις 
αξιοποίησης των 
ΟΠΥ 

 
Απλοποίηση της 
αδειοδοτικής 
διαδικασίας, μέσω 
αλλαγών στην ΥΑ 
1700225 
27/1/2014 (περί 
προδιαγραφών 
ΜΠΕ). 
Μεγαλύτερη 
ευελιξία 
απαιτήσεων 
σχετικά με το 
μέγεθος του 
περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος. 
Εκλογίκευση και 
εξειδίκευση των 
Ειδικών 
Οικολογικών 
Εκτιμήσεων για 
έργα εντός 
προστατευόμενων 
περιοχών. 
Αποσαφήνιση του 
καθεστώτος και 
της διαδικασίας 
παράτασης των 
ΑΕΠΟ έως δέκα 
έτη 
 
Βελτιώσεις στο Ν. 
4280/2014 

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 
1.932.6
12.225 

4β. Παραγωγή εµπορεύσιµου προϊόντος (τον.) 73.164.28
2 

72.750.
904 

5. Δαπάνες έρευνας κοιτασµάτων   
5α. Συνολικές δαπάνες έρευνας κοιτασµάτων (€) 11.402.10

0 
4.700.9
75 

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 3.468.5
26 

6ε. Πόροι (ευρώ) που διατίθενται στην ευρύτερη κοινωνία (έργα, 
χορηγίες, υποτροφίες, βραβεία κ.ά.) 

1.102.275 2.360.7
69 

7. Απαιτήσεις σε ενέργεια   
7α. Συνολική κατανάλωση ενέργειας (MJ) 47.112.48

8.470 
45.759.
514.09
9 

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). 

12.529.47
2 

14.978.
309 

8β. Συνολική κατανάλωση νερού από ανακύκλωση (m3). 11.950.13
4 

11.486.
075 

8γ. Συνολική κατανάλωση νερού στην παραγωγική διαδικασία 
(m3). 

20.938.29
0 

21.806.
182 

8δ. Συνολική καθαρή κατανάλωση νερού ανά τόνο 
εµπορεύσιµου προϊόντος (8α / 4β) 

0,17 0,2 
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(ρυθμίσεις 
δασικής 
νομοθεσίας), 
ιδιαίτερα της 
υποχρέωσης 
πρόσθετης 
αναδάσωσης σε 
έκταση ίδιας 
επιφάνειας με 
αυτήν της 
επέμβασης 
 

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

Στήριξη μέσω 
αναπτυξιακών 
νόμων και άλλων 
εργαλείων, της 
καινοτομίας για 
τον κλάδο 
 
Μέτρα-κίνητρα 
αξιοποίησης των 
ελληνικών 
μαρμάρων 
Προώθηση προς 
ψήφιση του 
συµφωνηµένου µε 
τους φορείς, Νέου 
Λατοµικού 
Νοµοσχεδίου 
 
Στήριξη 
ερευνητικών 
προγραµµάτων 
των 

8ε. Κατανάλωση νερού στην αποκατάσταση περιβάλλοντος (m3) 345.261 408.64
2 

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

182.856 181.31
4 

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 

190.755 317.45
0 

9ε. Δαπάνες αποκατάστασης ορυχείων και προστασίας 
περιβάλλοντος (€) το τρέχον έτος 

11.792.51
8 

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) 

519.594.1
57 

490.18
0.145 

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

7,1 6,73 

10γ. Εξορυκτικά απόβλητα που διοχετεύθηκαν το τρέχον έτος για 
πλήρωση εκσκαφών (τόνοι) 

451.619.6
47 

407.31
1.457 

10δ. Παραγωγή παραπροϊόντων το τρέχον έτος από εξορυκτικά 
απόβλητα ή από απόβλητα κατεργασιών (τόνοι) 

1.439.238 1.201.1
29 

10ε. Μη εξορυκτικά απόβλητα που δόθηκαν σε ανακύκλωση 
(κιλά) 

15.869.09
0 

9.052.2
62 

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 9.668.7
40,44 

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% 

 
 
 
 
Χαρακτηριστικά µεγέθη της Βιώσιµης Λειτουργίας της Εξορυκτικής – 
Μεταλλουργικής Βιοµηχανίας στα χρόνια της κρίσης (2009-2014) 
 
 Η συµβολή στην εθνική οικονοµία της εξορυκτικής-µεταλλουργικής βιοµηχανίας, 

συνυπολογίζοντας τη συµµετοχή της στην Τσιµεντοβιοµηχανία και στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, ανέρχεται σε 6,2 δισ. ευρώ ή 3,4 % του ΑΕΠ 
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γεωεπιστηµονικών 
σχολών για 
καινοτοµία στη 
βιώσιµη 
αξιοποίηση των 
ορυκτών πόρων 
της χώρας 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 Οι επενδύσεις (νέα έργα, νέος εξοπλισµός και εγκαταστάσεις, ανανέωση 

εξοπλισµού εγκαταστάσεων, νέα συστήµατα παραγωγής, διαχείριση αποβλήτων, 
αξιοποίηση παραπροϊόντων 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 

 
 Οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος στο ίδιο διάστηµα ανέρχονται στα 

100 εκ. ευρώ 

 
 Οι επενδύσεις για R&D και έρευνες εντοπισµού νέων κοιτασµάτων ανέρχονται σε 

100 εκ. ευρώ 

 
 Η απασχόληση στον κλάδο διατηρήθηκε σταθερή και οι παραγωγικές του δοµές 

αλώβητες σε όλη τη διάρκεια της κρίσης, µοναδικό παράδειγµα για την ελληνική 
οικονοµία. 

 
 
 
 
 
 
Κοινωνικό Αποτύπωµα  Εταιρειών Μελών ΣΜΕ 
 
Ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, σύµφωνα µε το αντίστοιχο Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ, ορίζεται 
η οικειοθελής δέσµευση των επιχειρήσεων για ένταξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
δράσεων στις δραστηριότητές τους, πέρα από τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας,σε σχέση µε 
όλους όσοι άµεσα ή έµµεσα επηρεάζονται από αυτές. 
 
Δράσεις Εταιρειών-Μελών µας για τα έτη 2014-2015 
 
 

 
 
Περιβάλλον 
 
Η «Αλουµίνιον της Ελλάδος» συνεχίζοντας την πολιτική της για τη συνεχή βελτίωση του 
περιβαλλοντικού της αποτυπώµατος, προχώρησε σε επενδυτικά έργα ύψους 633 εκ. ευρώ, 
που αφορούν κυρίως στη µείωση της κατανάλωσης πόρων, τη βελτιστοποίηση διαχείρισης 
καταλοίπων και αποκαταστάσεις χώρων. 
 
Κύριες Δράσεις 
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Βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων µέσω ενεργειών ανακύκλωσης ή 
διάθεσης, προς αξιοποίηση, σε τρίτους.   
Διατήρηση του επιπέδου των εκποµπών αερίων ρύπων και σωµατιδίων σε επίπεδα πολύ 
χαµηλότερα αυτών που επιβάλει η περιβαλλοντική νοµοθεσία. 
Βελτιστοποίηση χρήσης φυσικών πόρων (αξιοποίηση υγρών αποβλήτων µετά από 
επεξεργασία προς ψύξη εγκαταστάσεων και εποµένως περιορισµό χρήσης νερού). 
Συνεχής έλεγχος ποιότητας της ατµόσφαιρας µε τη συνεχή λειτουργία του σταθµού του 
Οσίου Λουκά. 
Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση στο Σύστηµα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των νέων 
εργαζοµένων και του προσωπικού των συνεργαζόµενων επιχειρήσεων. 
Ενδυνάµωση εµπλοκής των οµάδων 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 ΕΛΚΕΘΕ, για την 
παρακολούθηση της πιθανής επίδρασης στους θαλάσσιους οργανισµούς από την 
διαδικασία ψύξης της µονάδας ΣΗΘ µε θαλασσινό νερό, από τις οποίες προκύπτει ότι δεν 
παρατηρείται µεταβολή σε σχέση µε το παρελθόν. 
Παρατίθενται παρακάτω αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα: 

Η κατασκευή νέου κλιβάνου ρευστοστερεάς κλίνης (στατικού φούρνου) παραγωγής 
αλουµίνας  

Το 2015 πραγµατοποιήθηκε µεγάλη επένδυση 13,5 εκ. ευρώ για την κατασκευή νέου 
κλιβάνου ρευστοστερεάς 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 περιστροφικούς 
κλιβάνους αλουµίνας (εκτός από την περίοδο συντήρησής 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 φαινόµενο 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. 

Χυτοσίδηρος             Ινοποιητική διάταξη για παραγωγή πετροβάμβακα 

Η προσέγγιση του Οµίλου στην υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων 

Ο Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, µέσω της θυγατρικής του εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της 
ΕΛΛΑΔΟΣ», συµµετέχει σε ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράµµατα αποδοτικών «πράσινων» 
τεχνολογιών στη βιοµηχανία αλουµινίου σε συνεργασία µε εκπαιδευτικά και ερευνητικά 
ιδρύµατα. O Όµιλος στοχεύει στην περαιτέρω συµµετοχή του και σε άλλα ερευνητικά 
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προγράµµατα αξιοποίησης καταλοίπων βωξίτη όπως το «EURARE» και το «MC-
ITNREDMUD». Στο πλαίσιο αυτό, η «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑτΕ)» κατέθεσε κοινή 
πρόταση µε το ΕΜΠ ένταξης στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα «ΕΝΕXAL» για την εγκατάσταση 
πιλοτικής µονάδας αξιοποίησης 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 ΑτΕ. 
Μελετήθηκαν  τρεις βασικές καινοτόµες τεχνολογίες όπως: η πλήρης µετατροπή των 
καταλοίπων βωξίτη σε αξιοποιήσιµες πρώτες ύλες και προϊόντα (παραγωγή χυτοσίδηρου 
και πετροβάµβακα), η οικονοµικότερη παραγωγή κράµατος αλουµινοπυριτίου και η 
αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ηλιακή ακτινοβολία)  στη µεταλλουργική 
πρακτική. Η καθαρή συνεισφορά της ΑτΕ στην υλοποίηση του προγράµµατος ήταν 2,0 εκ. 
ευρώ και αφορούσε σε εξοπλισµό, ενέργεια, αναλώσιµα και δαπάνες προσωπικού. 

Υγιεινή και Ασφάλεια 

Η Εταιρεία συνεχίζοντας την πολιτική της για την αέναη βελτίωση των συνθηκών Υγιεινής 
και Ασφάλειας, εφαρµόζει προγράµµατα και προχωρά σε επενδυτικά έργα που 
υπερβαίνουν τα 550.000 ευρώ/έτος. 
Οι πολύ καλές επιδόσεις σε διεθνές επίπεδο, διατηρούνται χάρη στην αδιάλειπτη 
προσπάθεια για επίτευξη του ιδεώδους στόχου «Κανένα ατύχηµα και κανένα 
επαγγελµατικό νόσηµα». 
Με γνώµονα αυτήν την πολιτική, οι κυριότερες δράσεις της ΑτΕ ήταν: 

• Εφαρµογή και παρακολούθηση των «εργαλείων» πρόληψης ατυχηµάτων
(Επισκέψεις Ασφάλειας της Ιεραρχίας, Προσωπικές Ενέργειες Ασφάλειας,
Αναγνώριση Κινδύνου, Επιτροπές Πράσινο Φως στις νέες εγκαταστάσεις, Γραπτή
Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου, επιθεωρήσεις Σχεδίων Ασφάλειας – Υγείας και
Περιβάλλοντος κ.α.)

Υλοποίηση «Δράσεων Δεξιού Ηµισφαιρίου», δηλαδή ενεργειών που έχουν στόχο τη 
διέγερση του συναισθήµατος των εργαζοµένων και την ευαισθητοποίηση τους σε θέµατα Υ 
& Α. Από αυτές ξεχώρισαν: 
Δηµιουργία λογότυπου και «χαρακτήρα» Ασφάλειας, µε επίκεντρο το στόχο µηδενικών 
ατυχηµάτων. 
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Λογότυπο και ‘χαρακτήρας’ - Στόχος 0 

Σχεδιασµός και ανάρτηση αφισών σε πολυάριθµα σηµεία εντός του εργοστασίου 

Αφίσα στην είσοδο του εργοστασίου 
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Αφίσα σε στάση λεωφορείων 

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 
προσωπικού και την προβολή οπτικοακουστικού υλικού για την ασφάλεια στην εργασία. 
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Παραθέτουµε παρακάτω αναλυτικότερα τις χαρακτηριστικότερες πρακτικές των τελευταίων 
δύο ετών: 

Σεµινάριο ασφαλούς συµπεριφοράς στην οδήγηση 

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

Καµπάνια πρόληψης ατυχηµάτων «Ενεργοποίηση του δεξιού ηµισφαιρίου 
του εγκέφαλου» 

Το 2014 η Διεύθυνση του εργοστασίου της «ΑΛΟΥΝΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ», έκρινε ότι η 
ασφάλεια των εργαζοµένων είναι ένα ζήτηµα το οποίο δεν αντιµετωπίζεται µόνο µε τη 
χρήση επιθεωρήσεων, οδηγιών εργασίας, διαδικασιών κ.λπ. Υπάρχει η ανάγκη για την 
ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων, µέσω της χρήσης του συναισθήµατος ως κινήτρου για 
αποτελεσµατική σκέψη και πράξη ως προς την ασφάλεια. Στην κατεύθυνση αυτή, 
αποφασίστηκε η υλοποίηση εξειδικευµένης καµπάνιας για την ασφάλεια στους χώρους 
εργασίας µε την πρωτοποριακή µέθοδο της ενεργοποίησης του «δεξιού ηµισφαιρίου» του 
εγκεφάλου. Το σκεπτικό της καµπάνιας είναι ότι για να επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση, 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. Η προσπάθεια ξεκίνησε µε την αναζήτηση ιδεών, τη 
φωτογράφιση, την επεξεργασία εικόνων και την εκτύπωση και τοποθέτηση τελικά αφισών, 
σε διάφορα σηµεία του εργοστασίου. Η καµπάνια υλοποιήθηκε από οµάδα εργαζοµένων 
αποτελούµενη από µέλη της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας, εθελοντές 
γραφίστες εργαζόµενους στην «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ» και το τµήµα της Ασφάλειας 
του εργοστασίου. Η καµπάνια «δεξιού ηµισφαιρίου» συνεχίστηκε και το 2015. 

 Κοινωνία 

Πρόγραµµα «Μηχανικοί στην Πράξη» 
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Εφάρµοσε ένα πρωτοποριακό πρόγραµµα έµµισθης απασχόλησης, «Μηχανικοί στην 
Πράξη», που περιλαµβάνει διαρκή εκπαίδευση, εναλλαγή 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, εργαζόµενοι 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 «Μηχανικοί στην Πράξη», η «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ» 
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 ΑτΕ, είναι µέσω της εργασίας τους και των projects που θα αναλάβουν 
στο εργοστάσιο, να φανεί ποιοι από αυτούς θα διακριθούν ώστε να διεκδικήσουν µία θέση 
στην Εταιρεία και µετά από το τέλος του προγράµµατος, ανάλογα βέβαια και µε τις ανάγκες 
τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

«Μηχανικοί στην Πράξη» 

Υγιεινή & Ασφάλεια 

Επέκταση της λειτουργίας εξειδικευµένου συστήµατος ασύρµατης τηλεπικοινωνίας 
σε υπόγεια εργοτάξια 

Το σύστηµα αυτό δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας α) µεταξύ των εργαζοµένων 
(οπουδήποτε και αν βρίσκονται), β) µεταξύ των διαφόρων µετώπων του εργοταξίου, γ) 
µεταξύ µετώπων και κεντρικών εγκαταστάσεων και δ) µεταξύ εργοταξίου και κεντρικών 
εγκαταστάσεων. Ένα τέτοιο σύστηµα, καθιστά εφικτή την πολλαπλή επικοινωνία µεταξύ 
των εργαζοµένων, την έγκαιρη προειδοποίηση όταν το απαιτούν οι συνθήκες και εντείνει το 
αίσθηµα συνεργασίας µεταξύ εργαζοµένων που µπορεί να εργάζονται ακόµη και σε 
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αποµακρυσµένα µέτωπα, αυξάνοντας την αίσθηση ασφάλειας. Επίσης, προσφέρει άµεση 
επαφή µε τους εργαζόµενους, σε οποιοδήποτε σηµείο του έργου και αν βρίσκονται, και τη 
δυνατότητα έγκαιρης επέµβασης σε οποιοδήποτε ατυχηµατικό συµβάν. Οι πολλαπλοί 
τρόποι επικοινωνίας 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. 
 

 
 
VAGONETTO Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας 
 
Το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας, το οποίο βρίσκεται στο 51ο χλµ της Ε.Ο Λαµίας-
Άµφισσας, αποτελεί ένα µοναδικό θεµατικό πάρκο στον ελληνικό χώρο. Εγκαινιάστηκε το 
Σεπτέµβριο του 2003, µε την ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής 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. 
Η περιήγηση στο Vagonetto δίνει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να γνωρίσει βήµα-βήµα τη 
διαδικασία εξόρυξης του βωξίτη. Η 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 επισκεπτών εντός της στοάς. Η ξενάγηση συνεχίζεται 
µε την περιήγηση στον Εκθεσιακό Χώρο Μεταλλευτικής Ιστορίας και ολοκληρώνεται µε τη 
διαδραστική επίσκεψη στην Πτέρυγα Ψηφιακής Τεχνολογίας. 
 Το Φεβρουάριο 2015 ολοκληρώθηκε η εξαγορά του µεταλλευτικού πάρκου Φωκίδας από 
την ΕΛΜΙΝ Α.Ε και την οικογένεια του κου Λ. Πολυχρονόπουλου. Η νέα διοίκηση υπό τη 
διεύθυνση της κας Η. Σιαµαντά, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι το Vagonetto αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της ιστορίας της περιοχής, ξεκίνησε τη σταδιακή αναβάθµιση του 
Μεταλλευτικού Πάρκου και την προσπάθεια ευρύτερης διάδοσής του. Ανανεώθηκε ο 
ιστότοπος (www.vagonetto.gr) και προβλήθηκε έντονα στα µέσα µαζικής δικτύωσης 
(Facebook, Twitter, Instagram) ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστό, τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο εξωτερικό, συµβάλλοντας στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας-οικονοµίας και του 
τουρισµού. Ενδεικτικά αναφέρεται πως το Vagonetto, περιλαµβάνεται στους 
προτεινόµενους από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων 
προορισµούς των εκπαιδευτικών µαθητικών επισκέψεων (www.e-yliko.gr/Ενηµερωτικό 
Υλικό/ Εκπαιδευτικές Επισκέψεις).  
Το 2015 επισκέφθηκαν το Vagonetto περίπου 10.000 άτοµα, ενώ στα πλαίσια της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης (CSR) συνεχίστηκε η πολιτική δωρεάν εισόδου σε σχολεία της Π.Ε. 
Φωκίδας. Επιπλέον, µε σκοπό τη δηµιουργία µεταλλευτικής συνείδησης, οι επισκέψεις 
ξεκινούν µε την πραγµατοποίηση επιµορφωτικών οµιλιών από εργαζοµένους της εταιρείας 
ELMIN BAUXITES. Εντός του 2016, θα διαµορφωθεί χώρος για τη φιλοξενία θεµατικών 
εκδηλώσεων σχετικά µε το µεταλλευτικό παρελθόν του Νοµού µε τη χρήση αιθουσών του 
κτιρίου της Εταιρείας, ενώ η στοά και ο περιβάλλον χώρος θα διατίθεται για 
κινηµατογραφήσεις και φωτογραφήσεις.  
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Περιβάλλον 
 

 
 
Δηµιουργία αµπελώνα στη Μήλο 
 
Το 2014, η IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ αποφάσισε να 
ξεκινήσει µία νέα οικονοµική δραστηριότητα, 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 εκµετάλλευσης, σε µία νέα οικονοµική δραστηριότητα 
µε πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία της Μήλου. 
Το Φεβρουάριο του 2014, ολοκληρώθηκε η φύτευση 17.500 αµπελιών µίας καθαρά 
ελληνικής/κυκλαδικής ποικιλίας (Aσύρτικο) στα πρώτα 50 στρέµµατα του αµπελώνα της 
S&B στο αποκατεστηµένο κοµµάτι ενός ενεργού ορυχείου περλίτη στον Τράχηλα. 
Η αµπελοκαλλιέργεια είναι µία από τις παραδοσιακές -σήµερα σχεδόν εγκαταλελειµµένη- 
οικονοµικές δραστηριότητες του νησιού. Ιστορικές πηγές µαρτυρούν ότι το 1930 
καλλιεργούντο 2.200 στρέµµατα αµπελιών στο νησί µε ετήσια παραγωγή κρασιού 250 
τόνων. Η αµπελοκαλλιέργεια εγκαταλείφθηκε σχεδόν τελείως λόγω επιδηµίας φυλλοξήρας. 
Η Εταιρεία επέλεξε να αναβιώσει αυτή τη δραστηριότητα, «οικοδοµώντας» πάνω σε µία 
παράδοση ριζωµένη στην ιστορία και τις ιστορικές µαρτυρίες του νησιού. 
Η Εταιρεία εφαρµόζει βιολογική µέθοδο καλλιέργειας ενώ το ποτιστικό νερό (πολύτιµο στις 
Κυκλάδες) προέρχεται από συλλογή οµβρίων υδάτων, δηλαδή δεν προέρχεται από τον 
υδροφόρο ορίζοντα του νησιού. Επιπλέον, διοργανώνει δωρεάν σεµινάρια στη Μήλο για 
την επιµόρφωση των ντόπιων που ήδη καλλιεργούν ή θέλουν να αναβιώσουν τους µικρούς 
οικογενειακούς αµπελώνες, προτρέποντάς τους να αρχίσουν να χρησιµοποιούν βιολογικές 
µεθόδους για την παραγωγή ντόπιου, ποιοτικού βιολογικού κρασιού.  
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Η 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 ασθένειες, ο µπεντονίτης βρίσκει 
χρήση στη «σταθεροποίηση» του κρασιού, ενώ ο περλίτης στη διαύγασή του, και 
αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα ορυκτών του νησιού που αξιοποιούνται στην 
αµπελοκαλλιέργεια και την οινοπαραγωγή.  
Η πρώτη παραγωγή κρασιού αναµένεται µετά από 3 - 4 χρόνια, µετά την ολοκλήρωση 
επένδυσης για την εγκατάσταση οινοποιείου στη Μήλο. 
 
 
 
 
Κοινωνία 
 
YOU@S&B 

 
 
Β΄κύκλος του προγράµµατος απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας για άνεργους 
νέους από την «IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». 
 
Το πρόγραµµα YOU@S&B που εγκαινίασε η IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ το 2013, ως συµβολή της στην αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων 
στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε επιτυχώς 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 Εταιρείας στην Ελλάδα (Αθήνα, Μήλο, Φωκίδα, Ριτσώνα). 
Ο δεύτερος 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 δραστηριότητες της Εταιρείας στην Αθήνα και στη Μήλο. Από 
την αξιολόγηση του πρώτου κύκλου προέκυψαν βελτιώσεις τόσο για τη διαδικασία 
αξιολόγησης 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 
επαγγελµατικές γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία που θα βελτιώσουν τις επαγγελµατικές 
τους προοπτικές.   
 
Ετήσια πρωτοβουλία εθελοντισµού 2014 
 
Στο πλαίσιο της ετήσιας πρωτοβουλίας εθελοντισµού “live brighter” της IMERYS 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, 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 
επίσκεψη 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 κοινωνικής επιχείρησης Μύρτιλλο (http://www.myrtillocafe.gr/), 



15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

που προσφέρει εργασία και επαγγελµατική εκπαίδευση σε νέους από ευαίσθητες 
κοινωνικές οµάδες, µε πόρους που αντλήθηκαν από bazaar µεταχειρισµένων 
υπολογιστών. 

 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Αποκατάσταση τοπίου 
 
Η Εταιρεία, από τα τέλη της δεκαετίας του 80 έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί ένα 
σηµαντικό έργο αποκατάστασης τοπίου µε βάση εγκεκριµένες Μελέτες Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, αποκαθιστώντας έκταση περίπου 2.285. Σε εξέλιξη βρίσκεται σήµερα 
αποκατάσταση 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 εγκατασταθεί, καλύπτει ένα συνολικό µήκος µεγαλύτερο των 
150.000m. Οι συνολικές δαπάνες αποκατάστασης 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 διάθεση δωρεάν αδρανών υλικών στους Δήµους της Χαλκιδικής για την περάτωση 
τεχνικών έργων της περιοχής. Οι πόροι που διατέθηκαν στην τοπική καθώς και την 
ευρύτερη κοινωνία (έργα, υποστήριξη συλλόγων, συµµετοχή σε αναπτυξιακές 
προσπάθειες, υποτροφίες, βραβεία), ανήλθαν στο ποσό των 250.000 ευρώ, για το έτος 
2014. 
 
Η Εταιρεία, όλα τα χρόνια έχει ενεργό συµµετοχή τόσο µε µηχανικά µέσα όσο και µε το 
προσωπικό της στην αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών που πλήττουν την περιοχή της 
Χαλκιδικής, όπως πυρκαγιές, πληµµύρες κτλ. 
 
Πραγµατοποιείται προσέγγιση της νεολαίας της τοπικής κοινωνίας µε ξεναγήσεις µαθητών 
στους χώρους του µεταλλείου και παρουσιάζοντάς τους θέµατα που αφορούν στον ορυκτό 
πλούτο της περιοχής και τη σπουδαιότητά του για την τοπική κοινωνία και την εθνική 
οικονοµία. Επίσης, κάθε χρόνο πραγµατοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις Τµηµάτων 
Πανεπιστηµίων σε όλη την Ελλάδα. 
 
Μεγάλο µέρος των απαιτούµενων υλικών – ανταλλακτικών, αγοράζονται από την τοπική 
αγορά όπως και οι υπηρεσίες (µηχανογράφηση, επισκευές κτλ), συµβάλλοντας έτσι στη 
διατήρηση της απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή. 
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Περιβάλλον 
 
Σύστηµα προαποστράγγισης – επανεισπίεσης στο µεταλλείο Σκουριών 
 
Κύριο δοµικό και λειτουργικό στοιχείο της κατασκευής του µεταλλείου Σκουριών αποτελεί 
το σύστηµα προαποστράγγισης – επανεισπίεσης.  
 Η προαπαστράγγιση πραγµατοποιείται περιµετρικά και εκτός του µεταλλείου µέσω 
υδρογεωτρήσεων µεγάλου βάθους από την επιφάνεια, µε σκοπό την άντληση των 
υπογείων υδάτων από ζώνες εκτός των µεταλλευτικών έργων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα 
την διατήρηση της φυσικοχηµικής σύστασης του υπογείου νερού και την ανάπτυξη των 
µεταλλευτικών έργων υπό στεγανές συνθήκες.  
 Μέρος της αντλούµενης ποσότητας καταναλώνεται για την κάλυψη των αναγκών των 
µεταλλευτικών εγκαταστάσεων σε νερό, ενώ η περίσσεια επανεισάγεται στον ίδιο 
υδροφόρο σχηµατισµό µε αναλλοίωτα τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του νερού ή µπορεί 
να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία για χρήση.  
Παράλληλα αναπτύχθηκε δίκτυο γεωτρήσεων επανεισπίεσης βάθους 300 m και εκτεταµένο 
δίκτυο παρακολούθησης των υδροφόρων στρωµµάτων στις Σκουριές, µε την κατασκευή 
ειδικών πιεσόµετρων που δύνανται να παρακολουθούν τα υπόγεια ύδατα σε διάφορα βάθη. 
Το σύστηµα αυτό, αποτρέπει τη ρύπανση των υπόγειων υδάτων, ενώ συγχρόνως συντελεί 
στη διατήρηση του υδρολογικού ισοζυγίου των υδροφόρων σχηµατισµών  
 
Θρυµµατισµός πρεµνών (το µικρό τµήµα του κορµού που αποµένει µετά την κοπή µαζί µε 
το ριζικό σύστηµα) και ριζών από τις υλοτοµικές εργασίες στην περιοχή ανάπτυξης των 
Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών 
 
Σηµαντική παράµετρο στην κατασκευή των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων 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 τεµαχίζονται µε ανάλογο µηχάνηµα και 
µετατρέπονται σταδιακά µε κοµποστοποίηση 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 διαταραγµένα εδάφη. Η 
οργανική ουσία, ως πρόσθετο εδαφοβελτιωτικό, χρησιµοποιείται για την αύξηση της 
βιολογικής δραστηριότητας, τη βελτίωση των συνθηκών αύξησης των φυτών καθώς και ως 
υλικό επικάλυψης, περιορίζοντας την εξάτµιση του εδαφικού νερού, την ανάπτυξη των 
ζιζανίων και τη συµπίεση και διάβρωση του εδάφους. 
Σε κάθε επιφάνεια όπου ολοκληρώνονται 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 Ελλάδα αλλά και για όλη την Ευρώπη. 
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Πρόγραµµα Θερινής Απασχόλησης 
 
Συνεχίζοντας µια παράδοση ετών και µια σχέση µε τους φοιτητές και τους τελειόφοιτους της 
περιοχής αλλά και των σχετικών µε την µεταλλευτική δραστηριότητα ειδικοτήτων, 
στηρίζουµε σταθερά το πρόγραµµα θερινής απασχόλησης. Με στόχο τον ουσιαστικό 
επαγγελµατικό 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 απασχολήθηκαν συνολικά 500 φοιτητές από την ευρύτερη περιοχή 
των µεταλλείων Κασσάνδρας. 
 
Πέραν της εξοικείωσης τους µε ένα υψηλών απαιτήσεων ανταγωνιστικό 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 δυνατότητα να περιηγηθούν σε όλα τα έργα και τις εγκαταστάσεις 
και να µάθουν από πρώτο χέρι, πως θα εφαρµοστεί στην πράξη το επενδυτικό σχέδιο της 
«Ελληνικός Χρυσός», ένα από τα πιο σηµαντικά επιστηµονικά projects στην Ευρώπη. 
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Από την εξόρυξη στην παραγωγή εμπορεύσιμων προϊόντων. Εκπαιδευτική επί- 
σκεψη στο εργοστάσιο εμπλουτισμού του Στρατωνίου 
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Δείγματα απο το κοίτασμα των Μαύρων 
Πετρών για τους φοιτητές Γεωλογίας 
του Α.Π.Θ 
 
Κοινωνία 
 
Πρόγραµµα Ανοιχτών Θυρών 
 
Ηµερήσιες επισκέψεις φοιτητών από όλη την επικράτεια στις εγκαταστάσεις της 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ»  
 
Η 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 «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» και να συνοµιλήσουν µε το 
επιστηµονικό προσωπικό εφ’ όλης της ύλης.  
  
Οι µαθητές της ΣΤ’ τάξης του Δηµοτικού σχολείου του Στρατωνίου κάνουν µάθηµα στο 
εργοστάσιο εµπλουτισµού.  
 
Ένα κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου της φυσικής που αφορά στην ενέργεια και τα ορυκτά, 
στάθηκε η αφορµή για να επισκεφθούν το εργοστάσιο εµπλουτισµού τα παιδιά της ΣΤ’ 
τάξης του Δηµοτικού σχολείου Στρατωνίου. Με µεγάλο ενθουσιασµό τα παιδιά είδαν 
δείγµατα από το µετάλλευµα και κράτησαν µικρά κοµµάτια πετρώµατος ως δώρο 
ανάµνησης της επίσκεψής τους. Η είσοδος της κεντρικής στοάς που θα ενώσει το Μαντέµ 
Λάκκο µε την Ολυµπιάδα, ήταν το δεύτερο σηµείο που επισκέφθηκαν. Εκεί, το µέγεθος ήταν 
αυτό που τους εντυπωσίασε ενώ άκουσαν µε ιδιαίτερη προσοχή τις πληροφορίες που τους 
δόθηκαν για τις εξορυκτικές διαδικασίες.  
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Φοιτητές Γεωλογίας αναγνωρίζουν 
τον Γαληνίτη και τον Σφαλερίτη στην 
πλατεία απόθεσης μεταλλεύματος 
Στρατωνίου 
 

 
Φοιτητές του τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος παρακολουθούν εφαρμογή Υδροσποράς 
στο εργοτάξιο των Σκουριών 
 
 

 
 
Περιβάλλον 
 
Αποκατάσταση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας  
 
Η προστασία της βιοποικιλότητας αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της περιβαλλοντικής 
στρατηγικής της ΔΕΗ. 
H Γενική Διεύθυνση Ορυχείων της ΔΕΗ κατά την τριετία 2013-2015, όπως και στο 
παρελθόν, εφάρµοσε εκτεταµένα προγράµµατα αποκατάστασης στα Λιγνιτικά της Κέντρα.  
Μέχρι το 2015 είχαν αποκατασταθεί περί τα 50.000 στρέµµατα. Στα µισά περίπου από 
αυτά, κυρίως στις κεκλιµένες επιφάνειες των αποθέσεων, έχουν δηµιουργηθεί τεχνητές 
φυτείες µε δασικά είδη (ακακίες, πεύκα, σφένδαµοι κ.α.). Οι περιοχές αυτές αποτελούν 
οικοσυστήµατα ιδιαίτερης οµορφιάς, όπου ενδηµεί ποικιλία πανίδας. 
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Ένα σηµαντικό µέρος των επίπεδων επιφανειών των αποθέσεων αποδίδονται σε αγρότες 
των γειτονικών περιοχών προς καλλιέργεια, έναντι συµβολικού τιµήµατος. 
 
Εναλλακτική χρήση µεταλλευτικών περιοχών  
 
Στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης, παραχωρήθηκε σε θυγατρικές εταιρείες της «ΔΕΗ 
Ανανεώσιµες», έκταση 2.000 στρεµµάτων περίπου, για την κατασκευή Φ/Β πάρκου. 
Επίσης 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 επιπλέον δασοπονικό πάρκο µε όλα τα είδη 
δένδρων που ευδοκιµούν στη Βόρειο Ελλάδα και εκτροφείο µικρών πτηνών και ζώων. 
 
Παρεµβάσεις για την προστασία της ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα 
 
Κατά την τριετία 2013-2015 µε απόφαση της ΔΕΗ, συστήθηκε και λειτούργησε Οµάδα 
Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Θεµάτων Αιχµής, στην οποία συµµετέχουν στελέχη των 
Γενικών Διευθύνσεων Ορυχείων και Παραγωγής. Αντικείµενο της Οµάδας είναι η συνεχής 
παρακολούθηση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων ποιότητας της ατµόσφαιρας, η 
συνεχής χάραξη στρατηγικής πρόληψης και όπου χρειάζεται η λήψη µέτρων για την 
αντιµετώπιση περιστατικών υπέρβασης των επιτρεπόµενων ορίων. 
Εντός του 2014 ολοκληρώθηκε η υλοποίηση ερευνητικών έργων στο Λιγνιτικό Κέντρο 
Δυτικής Μακεδονίας, µε αντικείµενο την εκτίµηση της συµµετοχής της εξορυκτικής 
δραστηριότητας στην έκλυση και συγκέντρωση αιρουµένων σωµατιδίων PM10 στην 
ατµόσφαιρα. 
 
Διαχείριση χρησιµοποιηµένων ιµάντων  
 
Κατά την τριετία 2013-2015, η Γενική Διεύθυνση Ορυχείων της ΔΕΗ, στην προσπάθειά της 
για την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των χρησιµοποιηµένων ιµάντων των 
µεταφορικών ταινιών, εκπόνησε σχετική µελέτη. 
Σκοπός της µελέτης ήταν να καταγραφούν και αξιολογηθούν, αφενός οι µέθοδοι και οι καλές 
πρακτικές αξιοποίησης των απορριπτόµενων ιµάντων, (µεταξύ των οποίων η παραγωγή 
εναλλακτικών καυσίµων 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 περιβαλλοντική, όσο και από τεχνικοοικονοµική άποψη. 
 
Υγιεινή και Ασφάλεια  
 
Η 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 πραγµατοποιήθηκε στα Λιγνιτικά κέντρα Δυτικής Μακεδονίας και 
Μεγαλόπολης «Εβδοµάδα ευαισθητοποίησης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία» 
µε κεντρικό µήνυµα «Μηδέν ατυχήµατα στους χώρους εργασίας των Ορυχείων». Για την 
πραγµατοποίηση της εβδοµάδας αυτής καθώς και για την υποστήριξη της, δηµιουργήθηκε 
και προωθήθηκε σχετικό ενηµερωτικό υλικό (αφίσες, newsletter, εγχειρίδιο κ.α.).  
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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 προσωπικό τη δέσµευση της Διοίκησης για τα θέµατα ΥΑΕ. 
Έγιναν ενηµερωτικές συναντήσεις τόσο µε τα στελέχη των Ορυχείων όσο και µε τους 
εκπροσώπους των εργαζοµένων και των εργολάβων, όπου αναπτύχθηκαν οι στόχοι και οι 
δεσµεύσεις της διοίκησης για το 2016. 
Η εβδοµάδα ευαισθητοποίησης κορυφώθηκε µε µια Ηµερίδα στην οποία συµµετείχαν όλα 
τα εµπλεκόµενα µέρη και αναπτύχθηκαν προβληµατισµοί για την επίτευξη του κεντρικού 
στόχου, που είναι τα µηδενικά ατυχήµατα. Συµµετείχε µε αντίστοιχη παρουσίαση και ο ΣΜΕ. 
 

  
Στη προσπάθεια ένταξης του εργολαβικού προσωπικού στο ενιαίο σύστηµα Υγιεινής και 
Ασφάλειας της Εταιρείας, ζητήθηκε από τους εργολάβους του Λιγνιτικού Κέντρου 
Μεγαλόπολης, η πιστοποίηση των εταιρειών τους, εντός δύο ετών µε το πρότυπο OHSAS 
18001/ΕΛΟΤ 1801, µε σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού τους.  
Το σχέδιο αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, µε τη διεξαγωγή 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 επιτυχή αντιµετώπιση των περιστατικών, ενεργοποιήθηκε το 
Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας για την αποκατάσταση της λειτουργίας εντός 
προκαθορισµένων χρονικών ορίων. 
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Κοινωνία 
 
Διαµόρφωση αγροτικών περιοχών και παραχώρησή τους σε αγρότες 
 
Μέσα στο γενικότερο περιβαλλοντικό σχεδιασµό, εκτάσεις, οι οποίες έχουν αποκατασταθεί, 
διαµορφώνονται σε αγροτικές περιοχές και παραχωρούνται σε αγρότες της περιοχής προς 
εκµετάλλευση. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της δυτικής εξωτερικής απόθεσης 
Χωρεµίου, για την οποία εκπονήθηκε ειδική µελέτη, ώστε να γίνουν, µε γνώµονα τη σωστή 
διαχείριση της αγροτικής γης, όλα τα απαραίτητα τεχνικά έργα υποδοµής (δρόµοι, λίµνες) 
και να διαµορφωθεί στις επιφάνειες οµαλό ανάγλυφο, κατάλληλο για γεωργία και 
κτηνοτροφία. Τα αγροκτήµατα, που δηµιουργήθηκαν µ’ αυτόν τον τρόπο και θεωρούνται 
«πρότυπα», παραχωρούνται µε ετήσιες µισθώσεις έναντι συµβολικού τιµήµατος σε αγρότες 
της περιοχής.  
 

 
Εξωτερική απόθεση Χωρεμίου 
 
Ανάδειξη πολιτιστικού χαρακτήρα περιοχών  
 
Πραγµατοποιούνται και χρηµατοδοτούνται σωστικές ανασκαφικές έρευνες του Υπουργείου 
Πολιτισµού, σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος εντός των ορυχείων. 
Το 2015 εκπονήθηκε «Προµελέτη Προστασίας και Ανάδειξης Οχυρωµένης Αρκαδικής 
Πόλης Κλασικών Χρόνων», η οποία έχει εντοπιστεί πλησίον του Ορυχείου Κυπαρισσίων 
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Μεγαλόπολης. Η προµελέτη αυτή αναµένεται να εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό 
Συµβούλιο. 
 

 
 

 
 

                                                                      
 

 
Κοινωνία 
 
Πρόγραµµα για την Υγιεινή Διατροφή από την ΛΑΒΑ στα σχολεία της Μήλου 
 
Με επιτυχία διοργανώθηκε ένα ενηµερωτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε τίτλο “Τρώω 
υγιεινά, νιώθω καλά!” από τη «ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατοµική ΑΕ» στη Μήλο. Το 
πρόγραµµα παρακολούθησαν περίπου 300 µαθητές και εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο και 
τα Λύκεια του νησιού. 
Η φετινή εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε την Ελληνική Διατροφολογική 
Εταιρία και εισηγητή τον Μsc κλινικό διαιτολόγο - 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.  
Εκτός από την παρουσίαση, η εκδήλωση περιελάµβανε διαδραστικό παιχνίδι µε θέµα την 
υγιεινή διατροφή, στο πλαίσιο του οποίου πραγµατοποιήθηκε φύτευση λαχανικών σε 
έτοιµους σάκους εµπλουτισµένης ελαφρόπετρας για οικιακή χρήση «oikiaLAVA». Επίσης, 
σχετικά µε το θέµα της διατροφής, συµπληρώθηκαν ανώνυµα ατοµικά ερωτηµατολόγια, η 
επεξεργασία των οποίων οδήγησε σε συµπεράσµατα σχετικά µε διατροφικές συνήθειες των 
παιδιών και εφήβων. Τα συµπεράσµατα αυτά, στάλθηκαν σε αρµόδιους φορείς για 
στατιστική µελέτη. 
Για το πρόγραµµα συντάχθηκε ειδικό έντυπο, σε συνεργασία µε την Ελληνική 
Διατροφολογική Εταιρεία, που περιείχε βασικές συµβουλές και πληροφορίες για την υγιεινή 
διατροφή και την ισορροπηµένη ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων.  
 
Περιβάλλον 
 
Η εφαρµογή του µοντέλου “POM 2.0.» σε όλα τα εργοστάσια τσιµέντου της «ΑΓΕΤ» 
 
Οι εκποµπές CO2 είναι ουσιαστικό ζήτηµα για την παραγωγή τσιµέντου. Η εταιρεία ΑΓΕΤ 
ΗΡΑΚΛΗΣ συµβάλλει στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, εφαρµόζοντας 
οικονοµικά αποδοτικές πρωτοβουλίες για τη µείωση των εκποµπών CO2 στις διεργασίες 
της, αναπτύσσοντας προϊόντα µε χαµηλότερη ένταση άνθρακα.  
Για τη µείωση των εκποµπών, εστίασε στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 
καµίνων, την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίµων 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, εφαρµόζεται σε όλα τα εργοστάσια της Εταιρείας, ένα παγκοσµίως 
διακεκριµένο µοντέλο λειτουργίας µε την κωδική ονοµασία «POM 2.0» που καλύπτει όλα 
τα στάδια της παραγωγής των εργοστασίων.  
Μια σηµαντική πτυχή αυτού του προγράµµατος αφορά στη χρήση ανανεώσιµης βιοµάζας 
ως καύσιµο που έχει πλέον αυξηθεί σηµαντικά. Η βιοµάζα αποτελεί το 27% του συνόλου 
των εναλλακτικών καυσίµων τα τελευταία χρόνια.  
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Υλοποίηση έργων τοπικού ενδιαφέροντος-εργοστάσιο βιοµάζας-κοινοπραξία 
«ΒΙΟΜΑΣ»  
 
Το Εργοστάσιο Βόλου, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Θεσσαλικό κάµπο, όπου 
καλλιεργούνται τεράστιες ποσότητες βαµβακιού και καλαµποκιού, έχει δεσµευτεί να 
διαχειρίζεται πάνω από 20 χιλιάδες τόνους αγροτικών αποβλήτων ετησίως, προσφέροντας 
έτσι µια πολύτιµη υπηρεσία στους τοπικούς αγρότες και τις κοινωνίες. Το 2014, έγινε ένα 
βήµα παραπάνω, διασφαλίζοντας µια αειφόρο λύση για τη διαχείριση αυτών των αγροτικών 
αποβλήτων. Ιδρύθηκε η κοινοπραξία “ΒΙΟΜΑΣ” σε συνεργασία µε τοπικούς 
εµπειρογνώµονες, για να βελτιστοποιηθεί και να ενισχυθεί η συλλογή των αγροτικών 
αποβλήτων. Πραγµατοποιήθηκαν νέες επενδύσεις (αξίας άνω των 300.000 €) για 
καινούργιο εξοπλισµό συγκοµιδής και για την αναβάθµιση της γραµµής τροφοδοσίας µε 
βιοµάζα του εργοστασίου του Βόλου. Επίσης, στο πλαίσιο αυτής της τροφοδοσίας και 
προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος από τα µεταφορικά µέσα, 
χρησιµοποιήθηκαν εξελιγµένα φορτηγά µε κινούµενο δάπεδο.  
 
Το 2015, αναπτύχθηκε περαιτέρω η κοινοπραξία «ΒΙΟΜΑΣ», καθιστάµενη αξιόπιστος 
συνεργάτης της τοπικής κοινωνίας, προσφέροντας έτσι περιβαλλοντικές λύσεις και 
ενίσχυση της αειφορίας στην περιοχή. 
  
Υγιεινή και Ασφάλεια 
 
Ορθή χρήση ΜΑΠ για την προστασία Αναπνοής - Ακοής 
 
Το 2015 πραγµατοποιήθηκε η εφαρµογή της πρωτοβουλίας για τη χρήση των Μέτρων 
Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), µέσω της οποίας, υλοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
«Ορθή χρήση ΜΑΠ για την προστασία Αναπνοής & Ακοής». Στο πρόγραµµα συµµετείχαν 
εργαζόµενοι από όλες τις µονάδες εργασίας, οι οποίοι ενηµερώθηκαν για την αναγνώριση 
κινδύνων, την κατανόηση επιδράσεων, την επιλογή σωστού εξοπλισµού και τη σωστή 
χρήση ΜΑΠ (µάσκες & ωτοασπίδες).  
Πρωτοβουλία «ΑλλάΖω» 
 
Στο πλαίσιο του προγράµµατος «ΑλλάΖΩ», υλοποιείται το πρόγραµµα εκπαίδευσης και 
ανάπτυξης «ΚΑΘΟΔΗΓΩ ΑΣΦΑΛΩΣ». Μέρος του προγράµµατος αυτού, αποτελεί η 
«Εσωτερική Έρευνα Υγείας & Ασφάλειας» που περιλαµβάνει δειγµατοληπτικές 
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 περαιτέρω ενέργειες. 
 

 
 
 
Περιβάλλον  
 
Πρόγραµµα «Let’s Do it World» 
 
Το ‘’Let’s do it World’’ αποτελεί τη µεγαλύτερη και πιο ταχέως αναπτυσσόµενη εθελοντική 
καµπάνια περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε παγκόσµια κλίµακα µε συµµετοχή 108 
χωρών και 8.000.000 εθελοντών. Κάθε χρόνο, χιλιάδες πολίτες από κάθε µεριά του 
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πλανήτη, καθαρίζουν φυσικούς χώρους στις χώρες τους, περνώντας µηνύµατα βελτίωσης 
και προστασίας του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος. 
Για τέταρτη φορά, το 2014 ο όµιλος φιλοξένησε τη συγκεκριµένη καµπάνια που 
«υιοθετήθηκε» από την Ελλάδα µε πρωτοβουλία των Περιβαλλοντικών Συλλόγων Αττικής 
«Ώρα για Δράση» και της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Σκοπός 
της καµπάνιας αυτής, είναι να συντονιστούν όσο το δυνατόν περισσότερα άτοµα, σε όλη 
την Ελλάδα, πραγµατοποιώντας εθελοντική δράση καθαρισµού, εξωραϊσµού και αισθητικής 
αναβάθµισης χώρων.  
 
 
Μελέτες για την προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της βιοποικιλότητας 
 
Σε στενή συνεργασία µε τα Πανεπιστήµια Πατρών και Ιωαννίνων και Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις, όπως η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) και η Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ), ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ αναπτύσσει και εφαρµόζει ολοκληρωµένες 
µελέτες για την προστασία της βιοποικιλότητας βάσει διεθνών προτύπων και εργαλείων, 
συµβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για 
τη Βιοποικιλότητα. Έχει ήδη ολοκληρώσει πιλοτική µελέτη αξιολόγησης της βιοποικιλότητας 
στο Λατοµείο «Αρτίµες» της Πάτρας, ενώ σε εξέλιξη 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  
 
Αρωγή του Οµίλου «ΤΙΤΑΝ» στους πρόσφυγες στη Λέρο  
 
Ο «ΤΙΤΑΝ» ενήργησε άµεσα, προκειµένου να ενισχύσει το έργο υποδοχής και φιλοξενίας 
των προσφύγων 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. Η ανταπόκριση εργαζοµένων από όλη την Ελλάδα στην πρόσκληση 
για προσωπική 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 Ελλάδος. 
Δεδοµένου ότι οι ανάγκες των προσφύγων ήταν πάρα πολλές και η προθυµία των 
εργαζοµένων αντίστοιχα πολύ µεγάλη, η Εταιρεία παρέτεινε την εθελοντική αυτή δράση για 
δύο ακόµη εβδοµάδες, ενώ ο αρχικός προγραµµατισµός ήταν για ένα µήνα. Στόχος των 
αποστολών του «ΤΙΤΑΝ» (σε συνεργασία µε το Δίκτυο Αλληλεγγύης Λέρου και τις τοπικές 
αρχές), ήταν να πραγµατοποιηθούν ενέργειες βελτίωσης των συνθηκών παραµονής των 
προσφύγων στο νησί. Αυτές περιλάµβαναν τόσο τη διαµόρφωση χώρων υποδοχής, όσο 
και τη διανοµή γευµάτων, τροφίµων, νερού, ειδών ένδυσης και πρώτης ανάγκης. Οι 
εθελοντές εργάστηκαν πολύ σκληρά, χωρίς ωράρια, προκειµένου να διευκολύνουν τη ροή 
των προσφύγων κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο ανταποκρινόµενοι όσο πιο 
αποτελεσµατικά µπορούσαν, στις ανάγκες των ανθρώπων αυτών. 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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ενίσχυση της απασχόλησης των νέων. Θέσεις πρακτικής εξάσκησης για φοιτητές 
Α.Τ.Ε.Ι. 
 
Προκειµένου να αντιµετωπιστεί το έντονο φαινόµενο της ανεργίας των νέων στην Ελλάδα, 
το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Europe), το Ελληνικό 
Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR HELLAS) και οι υπόλοιποι εθνικοί εταίροι 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου, ανέλαβαν πρωτοβουλία σύµπραξης µε την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για τη σύνταξη του Ευρωπαϊκού Συµφώνου για τη Νεολαία (European Pact for 
Youth). 
Το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη Νεολαία (European Pact for Youth), στοχεύει στην ενίσχυση 
της απασχολησιµότητας των νέων της Ευρώπης, µέσω της διεύρυνσης της συνεργασίας 
των επιχειρήσεων µε την εκπαιδευτική κοινότητα, την υλοποίηση προγραµµάτων πρακτικής 
άσκησης και επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλων πρωτοβουλιών. Παρουσιάστηκε στην 
Επιχειρηµατική Διάσκεψη Κορυφής , Enterprise 2020 Summit στις Βρυξέλλες. 
Ο Όµιλος «ΤΙΤΑΝ» σκοπεύει να ενισχύσει περαιτέρω τις δράσεις του για τους νέους, 
προσφέροντας εβδοµήντα (70) θέσεις πρακτικής άσκησης πανελλαδικά σε φοιτητές 
Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Τ.Ε.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 αφορούν ειδικότητες που απασχολούνται στα εργοστάσια, στα 
κεντρικά γραφεία και στα λοιπά κέντρα δραστηριότητας του Οµίλου πανελλαδικά, όπως 
µηχανικών µηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικών αυτοµατισµού, µηχανικών 
δοµικών έργων, καθώς και στελεχών διοίκησης επιχειρήσεων και χρηµατοοικονοµικών. 
Στον πρώτο γύρο του προγράµµατος που πραγµατοποιήθηκε την περίοδο 2014-2015, 
δόθηκε αρχικά η δυνατότητα σε 50 φοιτητές Α.Τ.Ε.Ι. να πραγµατοποιήσουν την πρακτική 
τους άσκηση στα κέντρα δραστηριότητάς του στην Ελλάδα ενώ στην πορεία σχεδόν 
υπερδιπλασιάστηκαν οι θέσεις.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ασφάλεια-Εκπαίδευση 
 
«Ασφάλεια στο σπίτι: ένα ζωτικό θέµα» 
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Ο όµιλος «ΤΙΤΑΝ», έχει σχεδιάσει και υλοποιεί από το 2012 ενηµερωτικές εκδηλώσεις, µε 
στόχο τη συµβολή στην πρόληψη του παιδικού ατυχήµατος και την ευαισθητοποίηση των 
παιδιών σε θέµατα Υγείας και Ασφάλειας.  
Το ολοκληρωµένο αυτό πρόγραµµα ονοµάζεται «Ασφάλεια στο Σπίτι» και γνωρίζει µεγάλη 
επιτυχία σε Νηπιαγωγεία, Δηµοτικά και Γυµνάσια της χώρας, κυρίως χάρη στην έντονη 
δραστηριοποίηση και τον εθελοντισµό των εργαζοµένων του Οµίλου «Τιτάν» και της 
εταιρείας «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ». 
Κατά τη διάρκεια των ενηµερωτικών εκδηλώσεων γίνεται επισήµανση επισφαλών 
καταστάσεων µε παράλληλη παρουσίαση ασφαλών πρακτικών. Οι µαθητές θέτουν 
ερωτήσεις και ακολουθεί συζήτηση που βοηθά στην καλύτερη κατανόηση 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 «Ασφάλεια στο Σπίτι» παρακολούθησαν 12.651 µαθητές σε 132 
σχολεία. 
 
 

  
 
Η Εταιρεία, 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. 
Επίσης, ενδεικτικό της προσφοράς της Εταιρείας στην κοινωνία, είναι, εν µέσω κρίσης η 
αύξηση των διατιθέµενων πόρων, µε έµφαση στους τοµείς της Υγείας και της Παιδείας. 
Συγκεκριµένα παρασχέθηκαν 140 Η/Υπολογιστές σε σχολεία της Δράµας το 2015 και άλλοι 
150 Η/Υ πρόκειται να παραδοθούν εντός του Μαρτίου 2016. Τέλος, ενισχύθηκαν µε 
συνδροµή οι οργανώσεις «Κιβωτός», «Χαµόγελο του Παιδιού» και «Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα».  
 
 
 
 

 
 
Περιβάλλον 
 
Περιβαλλοντικές προδιαγραφές του έργου «Κατασκευή και λειτουργία του χώρου 
χερσαίας διάθεσης της σκωρίας ηλεκτροκαµίνων της ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ, στη θέση 
Λιάβδα Ν. Φθιώτιδας και αξιοποίηση των κόνεων των περιστροφικών καµίνων 
 
Για την αντιµετώπιση της σκωρίας, που παράγεται κατά τη µεταλλουργική επεξεργασία του 
µεταλλεύµατος στο εργοστάσιο της Λάρυµνας, ολοκληρώθηκε η κατασκευή και λειτουργία 
του χώρου χερσαίας απόθεσής της.  
Στον κατασκευασθέντα χώρο, υλοποιήθηκε το σύνολο των έργων της οδικής πρόσβασης, 
οι απαραίτητες εγκαταστάσεις διαχείρισης των στραγγισµάτων και των οµβρίων υδάτων, 
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όπως επίσης και το σύνολο των έργων υποδοµής, που περιλαµβάνουν κτιριακές 
εγκαταστάσεις, µεταφορά ηλεκτρικού ρεύµατος, δεξαµενές πυρόσβεσης και ύδρευσης, 
αποχέτευση κλπ. Στο χώρο απόθεσης κατασκευάσθηκε το πρώτο κύτταρο, το οποίο θα 
καλύψει τις ανάγκες για περίπου δύο χρόνια, τα υπόλοιπα κύτταρα θα κατασκευάζονται 
σταδιακά. Κατασκευάστηκε µε αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και προδιαγραφές, έτσι 
ώστε αφενός να καλυφθούν οι ανάγκες διάθεσης της σκωρίας και αφετέρου να 
διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή. 
Είναι ήδη έτοιµο προς χρήση και αναµένονται οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Στην πλήρη 
δυναµικότητά του θα καλύψει τις ανάγκες απόθεσης 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 επανατροφοδοσίας τους 
στο παραγωγικό κύκλωµα του Εργοστασίου. Το υφιστάµενο απόθεµα εκτιµάται πλέον των 
2.000.000 τόνων και η σχετική ΜΠΕ κατατέθηκε στις αρµόδιες αρχές. 
 

 
Διαμόρφωση και στεγανοποίηση του χώρου απόθεσης της σκωρίας ηλεκτρο-καμίνων 
 
 
 

Δ. ΣΜΕ και ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

• Συμμετοχή του ΣΜΕ στο Συνέδριο της Euromines «Glückauf: not just a 
greeting, but a culture», στο Λουξεμβούργο 

Στις 20-21 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμούργο Συνέδρειο για την Υγιεινή 
και Ασφάλεια με θέμα : «Glückauf: όχι απλά μία ευχή αλλά ολόκληρη κουλτουρα», στο 
οποίο μετείχε και ο ΣΜΕ. Στο συνεδρειο, τοποθετήθηκαν σε θέματα κουλτούρας ασφάλειας, 
μέσω παρουσιάσεων, πολλές σημαντικές εταιρείες τους μεταλλευτικού και εξορυκτικού 
κλάδου.  
 
 
Ο κύριος στόχος του συνεδρείου είναι να παρουσιάσει τα επιτεύγματα του κλάδου στη 
σύγχρονη διαχείριση της Υγείας και της Ασφάλειας Εργασίας. Οι παρουσιάσεις του 
συνεδρείου παρείχαν παραδείγματα εταιρικής κουλτούρας Ασφάλειας, της οποίας βασικός 
στόχος είναι ο πλήρης μηδενισμός των ατυχημάτων «Zero Accidents». Οι εταιρείες 
αντάλλαξαν καλές πρακτικές, αξίες και αρχές πάνω στις οποίες δομείται και θεμελιώνεται η 
δική τους κουλτούρα ασφάλειας. 
 
Στη γενική εισήγηση της Euromines, τέθηκαν δυο βασικά ζητήματα: 
 
 Οι φορείς χάραξης πολιτικής της ΕΕ συνεχίζουν να έχουν μια κακή εικόνα για την 

ευρωπαϊκή εξορυκτική βιομηχανία, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των επιδόσεών της στην 
Υγιεινή και Ασφάλεια, παρά τις συνεχείς προσπάθειές της. Επικρατεί η πεποίθηση  
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ότι ένας από τους λόγους είναι η έλλειψη της γνώσης και της κατανόησης από την 
πλευρά των φορέων χάραξης πολιτικής.  

 
 Το 2016, ξεκινά η αναθεώρηση της νομοθεσίας για την Ευρωπαϊκή Υγεία και την 

Ασφάλεια Εργασίας, που θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην εξορυκτική 
βιομηχανία. Θα γίνουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις σχετικά με οριακές τιμές 
επαγγελματικής έκθεσης για το NO2 και NO, καθώς και το ειαπνεύσιμο κρυσταλλικό 
πυριτικό. 

 
 
Σε μία συνολική αποτίμηση των παρουσιάσεων, προκύπτει το συμπέρασμα ότι για να 
αλλάξει η εικόνα του κλάδου σε σχέση με τα ατυχήματα αλλά και οι επιδόσεις ασφάλειας, 
θα πρέπει από τις εταιρείες να στηθεί μια ολόκληρη κουλτούρα ασφάλειας, που να είναι 
πλήρως ενσωματωμένη στο οραμά της και τις αρχές της και να είναι ξεκάθαρη και καθολικά 
εφαρμόσιμη σε όλους τους εργαζόμενούς της. Το όραμα «zero accidents», είναι μια 
στρατηγική πρόληψης για ασφαλές μέλλον σε υγιείς χώρους εργασίας, χωρίς θανατηφόρα 
ατυχήματα και χωρίς επαγγελματικές ασθένειες. Μία από τις προϋποθέσεις προκειμένου 
να κατακτηθει ο στόχος «zero accidents» είναι να στηθεί μια δυνατή κουλτούρα η οποία να 
είναι ανθρωποκεντρική, να δίνει έμφαση στη συνεχή προσπάθεια και πρόοδο και να 
προωθεί την αρχή «zero tolerance». Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά 
οι ορισμένοι από την εταιρεία κανόνες ασφάλειας και το νομοθετικό πλαίσιο και να μην 
παρουσιάζεται καμία ανοχή κατά την παράβασή τους. Μόνο έτσι θα μπορέσει να διατηρηθεί 
υγιές το περιβάλλον εργασίας, θα διατηρηθεί η ευημερία των εργαζομένων, με σεβασμό 
πάντα απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον, κατά βιώσιμο τρόπο. Η ασφάλεια θα 
πρέπει να γίνεται πραγματικό βίωμα και καθημερινή πραγματικότητα και όχι μία 
μεμονωμένη πρακτική.  
 

 
 
 
Εξαιρετικά σημαντικός κρίθηκε ο ρόλος της ηγεσίας, η οποία οφείλει να διαδραματίζει 
ενεργό συμμετοχή στη δέσμευση διατήρησης ασφαλών συνθηκών εργασίας σε κάθε χώρο 
μέσω τακτικών ελέγχων, παρακολούθησης, απολογισμών και επιθεωρήσεων, μέσω 
παροχής συνεχούς εκπαίδευσης για όλους, μέσω σωστής καθοδήγησης και μέσω 
συστημάτων που εντάσσουν τόσο το μόνιμο όσο και το εργολαβικο προσωπικό σε αυτά. 
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Το ανώτερο management θα πρέπει να δίνει γενικές οδηγίες ασφάλειας που θα πρέπει να 
τηρούν όλοι, ανεξαιρέτως, οι εργαζόμενοι.  Στη λήψη αποφάσεων θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι ή απειλές. Και οι προσδοκώμενη από το 
management συμπεριφορά ασφάλειας θα πρέπει να καθίσταται γνωστή και σαφής. 
Απαραίτητο τέλος είναι να υπάρχουν επιπρόσθετα συστήματα και σχέδια για την 
παρακολούθηση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Το ασφαλές ψυχοκοινωνικό 
περιβάλλον είναι ικανό να επηρεάσει σημαντικά τον απουσιασμό και τους δείκτες 
ατυχημάτων. Η παράμετρος αυτή,  πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από όλες τις 
βαθμίδες ιεραρχίας και ευθύνης του έργου .  
 
Σε πρακτικό επίπεδο, δεδομένου ότι στην ασφάλεια ισχύει το «what you measure is what 
you get», θα πρέπει να γίνονται τακτικά reports και ανάλυση των διαδοχικών μικρών 
ατυχημάτων  γιατί κάτι τέτοιο, προληπτικά, θα οδηγήσει στην αποφυγή του μοιραίου 
μεγάλου. Επίσης τα αποτελέσματα της ανάλυσης των ατυχημάτων θα πρέπει να 
επικοινωνούνται παντού μέσα στην εταιρεία, προκειμένου όλοι οι εργαζόμενοι να 
γίνουν κοινωνοί της κουλτούρας ασφάλειας προοδευτικά.  
 
Το ύψιστο επίπεδο ασφάλειας, είναι αυτό της απόλυτης προσωπικής συμμετοχής στην 
πρόληψη των ατυχημάτων (resilience). Ο ασφαλής τρόπος εργασίας γίνεται τρόπος ζωής 
και κάθε άτομο έχει πλήρη γνώση και πλήρη αίσθηση υπευθυνότητας για την απόδοση 
ασφάλειας. Αυτό βέβαια θα πρέπει να λειτουργεί και στη δυναμική της ομάδας, όπου όλοι 
θα πρέπει να αντιλαμβάνονται πως εάν είναι ασφαλές το άτομο, θα είναι και η  ομάδα. 
 
Παρακάτω παρατίθενται Links με τις παρουσιάσεις: 
 
https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AACIh9nzGEu1J6AucX7-Lp_-
a/1%20SMZ%20Jelsava.pdf?dl=0 
 
https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AAB1gFdmUbgKvR_7X6__haXIa/2%20RH
I.pdf?dl=0 
 
https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AAD6tHAsYyGHlXs1y6a3tJNUa/3%20Bolid
en.pdf?dl=0 
 
https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AAD6tHAsYyGHlXs1y6a3tJNUa/3%20Bolid
en.pdf?dl=0 
 
https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AABiNPnw7_xN0Wy9JCIhNpYGa/5%20KG
HM%20Polska%20Miedz.pdf?dl=0 
 
https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AACaZEmPiTfa3SRMjVBRe4r_a/6%20BG
R.pdf?dl=0 
 
https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AAD-
dQ2rFM6qbe9AD81yLIeBa/7%20K%2BS.pdf?dl=0 
 
https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AAAEsubbBEZuMLk65XRGoB9Na/8%20A
nagold%20Mining.pdf?dl=0 
 
https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AAC-
xNrOgJBmcJUcIrYqDUu_a/9%20RAG.pdf?dl=0 
 
 

https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AACIh9nzGEu1J6AucX7-Lp_-a/1%20SMZ%20Jelsava.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AACIh9nzGEu1J6AucX7-Lp_-a/1%20SMZ%20Jelsava.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AAB1gFdmUbgKvR_7X6__haXIa/2%20RHI.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AAB1gFdmUbgKvR_7X6__haXIa/2%20RHI.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AAD6tHAsYyGHlXs1y6a3tJNUa/3%20Boliden.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AAD6tHAsYyGHlXs1y6a3tJNUa/3%20Boliden.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AAD6tHAsYyGHlXs1y6a3tJNUa/3%20Boliden.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AAD6tHAsYyGHlXs1y6a3tJNUa/3%20Boliden.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AABiNPnw7_xN0Wy9JCIhNpYGa/5%20KGHM%20Polska%20Miedz.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AABiNPnw7_xN0Wy9JCIhNpYGa/5%20KGHM%20Polska%20Miedz.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AACaZEmPiTfa3SRMjVBRe4r_a/6%20BGR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AACaZEmPiTfa3SRMjVBRe4r_a/6%20BGR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AAD-dQ2rFM6qbe9AD81yLIeBa/7%20K%2BS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AAD-dQ2rFM6qbe9AD81yLIeBa/7%20K%2BS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AAAEsubbBEZuMLk65XRGoB9Na/8%20Anagold%20Mining.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AAAEsubbBEZuMLk65XRGoB9Na/8%20Anagold%20Mining.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AAC-xNrOgJBmcJUcIrYqDUu_a/9%20RAG.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AAC-xNrOgJBmcJUcIrYqDUu_a/9%20RAG.pdf?dl=0
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• Ένταξη του εισπνεύσιμου κρυσταλλικού πυριτικού στην Οδηγία για τα 
καρκινογεντικά και συνέπειες για τον κλάδο  

 
Για να κατανοήσουμε τις επιπτώσεις αυτής της επικίνδυνης ουσίας, είναι σημαντικό να την 
ορίσουμε. To κρυσταλλικό πυριτικό είναι φυσική ουσία που βρίσκεται σε ορυκτά, 
πετρώματα, άμμο και πηλό, καθώς και προϊόντα όπως τούβλα, κεραμίδια, μπετόν και 
μερικά πλαστικά σύνθετα. Όταν αυτά τα υλικά που περιέχουν κρυσταλλικό πυριτικό 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, για παράδειγμα κοπή ή διάτρηση, το κρυσταλλικό πυριτικό 
απελευθερώνεται και κυκλοφορεί με τη μορφή πολύ λεπτής σκόνης, η οποία μπορεί να 
εισπνευθει. Η σκόνη αυτή αποτελεί έναν από τους παλαιότερους παράγοντες πρόκλησης 
επαγγελματικών ασθενειών στους χώρους εργασίας και εξακολουθεί να προκαλεί κάθε 
χρόνο εκατοντάδες θανάτους σε όλο τον κόσμο. , 
 
Tα oρυκτά  χαλαζίας, χριστοβαλίτη και τριδυμίτης είναι κρυσταλλικές μορφές του διοξειδίου 
του πυριτίου που βρίσκονται φυσικά σε όλο τον κόσμο. Ο χαλαζίας βρίσκεται στα 
περισσότερα πετρώματα, αλλά ιδιαίτερα στην κίτρινη άμμο, ψαμμίτες, γρανίτες και 
γρανοδιορίτες. Υπάρχουν και άλλες μορφές διοξειδίου του πυριτίου, που δεν έχουν 
κρυσταλλική δομή (άμορφο διοξείδιο του πυριτίου) όπως για παράδειγμα  η γη διατομών, 
σίλικα τζελ, και συνθετική άμορφη πυριτία. Η έκθεση σε άμορφο διοξείδιο του πυριτίου, είναι 
πολύ-λιγότερο επικίνδυνη από το κρυσταλλικό πυριτικό.  
 
Η επικίνδυνη ουσία είναι το ιδιαίτερα λεπτόκοκκο διοξείδιο του πυριτίου, το οποίο είναι 
εισπνεύσιμο και επικάθεται στους πνεύμονες, αλλοιώνοντας τη λειτουργία τους, 
επηρεάζοντας την οξυγόνωση του αίματος. Τα εισπνεύσιμα σωματίδια που δημιουργούν 
και τη ζημιά, είναι της ταξεως των 5 μικρομέτρων σε διάσταση. Είναι τόσο μικρά, που είναι 
αόρατα με γυμνό μάτι. Για λόγους σύγκρισης, αναφέρουμε ότι η τελεία στο τέλος μιας 
πρότασης, είναι 200-300 μικρόμετρα  ενώ η διάμετρος του κόκκου της άμμου 50-70 
αντίστοιχα.  
 
Το 1996, ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
το κρυσταλλικό πυριτικό σε μορφή χαλαζία ή κρυστοβαλίτη, είναι καρκινογόνο για τον 
άνθρωπο. Κατατάχθηκε στην ομάδα 1 των καρκινογόνων ουσιών, που σημαίνει ότι είναι 
μια σαφής και βέβαιη αιτία καρκίνου στον άνθρωπο. 
 
Ανθρώπινα επιδημιολογικά αποδεικτικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι υπάρχει αυξημένος 
κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα σε μεγάλο εύρος επαγγελμάτων στα οποία οι 
εργαζόμενοι εκτίθενται σε κρυσταλλικό πυριτικό. Αυξημένος κίνδυνος ελλοχεύει ακόμα και 
σε πολύ χαμηλά επίπεδα έκθεσης. 
Η προτεινόμενη από τη SCOEL οριακή τιμή για το εισπνεύσιμο κρυσταλλικό πυριτικό  είναι 
0,1 mg / m3. Πολλές χώρες έχουν προσπαθήσει να το μειώσουν στο 0,05 mg/m3 . 
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Η συμπερίληψη τoυ κρυσταλλικού πυριτικού στο νέο κατάλογο των καρκινογόνων ουσιών, 
συνεπάγεται ιεραρχικά και κατά προτεραιότητα την εξής αντιμετώπιση: 
 
 Υποκατάσταση 
 Κλειστά συστήματα παραγωγής 
 Δεσμευτυτικό όριο έκθεσης (binding exposure limit) 

  
To πρόβλημα  για τον κλάδο της εξορυκτικής βιομηχανίας, όταν αντιμετωπίζει φυσικά υλικά  
που περιέχουν εισπεύσιμο κρυσταλλικό πυριτικό, είναι ότι δεν μπορεί να προβεί σε 
υποκατάσταση. Αναγκαστικά, θα πρέπει να λειτουργήσει με κλειστά συστήματα 
παραγωγής και με περιβάλλον εργασίας που θα είναι αρκετά κάτω από το δεσμευτικό όριο 
έκθεσης του  0,1 mg / m3. Επίσης υπάρχει η υποχρέωση συνεχούς ιατρικής 
παρακολούθησης του προσωπικού που εργάζεται στο περιβάλλον αυτό.  
 
Η Commission εκφράζει την άποψη ότι ιδιαίτερα για τον κλάδο της εξόρυξης, σε όλες τις 
φάσεις αντιμετώπισης του Respirable Crystalline Silica και των υποχρεώσεων που 
προκύπτουν από την ένταξή τoυ στη CMD, θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η NEPSI agreement.   
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