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Σε λίγες γραμμές τι περιέχει η Έκθεση Πεπραγμένων του Μάϊου 2018: 
 
 
Περιεχόμενα 
 
 
Α. ΔΣ 
 
Β. ΣΜΕ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΜΕ 2018 
 
Συνέντευξη του Γενική Διευθυντή του ΣΜΕ κ. Χρ. Καβαλόπουλου στη Ναυτεμπορική 
 
Γ. ΣΜΕ και ΜΜΕ 
 
Δ. ΣΜΕ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
Γενική Συνέλευση Euromines 2018 Σόφια της Βουλγαρίας, Α’ εξάμηνο του 2018 
 
 
 

Α .  Δ Σ  
 

Θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ του ΣΜΕ αυτό το μήνα ήταν τα εξής: 
 

- Παραγωγή εκρηκτικών υλών στα εργοτάξια 
- Ιδιωτικά πρατήρια καυσίμων 
- Υποχρεώσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης με βάση και το νέο Λατομικό Νόμο 
- Γεύμα εργασίας με δημοσιογράφους 
- Διαπραγμάτευση με ΟΜΕ-ΟΜΕΔ για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας 

 
 

 
 
 

Β .  Σ Μ Ε  Κ Α Ι  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  
 

Ε Τ Η Σ Ι Α  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η  Γ Ε Ν Ι Κ Η  Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η  Σ Μ Ε  2 0 1 8  
 
 
Το ΔΣ του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων πραγματοποίησε τη σύγκλιση της Ετήσιας 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των  Μελών του την Τετάρτη  30  Μάϊου 2018 στο Ξενοδοχείο Athens 
Plaza. 
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Η φετινή Γενική Συνέλευση είχε δύο μέρη: ένα διαδικαστικό απολογιστικό και ένα δεύτερο μέρος, 
όπου πραγματοποιήθηκε ανοικτή εκδήλωση με θέμα «Ο εξορυκτικός κλάδος μοχλός ανάπτυξης 
της χώρας». 
 
Τα θέματα του κλειστού εκλογοαπολογιστικού μέρους της Γενικής Συνέλευσης ήταν: 
 
1) Έκθεση Πεπραγμένων ΔΣ της περιόδου «Μάϊος 2017- Μάϊος 2018», 2) Οικονομικός Απολογισμός 
2017, έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής, 3) Προϋπολογισμός 2018, 3) Έγκριση των πεπραγμένων ΔΣ 
της περιόδου «Μάϊος 2017-Μάϊος 2018», 4) Έγκριση των δαπανών της περιόδου και απαλλαγή του 
ΔΣ και της Ελεγκτικής Επιτροπής, 5) Έγκριση του Προϋπολογισμού του έτους 2018, 6) Επικύρωση 
αποφάσεων του ΔΣ του ΣΜΕ περί αντικατάστασης ενός παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Α. Κεφάλας στην Έκθεση Πεπραγμένων του 2017, ανέφερε τα εξής: 

 
«Η παγκόσμια οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 3,4% το 2017, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
ευρωζώνη να κινούνται στο 2,3% ενώ η Ελλάδα είχε μία αναιμική αύξηση 1,7% του ΑΕΠ.  Αυξημένες 
τιμές σημειώθηκαν στα καύσιμα με το πετρέλαιο να κλείνει το 2017 στα  65 δολάρια το βαρέλι ενώ 
τα θαλάσσια ναύλα συνέχισαν την έντονη ανοδική πορεία που ξεκίνησε στα τέλη του 2016 και θα 
συνεχισθεί και στο 2018. 
Στο 2017 ξεκίνησαν στην Κίνα περιορισμοί στην παραγωγή αλουμινίου, μολύβδου, 
ψευδαργύρουκαι προϊόντων μαγνησίας για περιβαλλοντικούς λόγους). Αυτό είχε σαν συνέπεια 
σημαντικές αυξητικές τάσεις στα προϊόντα αυτά που εκτιμάται ότι θα συνεχισθούν και στο 2018. Η 
ελληνική οικονομία εμφάνισε σαφείς σταθεροποιητικές τάσεις και θετική ανάπτυξη του ΑΕΠ χωρίς 
όμως ακόμα αυτό ακόμα να επιδρά σημαντικά στον κλάδο μας. Στα πλαίσια αυτά, για τα μέλη 
μας, έχουμε διττή εικόνα με καλές επιδόσεις για τις εξαγωγικές δραστηριότητες και στασιμότητα ή 
πτώση για τις δραστηριότητες της εγχώριας αγοράς. Τα μεταλλεύματα εμφανίζουν σταθερή 
πορεία το 2017 με οριακές βελτιώσεις τιμών. Συνεχίστηκε η αύξηση τιμών στα παραγόμενα μέταλλα, 
μεταλλικά προϊόντα και συμπυκνώματα και το 2017. Στα προϊόντα μα- γνησίας έχουμε αυξημένους 
όγκους το 2017 χωρίς σημαντικές βελτιώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα. Τα αδρανή υλικά στην 
περασμένη χρονιά, με τη συνεχιζόμενη μεγάλη κρίση στον κατασκευαστικό τομέα και την 
ανυπαρξία νέων έργων, σημείωσαν μείωση παραγωγής περί τα 4%. Το 2018 εκτιμάται ότι θα είναι 
ιδιαίτερα δύσκολο έτος, όμως εμφανίζεται στο τέλος του 2017 μικρή ανάκαμψη της ιδιωτικής 
οικοδομικής δραστηριότητας. Ο κλάδος του τσιμέντου που έχει άμεση σχέση με την εξορυκτική 
δραστηριότητα συντηρείται χάρη στις εξαγωγές που πραγματοποιεί. Σημειώνεται ότι η εγχώρια 
κατανάλωση τσιμέντου βρίσκεται ακόμα στα επίπεδα της δεκαετίας του 1960. Ο κλάδος του 
μαρμάρου είχε σταθερά ανοδική πορεία λόγω των υψηλών εξαγωγών που ωθούνται από τη 
μεγάλη ζήτηση καλής ποιότητας μαρμάρων στη διεθνή αγορά. Σημειώνουμε ιδιαίτερα τις εξαγορές 
που έγιναν στο χώρο και οδηγούν στην διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και εκτός Ελλάδας ή 
την ενοποίηση δραστηριοτήτων. Τα βιομηχανικά ορυκτά συνέχισαν την καλή τους πορεία όλο το 
2017, με ελαφρά υψηλότερες πωλήσεις έναντι του 2016. Ο διεθνής ανταγωνισμός στον τομέα 
αυτόν είναι ιδιαίτερα οξύς, με αποτέλεσμα να ωθούνται οι τιμές προς τα κάτω. Η παραγωγή 
ενέργειας από λιγνίτη εμφανίζει σχετική αύξηση έναντι του 2016. Η συμμετοχή του λιγνίτη στο 
σύνολο της παραγωγής ενέργειας εμφανίζεται επίσης αυξημένη φτάνοντας το 30%, έχοντας 
συμβάλλει σημαντικά στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας σε περιπτώσεις σημαντικής αύξησης 
της ζήτησης αιχμής. Σε αντίθεση με την συνολική θετική πορεία του κλάδου η επένδυση στον τομέα 
του χρυσού καθυστερεί σημαντικά λόγω της συνεχιζόμενης εκκρεμότητας στην αδειοδότησή της.  
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Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, ασκώντας το θεσμικό του ρόλο της εκπροσώπησης 
του κλάδου στην ελληνική πολιτεία και τη Δημόσια Διοίκηση, είχε συχνές συναντήσεις με την 
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προβάλλοντας τη φυσιογνωμία και 
τη σημασία του κλάδου για την Εθνική Οικονομία και τις θέσεις του σε σημαντικά θέματα που 
απασχολούν το κλάδο. Κυρίαρχο αντικείμενο του Συνδέσμου, σε κανονιστικό επίπεδο για όλη τη 
διάρκεια του 2017, ήταν η συμμετοχή του στην διαμόρφωση του νέου Λατομικού νόμου. Με 
σημαντική εργασία προετοιμασίας από τις ομάδες εργασίας μας και πολλές συναντήσεις με τη 
πολιτική ηγεσία και τα στελέχη του ΥΠΕΝ, καταθέσαμε ολοκληρωμένες προτάσεις για ένα 
σύγχρονο, αποτελεσματικό στην εφαρμογή νόμο. Παρ’ όλη την καλή πρόθεση, ο νόμος που 
ψηφίσθηκε στις αρχές του 2018 δεν αντιμετωπίζει σημαντικά θέματα που έθεσε ο κλάδος και 
επιπλέον απαιτούνται πολλές εγκύκλιοι για την εφαρμογή του. Συνεχίζονται οι σημαντικές 
καθυστερήσεις στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων, ιδιαίτερα μετά την αποδυνάμωση 
της κεντρικής υπηρεσίας, και παρεμβήκαμε προτείνοντας την άμεση εφαρμογή των μέτρων που 
ήδη προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία από το 2011.  
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Αναδείχθηκε επίσης η ανάγκη για την εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες 
και αναπτύχθηκε επίσης σημαντική δραστηριότητα και συνεργασία και με άλλους συλλογικούς 
φορείς για θέματα Χωρικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Με την 
συμμετοχή μας στις ομάδες εργασίας της Euromines, συμβάλαμε στη διαμόρφωση ή 
επικαιροποίηση θέσεων για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας καθώς και περιβάλλοντος. 
Επίσης λάβαμε μέρος σε επικοινωνιακές δράσεις για την ανάδειξη του ρόλου και της σημασίας του 
κλάδου. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται από τα μέλη μας στην βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας και 
υγιεινής στους εργασιακούς χώρους με περισσότερα από τα μισά μέλη μας να κλείνουν 
τουλάχιστον ένα χρόνο χωρίς ατύχημα. Παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον οι δαπάνες 
προστασίας περιβάλλοντος και αποκατάστασης τοπίου αυξάνονται, αναδεικνύοντας την 
ευαισθητοποίηση του κλάδου στον τομέα αυτό. Με την ευκαιρία πολλών συναντήσεων ο 
Σύνδεσμός μας προέβαλε τα επιτεύγματα στο θέμα με ιδιαίτερη έμφαση στις μετα-μεταλλευτικές 
χρήσεις και στη σύνδεση «εξόρυξη-περιβάλλον-τουρισμός». Ο Σύνδεσμός μας συνέχισε την 
προσπάθεια ανάδειξης του κλάδου και της σημαντικής του συμβολής στην ευημερία μας και την 
ανάπτυξη της οικονομίας, με σημαντική αρθρογραφία και παρουσία στα έντυπα και ηλεκτρονικά 
μέσα ενημέρωσης. Διενεργώντας σχετική δημοσκόπηση κατέγραψε και δημοσιοποίησε την άποψη 
της κοινής γνώμης για τις προκλήσεις στην αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας. 
Υποστηρίξαμε και είχαμε ενεργό συμμετοχή στην υλοποίηση της Έκθεσης του Μουσείου 
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος», η οποία λειτούργησε το β’ εξάμηνο 
του 2017 με σημαντική επιτυχία.  

 
Με εφόδιο όσα πετύχαμε και με κίνητρο να συνεχίσουμε την συνεισφορά μας στην ανάπτυξη της 
εθνικής οικονομίας προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών πιστεύουμε ότι και το 2018 θα 
είναι έτος με θετικές εξελίξεις».  
 
Τελειώνοντας, ο κ. Κεφάλας ευχαρίστησε τα μέλη του ΔΣ και τους εκπροσώπους των εταιρειών 
μελών για τη συνδρομή τους σε όλα τα σοβαρά θέματα που απασχόλησαν το Σύνδεσμο την 
τρέχουσα περίοδο. Ζήτησε την ενεργότερο συμμετοχή στις ομάδες εργασίας του ΣΜΕ. Επεσήμανε 
ότι το ΔΣ είχε πολύ καλή πορεία το 2017 και ότι το 2018 θα είναι ακόμη καλύτερο.  
 
Ακολούθησε συζήτηση με τους παριστάμενους στη ΓΣ επί όσων ειπώθηκαν ή παρουσιάστηκαν 
προηγούμενα. 
 
Στο δεύτερο μέρος της Γενικής Συνέλευσης, έλαβε χώρα η εκδήλωση με θέμα: «Ο εξορυκτικός 
κλάδος μοχλός ανάπτυξης της χώρας». Στην εκδήλωση αυτή,  ο Υπουργός Περιβάλλοντος  και 
Ενέργειας κ. Γιώργος Σταθάκης και οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης από τη Νέα Δημοκρατία 
Κώστας Σκρέκας και από το Κίνημα Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης επεσήμαναν το σημαντικό ρόλο 
για την Εθνική Οικονομία του εξορυκτικού κλάδου. Από την άλλη, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, 
παρουσιάζοντας τμήμα των πρόδρομων συμπερασμάτων από τη μελέτη που έκανε το ΙΟΒΕ 
ανέφερε ότι η συνολική συμβολή του εξορυκτικού κλάδου στο εγχώριο ΑΕΠ διατηρείται σε επίπεδα 
άνω του 3,1%. 
 
Αναλυτικότερα: 
 
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ Αθανάσιος Κεφάλας ανέφερε ότι ο εξορυκτικός κλάδος  είναι ισχυρά 
τοποθετημένος  ώστε να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης  στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού  
σχεδίου  της χωράς  επισημαίνοντας  ότι ήδη ξεπερνά τους ρυθμούς ανάπτυξης ,είναι εξωστρεφής  
είναι σημαντικός και σταθερός  εργοδότης  ενώ υλοποιεί σημαντικό πλάνο επενδύσεων. 
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Ο κ. Αθανάσιος Κεφάλας 

 
Για την εκπλήρωση της δυναμικής και επιτάχυνση της ανάπτυξης, κατά τον κ. Κεφάλα, οι παρακάτω 
παράμετροι είναι κρίσιμοι: 
 
 Ενεργοποίηση μηχανισμών και κινήτρων για επενδύσεις 
 Πρόσβαση σε υποδομές (λιμάνια κ.α.)  
 Σταθερό και δίκαιο φορολογικό περιβάλλον 
 Γρήγορες και συνεπείς δικαστικές διαδικασίες και αποφάσεις 
 Πρόσβαση σε πόρους χρηματοδότησης καινοτομίας και έρευνας 
 Εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Ορυκτών Πόρων με συγκεκριμένο νομικό κείμενο, 

χρονοδιάγραμμα και προτεραιότητες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη 
διαχείριση των ορυκτών πρώτων υλών στην Ελλάδα 

 Εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ – η εφαρμογή προϋποθέτει διάλογο με τις 
τοπικές κοινωνίες 

 Περιβαλλοντική αδειοδότηση σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο με επαρκή στελέχωση και 
δυνατότητα εκτίμησης των πραγματικών επιπτώσεων του έργου 
 
Παρατίθεται στο παρακάτω link το power point της παρουσίασης του προέδρου του ΣΜΕ 
κ. Κεφάλα 
 
http://www.sme.gr/images/etisia-taktiki-syneleusi-2018/parousiasi-proedros-sme-2018.pdf 
 
 
 
 

 
Ο κ. Νίκος Βέττας 

 
Στην ομιλία του ο κ. Νίκος Βέττας, Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και Γενικός 
Διευθυντής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), παρουσίασε 
προκαταρκτικά συμπεράσματα από τη μελέτη του ΙΟΒΕ για τη συμβολή της εξορυκτικής 
βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη, η 
συνολική συμβολή του κλάδου στο εγχώριο ΑΕΠ διατηρείται σε επίπεδα υψηλότερα του 3%. Σε 
όρους απασχόλησης, αντίστοιχα, η εξορυκτική βιομηχανία εξακολουθεί να στηρίζει άμεσα και 

http://www.sme.gr/images/etisia-taktiki-syneleusi-2018/parousiasi-proedros-sme-2018.pdf
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έμμεσα περισσότερες από 100 χιλ. θέσεις εργασίας. Παραμένει, ωστόσο, ζητούμενο η βελτίωση 
της οικονομικής αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου». 
 
Παρατίθεται στο  παρακάτω link το power point της παρουσίασης του κ. Βέττα σχετικά με τη 
συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην εθνική οικονομία. 
 
 
http://www.sme.gr/images/etisia-taktiki-syneleusi-2018/n-bettas-symvoli-exoryktikis-
biomixanias.pdf 
 
 

 
Ο κ. Γιώργος Σταθάκης 

 
Στην ομιλία του ο Υπουργός κ. Γ. Σταθάκης, αφού επεσήμανε ότι ο κλάδος θα βοηθήσει την έξοδο 
της χώρας από την κρίση, μίλησε για τον λατομικό νόμο που απλοποίησε τις διαδικασίες και τα 
πολλαπλά γραφειοκρατικά εμπόδια, υπογράμμισε την αυστηροποίηση της νομοθεσίας για το 
περιβάλλον και αναφέρθηκε στο Ειδικό Χωροταξικό των Ορυκτών Πρώτων Υλών, που προβλέπεται 
να υλοποιηθεί το προσεχές διάστημα. 

 

 
Ο κ. Κώστας Σκρέκας 

 
Ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστας Σκρέκας στην ομιλία του τόνισε ότι 
η κυβέρνηση δεν ασχολείται με τον ορυκτό πλούτο  ενώ αναφέρθηκε στην επένδυση του χρυσού 
διερωτώμενος γιατί αφού τέλειωσε η διαιτησία, δεν τελειώνει η κυβέρνηση με το θέμα αυτό. 
Παράλληλα, ζήτησε να γίνει έρευνα και καταγραφή των κοιτασμάτων.  Κλείνοντας, ζήτησε από την 
κυβέρνηση να μη βάζει εμπόδια στον εξορυκτικό κλάδο που τόσα προσφέρει στην χώρα. 

 

http://www.sme.gr/images/etisia-taktiki-syneleusi-2018/n-bettas-symvoli-exoryktikis-biomixanias.pdf
http://www.sme.gr/images/etisia-taktiki-syneleusi-2018/n-bettas-symvoli-exoryktikis-biomixanias.pdf
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Ο κ. Ιωάννης Μανιάτης 

 
Τέλος, ο βουλευτής του Κινήματος της Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης τόνισε ότι πρέπει να 
αποφασίσει το πολιτικό σύστημα αν θέλει τον ορυκτό πλούτο η όχι. 
Ακόμη είπε, ότι με την κατάλληλη βοήθεια, η συμβολή του κλάδου στο ΑΕΠ θα μπορούσε να φθάσει 
στο 10%, ενώ μίλησε για μια χαμένη τριετία φθηνού χρήματος και φθηνού πετρελαίου. 

 
Μετά το πέρας των τοποθετήσεων, ακολούθησε βράβευση των αριστευσάντων αποφοίτων της 
Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών του ΕΜΠ κ. Κλειώς Ζερβίδη και της 
Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Βασίλη Ανδρουλάκη και 
απονεμήθηκαν τιμητικοί έπαινοι στη σχολική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκάστρου 
Σάμου που συμμετείχε στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής 2018 με θέμα «Εξόρυξη πρώτων 
υλών στον Πλανήτη Άρη» και στη σχολική ομάδα του 1ου Γυμνασίου Βύρωνα που πρώτευσε στο 
διαγωνισμό του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας με θέμα «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος». 

 

 
Η κ. Κλειώ Ζερβίδη, αριστεύσασα του ΕΜΠ 

 

\ 
Ο  κ. Διον. Χριστόπουλος, επιβλέπων καθηγητής  

του αριστεύσαντα κ. Βασίλη Ανδρουλάκη 
του Πολυτεχνείου Κρήτης 
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Η ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Παλαιόκαστρου Σάμου 

 
 
 

 
Η ομάδα του 1ου Γυμνασίου Βύρωνα 

 
 
 

 

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Τ Ο Υ  Γ Ε Ν Ι Κ O Y  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η  Τ Ο Υ  Σ Μ Ε  Κ .  Χ Ρ .  
Κ Α Β Α Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  Σ Τ Η  Ν Α Υ Τ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η  

 

 
naftemporiki.gr / 
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Έντονο είναι το αποτύπωμα του εξορυκτικού κλάδου στην ελληνική οικονομία, η συμμετοχή της 
οποίας στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανέρχεται στο 3,5%, όπως επισημαίνει στη συνέντευξή του 
στο στούντιο της Ναυτεμπορικής ο κ. Χρήστος Καβαλόπουλος, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου 
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων. 
 
Σύμφωνα με τον κ. Καβαλόπουλο,  η Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως σε αρκετές 
κατηγορίες μετάλλων και ο εξαγωγικός χαρακτήρας των επιχειρήσεων του κλάδου διατήρησε 
ισχυρές τις παραγωγικές δομές του. Ωστόσο απαιτείται άμεση υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής 
για την εξορυκτική βιομηχανία, για να ξεπεραστούν τα εμπόδια στις αδειοδοτήσεις και την υλοποίηση 
των επενδύσεων με στόχο την ακόμα μεγαλύτερη απόδοση του κλάδου. Για το 2018 αναμένεται 
ενίσχυση των εξαγωγών των εταιρειών του κλάδου, με εξαίρεση τα αδρανή υλικά και το τσιμέντο 
που δέχονται πιέσεις.  
 
Παρατίθεται παρακάτω το link με ολόκληρο το βίντεο της συνέντευξης 
 
https://www.naftemporiki.gr/n-studio/ 
 
 

Γ .  Σ Μ Ε  Κ Α Ι  Μ Μ Ε  
 

Ο Μάϊος ήταν από τους καλυτέρους  μήνες ως προς την προβολή των δελτίων τύπου του 
Συνδέσμου  κυρίως όμως με την ανοιχτή Γενική Συνέλευση του Κλάδου  την οποία τίμησαν με την 
παρουσία τους  ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ Γιώργος Σταθάκης και εκ μέρους της 
αντιπολίτευσης οι κ.κ. Κώστας Σκρέκας (ΝΔ) και Γιάννης Μανιάτης (ΚΙΝΑΛ). 
 
Για πρώτη φορά μάλιστα με δικά τους  δελτία τύπου οι πρώην Υπουργοί  μίλησαν για τον εξορυκτικό 
κλάδο ως μοχλό ανάπτυξης  και για τις αγκυλώσεις  που κρατούν καθηλωμένη την συνεισφορά  
της εξορυκτικής βιομηχανίας  στο 3,4% ενώ θα μπορούσε να φθάσει έως και το 10%.  
 
Οι μεγαλύτερες ιστοσελίδες  προβάλαν το σχετικό δελτίο που εξέδωσε ο  Σύνδεσμος  μερικές από τις 
οποίες θα δείτε παρακάτω: 
 
 

 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α  

31/05/2018 18:32 EEST 

ΣΜΕ: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση 
αναγνωρίζουν τη σημασία του εξορυκτικού 
κλάδου στην οικονομία 
ΙΟΒΕ: Άνω του 3,1% η συμβολή του κλάδου στο ΑΕΠ 

•  
•  
•  
•  

•  
•  

https://www.naftemporiki.gr/n-studio/
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•  
• NewsroomHuffPost Greece 

 
EUROKINISSI 

 
 

 
O πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, Αθανάσιος Κεφάλας 

|sme.gr 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΣΜΕ: Ο εξορυκτικός κλάδος είναι 
σημαντικός για την Οικονομία και 
το νέο παραγωγικό μοντέλο 
Στην ανοιχτή γενική συνέλευση του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων 
(ΣΜΕ) παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα από τη σχετική μελέτη που έκανε το 
ΙΟΒΕ. Ο υπουργός Γιώργος Σταθάκης επισήμανε ότι ο κλάδος θα βοηθήσει την 
έξοδο της χώρας από την κρίση, ενώ ο Κώστας Σκρέκας - Τομεάρχης 
Περιβάλλοντος της ΝΔ- τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν ασχολείται με τον ορυκτό 
πλούτο 

Protagon 
 
 

 
 

http://www.protagon.gr/epikairotita/oikonomia
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ΣΜΕ: Μεγάλη η συμβολή του 
εξορυκτικού κλάδου στο ΑΕΠ 
Στην Συνέλευση του ΣΜΕ, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Κεφάλας ανέφερε ότι ο 
εξορυκτικός κλάδος είναι ισχυρά τοποθετημένος ώστε να αποτελέσει μοχλό 
ανάπτυξης στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού σχεδίου 

Δημοσιεύθηκε: 31 Μαΐου 2018 - 13:06 

 

Yannis Maniatis @Yannis_Maniatis 
ΑκολουθήστεΑκολουθήστε τον χρήστη @Yannis_Maniatis 
Περισσότερα 

Η Ελλάδα της Αριστείας. Βράβευσα την αριστούχο 
φοιτήτρια του ΕΜΠ Κλειώ Ζερβίδη, της Σχολής 
Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών, στη Γ.Σ. του 
Συνδέσμου Μεταλλευτικών 
Επιχειρήσεων...h tt p s: //w w w.facebook.com/maniatis.yiann i s/po st s/2057 435 897 660 554 … 

 
  
 

 

11:49 π.μ. - 30 Μαΐ 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://twitter.com/Yannis_Maniatis
https://t.co/TT7GqK958y
https://twitter.com/Yannis_Maniatis
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Δ .  Σ Μ Ε  Κ Α Ι  Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Α  Θ Ε Μ Α Τ Α  
 

Γ Ε Ν Ι Κ Η  Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η  E U R O M I N E S  2 0 1 8  Σ Ο Φ Ι Α  Τ Η Σ  Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ Ι Α Σ ,  
Α ’  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  Τ Ο Υ  2 0 1 8  

 
 
Πραγματοποιήθηκε στη Σόφια και ως είθισται συνεδρίασαν όλες οι ομάδες εργασίας, 
αξιολογώντας τα πεπραγμένα του εξαμήνου και θέτοντας τους στόχους για το σχέδιο δράσης του 
υπόλοιπου του έτους. Συζητήθηκαν επίσης όλα τα θέματα που είναι σε εξέλιξη από την Commission 
και αφορούν στον κλάδο.  
 
 Communication Committee 

 
Συζητήθηκαν τα επικοινωνιακά μέσα της Euromines όπως το website και η επισκεψιμότητά του, τα 
social media, οι εκδόσεις και ιδιαίτερα η «Industry 4.0» (λεπτομέρειες παρακάτω), το Euromines 
External Newsletter και τέλος το annual report. 
 
Eιδικά για την έκδοση «Before it’s yours, we mine it. Industry 4.0», η οποία ήδη κυκλοφορεί, 
αναφέρθηκαν τα εξής: 
 
 

− Αποτελεί ένα ακόμη βήμα προώθησης της EU mining εκστρατείας 
− Συνεχίζουμε να περνάμε το μήνυμα ότι οι πρώτες ύλες είναι βασικό στοιχείο για την 

Ευρωπαϊκή Οικονομία και κατ’επέκταση η εξορυκτική δραστηριότητα 
− Η έκδοση «Before it’s yours, we mine it Industry 4.0» παραπέμπει στην τέταρτη βιομηχανική 

επανάσταση και τη συμμετοχή σε αυτήν των ορυκτών πόρων και της μεταλλείας 
− Σε συνάρτηση με τη νέα βιομηχανική επανάσταση, περνά το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή 

Μεταλλεία υπάρχει και λειτουργεί  προς όφελος όλων των πολιτών της Ευρώπης 
− Το βιβλίο είναι οργανωμένο σε κατηγορίες προϊόντων και συμμετοχή σε αυτά ορυκτών 

πόρων, Οι κατηγορίες αφορούν Ευρωπαϊκά κυρίως προϊόντα 
− Χωρίζεται σε τρία μέρη-κεφάλαια α) «Our Stories» που αναφέρεται στη μεταλλεία σήμερα και 

πώς επηρεάζει τους πολίτες της Ε.Ε. έμμεσα ή άμεσα , β) «Οur material, your product», που 
δείχνει τους πολλαπλούς τρόπους που χρησιμοποιούνται οι ορυκτές πρώτες ύλες στην 
καθημερινή ζωή, γ) «Οur needs» εστιάζεται σε κρίσιμες πρώτες ύλες, που χρησιμοποιούνται, 
πόσο βασικές είναι για την ευρωπαϊκή οικονομία και γιατί ο εφοδιασμός τους αποτελεί 
ιδιαίτερο μέλημα για την Ε.Ε. 
 

Επίσης έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο βιβλίο της Euromines «Mining has changed-Ιnnovations», που 
πρόκειται να εκδοθεί, όπου αναδεικνύεται ο καινοτόμος χαρακτήρας του εξορυκτικού κλάδου, 
προβάλλοντας το γεγονός ότι αποτελεί πλέον leader στην καινοτομία εξ’ ου και ο τίτλος. Ήδη έχουν 
συλλεχθεί δείγματα διαφορετικών νεωτερισμών στην ευρωπαϊκή μεταλλεία που έγιναν στην Ε.Ε.  
Το βιβλίο πρόκειται να εκδοθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2018. 
 
Σε συνεργασία με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, αλλά και προμηθευτές μηχανημάτων, θα υπάρξει σε 
κάθε καινοτομία, συμπυκνωμένο εισαγωγικό σημείωμα. Το τελικό draft θα κυκλοφορήσει για 
παρατηρήσεις στα μέλη. Η τελική του έκδοση θα ανέβει και στο site της Euromines στο ξεχωριστό 
τμήμα «innovation section”, που δημιουργήθηκε γι’ αυτό. 
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 Health and Safety Committee 
 
 
Σε ό,τι αφορά την τροποποίηση της Chemical Agents Directive και την 5η λίστα ουσιών που 
εντάσσονται σε αυτήν, το ενδιαφέρον του κλάδου, όπως ήδη έχει αναφερθεί, παραμένει στη CO 
(20 ppm TWA) NO (20 ppm TWA) και NO2 (0,5 ppm TWA). 
 
Ολοκληρώθηκε η έκδοση καλών πρακτικών για τη μείωση των ΝΟχ και CO στην εξορυκτική 
βιομηχανία, με τη συνεργασία του Standard Working Party of Extractive Industry. 
 
Προχωρά η baseline study που έχει υποχρέωση να προσκομίσει η ο κλάδος στην Commission για 
το πού βρίσκεται σήμερα σε αυτούς τους ρύπους που αναφέρθηκαν και σε τι όρια μπορεί να 
φτάσει την ερχόμενη πενταετία. 
 

 
 
Για να συγκεντρωθεί η απαιτούμενη πληροφορία το Standard Working Party of Ex. Ind. (SWPEI) της 
Advisory Committee of Safety and Health at Work, με τη βοήθεια των μελών της Euromines, 
δημιούργησε και κυκλοφόρησε ολοκληρωμένο σχετικό ερωτηματολόγιο.  
 
H Commission, στην οποία ετέθη το ερωτηματολόγιο, προτείνει μικρότερης έκτασης, εστιασμένο 
κύρια στις μετρήσεις των επίμαχων ρύπων. Αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας, θα 
παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της αυστριακής προεδρείας το β εξάμηνο του 2018. 
 



19 

Σε ό,τι αφορά στην τροποποίηση της Carcinogens and Mutagens Directive (CMD) έχουν σε 
πρώτη προσπάθεια ενταχθεί 16 νέες ουσίες από τις 50 που έχει προγραμματίσει η Commission. Σε 
αυτές τις πρώτες 16, το ενδιαφέρον του κλάδου είναι στο chromium and compounds (0,025 
mg/m3), στο Respirable Crystalline Silica (0,1 mg/m3) και στα Diesel Exhaust που είναι σε εξέλιξη ο 
καθορισμός ΒΟEL (αρχική πρόταση σε 0,05 mg/m3 μετρήσιμου Elemental Carbon). 
Το βασικότερο θέμα για τον εξορυκτικό κλάδο, που πρόκειται να δημιουργήσει σοβαρότατα 
προβλήματα, είναι οι εκπομπές καυσαερίων diesel και η ένταξή τους στην CMD. 
 
H Εuromines προβάλλει παντού και συνεχώς τις θέσεις του κλάδου, οι οποίες εν συντομία είναι: 
 
 

− Η εξορυκτική βιομηχανία πιστεύει ότι το θέμα αυτό πρέπει να λυθεί μέσω της EU Machinery 
Legislation και όχι της CMD 

− Δεν υπάρχει ακόμη τεχνικά και επιστημονικά επιλεγμένος δείκτης μέτρησης γι’ αυτά (άλλοι 
προτείνουν το Elemental Carbon, άλλοι το ΝΟ2 και άλλοι και τα δύο) 

− Κάποιες από τις χημικές ενώσεις Diesel Exhaust είναι αντικείμενο άλλων οδηγιών (πχ Ν0, 
ΝΟ2, CO, στην CAD) 

− Ένα BOEL όριο για τα D.E. πρέπει να είναι βασισμένο σε ακλόνητα επιστημονικά κριτήρια 
− Στη μεταλλεία, η αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισμού δεν είναι καθόλου εύκολη και 

λόγω διαθέσιμης τεχνολογίας και λόγω συνθηκών 
− Εδώ και 15 χρόνια βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη έρευνα για βελτίωση της λειτουργίας των 

μηχανημάτων έργου, ιδιαίτερα στις υπόγειες δραστηριότητες. Ένα BOEL υποχρεωτικό μέσω 
της CMD κάνει τη συνέχειά της δύσκολα εφικτή. 

 

 
Στο αναμενόμενο εντός 2018 τρίτο κύμα ένταξης ουσιών στην CMD, το ενδιαφέρον του κλάδου 
είναι στο cadmium and inorganic compound, στο arsenic acid and salts και στο τέταρτο κύμα 
στο nickel και Νi compounds. 
 
Tέλος προγραμματίζεται νέα ημερίδα H&S, που θα γίνει στο Λουξεμβούργο το β’ εξάμηνο του 
2018, με θέμα τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και το αντίκτυπο στον κλάδο 
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 Policy Committee 

 
Στο Policy Committee έγινε ανασκόπηση της προσπάθειας για τα Permitting procedures 
(διαδικασίες αδειοδότησης στα κράτη μέλη στην Ε.Ε.). Αυτό γίνεται στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος 
της Commission για την αδειοδότηση εξορυκτικών έργων στα κράτη μέλη και σε συνέχεια των 
μελετών που έχει αναθέσει, Mine Guide και Strade.  Διοργανώθηκε αντίστοιχο workshop με τη 
συμμετοχή του κλάδου για την αναλυτικότερη περιγραφή των προβλημάτων αδειοδότησης.  
 
Η κυριότερη παρουσίαση σχετικά με το θέμα ήταν τα συμπεράσματα της μελέτης MINLEX study 
2017. Σας παρουσιάζουμε τα key points της παρουσίασης αυτής: 
 
 
Συμπεράσματα από το workshop: 
 

− Δεν υπάρχει περίπτωση να ενισχυθεί επενδυτικά ο κλάδος της ευρωπαϊκής εξόρυξης εάν το 
αδειοδοτικό δεν απλοποιηθεί και προπαντός εάν δεν μικρύνουν οι χρόνοι αδειοδότησης 

− Η στρατηγική ανάπτυξης των Ο.Π.Υ  περνά και μέσα από αδειοδότηση των εξορυκτικών 
έργων η οποία πρέπει να έχει συνέπεια, συγκεκριμένες κατευθύνσεις και σε βάθος χρόνου 

− Η ομαλή συνέχεια της ανάπτυξης στην Ε.Ε. βασίζεται και στην εξασφάλιση Ο.Π.Υ και την 
ανεμπόδιστη προμήθειά τους. Αυτό απαιτεί ευελιξία στην αδειοδότηση των εξορυκτικών 
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έργων και υπευθυνότητα στην τήρηση του χρόνου αδειοδότησης ώστε η εξορυκτική 
βιομηχανία να μπορεί να υποστηρίζει την εξίσου ευέλικτη, από πλευράς προμηθειών, αγορά 
των ΟΠΥ, σε ένα πολύ ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον 

− Πρέπει οι μεταλλευτικοί σύνδεσμοι των κρατών μελών να προσδιορίσουν τους 
διαφορετικούς ανά κράτος μέλος απαιτούμενους χρόνους αδειοδότησης 

− Οι μεταλλευτικοί σύνδεσμοι να απαιτήσουν τη διατήρηση των προβλεπόμενων 
κανονιστικών χρόνων 

− Η Commission θα πρέπει να συσχετίσει την επίδραση στην ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαϊκών  εξορυκτικών επιχειρήσεων από τις καθυστερήσεις στην αδειοδότηση 

− Ο όποιες κανονιστικές ρυθμίσεις πρέπει να αντανακλούν την σε βάθος χρόνου σταθερή 
θέληση και πολιτικές για την αξιοποίηση των Ο.Π.Υ. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση των 
απρόβλεπτων συμπεριφορών και εμποδίων κατά την αδειοδότηση 

− Διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους, ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και 
πειθαρχημένη προσήλωση στις προβλεπόμενες διαδικασίες μπορεί να αποτελούν μέρος 
της λύσης στην αδειοδότηση εξορυκτικών έργων 

 
Σε ό,τι αφορά στην άλλη βασική μελέτη στο πλαίσιο της EIP (European Innovation Partnership) τη 
MIN-Guide που διαπραγματεύεται ένα guidance πάνω σε καλές πρακτικές εφαρμογών πολιτικών 
αξιοποίησης ΟΠΥ και σχετικών decision making, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 
 https://www/min-guide.eu/mineral-policy 
 

 
 
Ta κυριότερα συμπεράσματα της μελέτης είναι: 
 

− Υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις που αφορούν την ευρωπαϊκή εξορυκτική δραστηριότητα 
που ποικίλουν από κράτος σε κράτος 

− Εντοπίζονται αντιτιθέμενες πολιτικές ή στρατηγικές που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη και 
αφορούν έμμεσα ή άμεσα τα μεταλλεία. Επίσης, οι ερμηνείες των πολιτικών ερμηνεύονται 
κατά ποικίλους τρόπους 

− Εμφανίζεται έλλειψη συντονισμού μεταξύ διαφορετικού επιπέδου διαμορφωτών πολιτικής 
− Η έλλειψη εναρμόνισης πολιτικών και προτυποποίησης αποφάσεων έχει αρνητικό 

αποτέλεσμα 
− Μια σωστή διακυβέρνηση συντονίζει πολιτικές αποφάσεις όπως και τα πρόσωπα που τις 

λαμβάνουν 
− Πρέπει να δρομολογηθεί σε βάθος χρόνου η εξασφάλιση και η βιωσιμότητα της 

προμήθειας ευρωπαϊκών ΟΠΥ, μέσω διαλόγου και καινοτόμων προτεινόμενων πολιτικών 
 
 
 
 Environment Committee 

 
Η Commission προχωρά σε εκδόσεις Guidance στα προσχέδια των οποίων μετείχε ιδιαίτερα ενεργά 
ο κλάδος όπως: 
 

− Για την ανανέωση ενός σχεδίου δράσης για τις προστατευόμενες περιοχές 
− Για τις επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων 
− Για τα σχέδια διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων 
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Επίσης, συζητήθηκαν οι εξελίξεις για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα (Εnvironmental Footprint), που 
κατ’ αρχάς αφορά κάποια μέταλλα όπως το Αλουμίνιο και το χαλκό. Παράλληλα με αυτό, τρέχει 
και η μελέτη μεθόδου της SUPRIM για τον προσδιορισμό του κύκλου ζωής των ορυκτών πόρων 
που αφορά άμεσα τον κλάδο. 
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