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Στο τέλος του 2019 έγινε ένας πολύ 
θετικός απολογισμός εξελίξεων για 
την ελληνική οικονομία καθώς σε 

ένα περιβάλλον συγκρατημένης ανάπτυ-
ξης της ευρωπαϊκής οικονομίας και του 
διεθνούς εμπορίου, η ελληνική ανάπτυξη 
πλησίασε το 2%, σε σχέση με το 1% στην 
Ευρώπη, μετά από μία παρατεταμένη περί-
οδο ύφεσης και υψηλής ανεργίας. Με την 
έναρξη του νέου έτους, σημαντικές προ-
κλήσεις-κατάλοιπα της κρίσης παρέμεναν 
αλλά η έμφαση πέρασε πια στην ανάπτυξη, 
τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας, 
όπως καταδεικνύει και η πορεία στους δεί-
κτες οικονομικού κλίματος και επενδυτικών 
προσδοκιών.

Μερικούς μήνες αργότερα, όταν γράφε-
ται αυτό το μήνυμα, δεδομένου του ισχυρού 
κλυδωνισμού που υπέστη η παγκόσμια οι-
κονομία από την υγειονομική κρίση, εκείνη 
η κατάσταση μοιάζει πολύ μακρινή. Πέρα 
από τις προκλήσεις που προϋπήρχαν και 
συνεχίζουν να υφίστανται, προστίθεται η 
ανάγκη διατήρησης της απασχόλησης και 
τόνωσης των επενδύσεων σε ένα περιβάλ-
λον κατάρρευσης της ζήτησης και της προ-
σφοράς καθώς και σημαντικής διατάραξης 
της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία ο εξορυ-
κτικός κλάδος δείχνει αντοχές, έδωσε ιδι-
αίτερο βάρος στη φροντίδα για την υγεία 
των εργαζομένων και των συνεργατών του, 
στήριξε το σύστημα υγείας και τις τοπικές 
κοινωνίες και οργανώνεται για να συμβάλ-
λει, με το μέγιστο των δυνατοτήτων του, 
στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Ανασκοπώντας τα πεπραγμένα του 2019 
επισημαίνεται ότι ο δείκτης συχνότητας 
ατυχημάτων σημείωσε τη μικρότερη τιμή 
από το 2012, μειώθηκε ο δείκτης σοβαρό-
τητας κατά περίπου 25% σε σχέση με το 
2018 και τα μισά μας μέλη παρέμειναν ελεύ-
θερα ατυχημάτων στη διάρκεια του χρόνου.

Στη διάρκεια του 2019 στις αγορές των 
ορυκτών πρώτων υλών και των καθετοποι-

ημένων προϊόντων τους εμφανίστηκε μι-
κρότερη σχετική ζήτηση και πτωτικές τάσεις 
τιμών. Οι ελληνικές εταιρείες με δυσκολία 
πλησίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα 
του 2018 και σε ορισμένες περιπτώσεις ο 
κύκλος εργασιών είχε μικρές υστερήσεις.

Παράγοντες που επηρέασαν τη διεθνή 
αγορά των προϊόντων του κλάδου ήταν η 
ιδιαίτερα χαμηλή ισοτιμία της τουρκικής 
λίρας η οποία οδήγησε σε οξύτατο ανταγω-
νισμό με τα αντίστοιχα ελληνικά προϊόντα, η 
άρση των περιορισμών παραγωγής σε πολ-
λά μεταλλικά προϊόντα στην Κίνα που είχε 
επιβληθεί για περιβαλλοντικούς λόγους, η 
πτώση της ζήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, οι εμπορικές αντιπαραθέσεις ΗΠΑ και 
Κίνας και η γενικευμένη κρίση στα χυτήρια 
που οδήγησε σε μείωση κατανάλωσης ορυ-
κτών πρώτων υλών.

Ειδικότερα, όσον αφορά στα προϊόντα 
των μελών του Συνδέσμου, παρατηρούμε 
τα ακόλουθα:

 Στο αλουμίνιο συνεχίστηκε η πτώση των 
τιμών, ενώ στο νικέλιο μετά από κάποιες 
αυξήσεις το δεύτερο τρίμηνο του 2019, 
προς το τέλος του έτους, εμφανίστηκε 
πάλι πτωτική τάση.

 Τα προϊόντα λευκολίθου-μαγνησίας λόγω 
κάμψης του κατασκευαστικού κλάδου, 
των χαλυβουργιών και της επανεμφά-
νισης στην αγορά των κινεζικών προϊ-
όντων, σημείωσαν πτώση ζήτησης. Οι 
εξαγωγές φτηνού Κινεζικού χάλυβα επέ-
τειναν τα προβλήματα στη διεθνή αγορά.

 Τα βιομηχανικά ορυκτά παρά τον έντονο 
διεθνή ανταγωνισμό και την κρίση στα 
χυτήρια, κρατήθηκαν σε καλά επίπεδα, 
περίπου ίδια με το 2018. Η κίσσηρις και 
ο περλίτης είχαν πολύ καλή πορεία λό-
γω εκτεταμένης χρήσης σε αγροτικές 
εφαρμογές.

 Ο βωξίτης είχε παρόμοια εικόνα με το 

2018, ενώ τα συμπυκνώματα μολύβδου-
ψευδαργύρου και πυρίτη εμφάνισαν 
υστέρηση έναντι του 2018 επειδή αντι-
μετωπίστηκαν δυσκολότερες συνθήκες 
στα μεταλλεία αλλά και έγιναν πιο απαι-
τητικές  οι προδιαγραφές της αγοράς.

 Ο τομέας των μαρμάρων εμφάνισε μεί-
ωση κατά 13% σε ζήτηση και όγκους 
επειδή υπήρξε μειωμένη ζήτηση από 
την Κίνα, ενώ υπάρχει μια στροφή σε 
καθετοποιημένα προϊόντα που επηρεά-
ζει θετικά τα οικονομικά αποτελέσματα.

 Για το τσιμέντο και τα αδρανή υλικά το 
2019 ήταν ένα μέτριο έτος από πλευράς 
αποτελεσμάτων. Εμφανίζεται παρόμοια 
εικόνα με το 2018, όμως οι προοπτικές 
για το 2020 δεν είναι ιδιαίτερα θετικές.

 Για τον λιγνίτη ανακοινώθηκε από την 
κυβέρνηση πρόγραμμα απολιγνιτοποίη-
σης. Σύμφωνα με αυτό σταδιακά μέχρι το 
2023 θα σταματήσουν όλες οι μονάδες 
παραγωγής ρεύματος που λειτουργούν 
σήμερα με λιγνίτη. Η παραγωγή λιγνίτη 
σταδιακά θα μειωθεί και ενδεχομένως θα 
χρειάζεται μόνο για τις ανάγκες της νέας 
μονάδας Πτολεμαΐδα V.
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Ο Σύνδεσμός μας, ασκώντας το θεσμικό 
του ρόλο της εκπροσώπησης της Ελληνικής 
Εξορυκτικής Βιομηχανίας στην Πολιτεία και 
τη Δημόσια Διοίκηση, είχε το 2019 συνα-
ντήσεις και υπέβαλλε υπομνήματα στην 
πολιτική ηγεσία των αρμοδίων υπουργεί-
ων προβάλλοντας και εξειδικεύοντας τις 
θέσεις και τα αιτήματά μας για τα θέματα 
που απασχόλησαν τον κλάδο.

Έτσι, στο πρώτο εξάμηνο του 2019, 
ενεργήσαμε για να αρθούν οι εντοπισμένες 
δυσλειτουργίες του Ν. 4512/2018, προω-
θήσαμε την έναρξη υλοποίησης του Ειδικού 
Χωροταξικού για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες, 
συμβάλλαμε στη διαμόρφωση του νομο-
σχεδίου «περί Αιγιαλού και Παραλίας» 
για την επίλυση σχετικών προβλημάτων 
που αντιμετωπίζει ο κλάδος, συμμετείχα-
με στις συναντήσεις του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας για το δίκτυο 
ΝΑΤURA καθώς και στην επεξεργασία θέ-
σεων απλοποίησης της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης.

Στο δεύτερο εξάμηνο του 2019, μετά 
την αλλαγή κυβέρνησης, ο Σύνδεσμός μας 
έκανε σειρά παρεμβάσεων που αφορού-
σαν στα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
ο κλάδος.

Συγκεκριμένα, υποστηρίξαμε και πετύ-
χαμε την ένταξη του κλάδου στο νέο Ανα-
πτυξιακό Νόμο καθώς και μερικές απλοποι-
ήσεις στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, 
τον εξορθολογισμό των συλλογικών δια-
πραγματεύσεων, τροποποιήσεις διατάξεων 
«περί αιγιαλού και παραλίας» και τελών 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων. Προτείναμε 
νέες διατάξεις για εγκατάσταση ιδιωτικών 
πρατηρίων καυσίμων στα υπόγεια έργα και 
συμβάλλαμε στην ορθολογική ένταξη στο 
Εθνικό Δίκαιο των ευρωπαϊκών οδηγιών 
για 16 νέες καρκινογόνες ουσίες.

Το 2019 ξεκίνησαν νέες διαπραγμα-
τεύσεις για υπογραφή νέων Συλλογικών 
Συμβάσεων Εργασίας  με την Ομοσπον-
δία Μεταλλωρύχων Ελλάδος και την Ομο-
σπονδία Χειριστών, όμως με την ΟΜΕ ευ-

ρισκόμαστε ήδη σε διαδικασία διαιτησίας 
παρά το γεγονός ότι ουσιαστικά δεν έγινε 
διαπραγμάτευση.

Σημαντική επίσης ήταν η παρουσία του 
Συνδέσμου σε ευρωπαϊκά όργανα και φο-
ρείς που αφορούν στην Υγεία και Ασφάλεια. 
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η συμμετοχή μας 
στη διαμόρφωση θέσεων που αφορού-
σαν στην ένταξη της βενζίνης και ενώσεων 
νικελίου στην Οδηγία περί καρκινογόνων 
ουσιών, στη διαμόρφωση θέσεων για τη 
νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την Υγεία 
και Ασφάλεια, στον εκσυγχρονισμό σχετι-
κών Οδηγιών και τέλος στη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων στην εκστρατεία για 
την αντιμετώπιση των επικίνδυνων ουσιών 
στους χώρους εργασίας.

Επιπλέον, μέσω της Euromines, συμβάλ-
λαμε στη διαμόρφωση θέσεων του κλάδου 
για την κατηγοριοποίηση των επενδύσε-
ων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρωτοβουλία 
«Πράσινη Χρηματοδότηση» και την ένταξη 
των εξορυκτικών έργων σε αυτήν, καθώς 
και στη μελέτη βάσης που αφορά στα ΝΟx 
και τις εκπομπές καύσης πετρελαίου στους 
εξορυκτικούς χώρους.

Η πληροφόρηση του κοινού και των το-
πικών κοινωνιών για τη σημασία της εξο-
ρυκτικής βιομηχανίας στην ευημερία των 
ανθρώπων είναι ζωτικής σημασίας για την 
κοινωνική αποδοχή της.

Έτσι με ενέργειες και  χρηματοδότηση 
του Συνδέσμου και τις χορηγίες μελών μας, 
η επιτυχημένη έκθεση «Τα Ορυκτά και ο Άν-
θρωπος» λειτούργησε για τρίτο κύκλο στο 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή στην 
Αθήνα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο 
Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Θεσσαλονίκης. Τα εγκαίνια της Έκθεσης, 
τον Οκτώβριο του 2019 στη Θεσσαλονίκη, 
έγιναν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
και την επισκέφθηκαν μέχρι τώρα 30.000 
επισκέπτες. Επίσης, υποστηρίξαμε με χορη-
γίες συνέδρια και επιμέρους προσπάθειες 
για την ανάδειξη της ιστορίας της εξόρυξης 
στη χώρα μας και ειδικά στο Λαύριο.

Το πλούσιο έργο της περασμένης χρο-
νιάς, με τη συμβολή των μελών των Ομά-
δων Εργασίας,  του Προσωπικού και των 
Συνεργατών μας στην κοινή προσπάθεια 
πραγμάτωσης των στόχων του Συνδέσμου 
μας, δημιουργεί στέρεα βάση για τις δρά-
σεις του 2020.

Στη φετινή χρονιά θα εστιασθούμε στη 
μετρίαση των επιπτώσεων από την υγειο-
νομική κρίση και την γρήγορη ανάκαμψη 
του κλάδου σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό 
διεθνές οικονομικό κλίμα, εξασφαλίζοντας 
υψηλά επίπεδα ασφάλειας και υγιεινής για 
το προσωπικό και τους συνεργάτες μας 
και με έμφαση σε δράσεις και προτάσεις, 
νομοθετικές και άλλες, οι οποίες  θα δια-
σφαλίζουν τη διατήρηση της παραγωγικής 
ικανότητας και της ανταγωνιστικής θέσης 
μας στο διεθνή στίβο.

Αθανάσιος Κεφάλας
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Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επι-
χειρήσεων ιδρύθηκε το 1924 µε 
την πρώτη επωνυµία «Ένωσις 

των εν Έλλάδι Μεταλλευτικών και Μεταλ-
λουργικών Επιχειρήσεων».

Σκοπός του είναι η συµβολή στην ανά-
δειξη της σηµασίας και την αξιοποίηση των 
ορυκτών πόρων της χώρας, που αποτελούν 
ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα, προς όφε-
λος της ελληνικής κοινωνίας, της εθνικής 
οικονοµίας και της περιφερειακής ανάπτυ-
ξης. Εκπροσωπεί την ελληνική εξορυκτική 
– µεταλλουργική βιοµηχανία στην ελληνική 
πολιτεία και τα ευρωπαϊκά όργανα.

Κατά το ΣΜΕ, η αξιοποίηση του ορυκτού 
πλούτου της χώρας και ο σεβασµός προς 
το περιβάλλον, είναι έννοιες συµβατές.

Τα µέλη του, αναγνωρίζοντας τη σηµα-
σία της βιώσιµης ανάπτυξης, για τη διεθνή 
και ελληνική κοινωνία, ισόρροπη ανάπτυξη 
µε σεβασµό στο περιβάλλον, την κοινω-
νία και τον άνθρωπο, από το 2006, έχουν 
υιοθετήσει και δεσµευτεί σε Κώδικα 10 Αρ-
χών Βιώσιµης Ανάπτυξης, που προβλέπει 
τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών τους 
στον οικονοµικό, περιβαλλοντικό, κοινω-
νικό και εργασιακό τοµέα. Η εφαρµογή 
τους απεικονίζεται µε συγκεκριµένους 
µετρήσιµους δείκτες για κάθε ένα τοµέα 

ξεχωριστά, τους οποίους τα µέλη απο-
στέλλουν µία φορά το χρόνο στο ΣΜΕ. 
Στo πλαίσιo της εφαρµογής των Αρχών 
Βιώσιµης Ανάπτυξης για το σύνολο των 
δραστηριοτήτων των εταιρειών µελών του 
ΣΜΕ, από το 2006 και µετά, αναφέρονται 
ετησίως και σε κάποιες ιδιαίτερης σηµα-
σίας «καλές πρακτικές».

Αναµφισβήτητα, οι εταιρείες είναι άρ-
ρηκτα συνδεδεµένες µε το κοινωνικό σύ-
νολο µέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται. 
Οφείλουν, εποµένως να αναγνωρίζουν την 
ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην 
κοινωνία και το περιβάλλον. Η οικειοθελής 
δέσµευση να ενταχθούν περιβαλλοντικές 
και κοινωνικές δράσεις στις εταιρικές δρα-
στηριότητες, πέραν των νοµικών υποχρεώ-
σεων, στοιχειοθετεί την Εταιρική Κοινωνική

Ευθύνη των εταιρειών και προσδίδει 
στις δραστηριότητές τους τη διάσταση 
του κοινωνικού αποτυπώµατος.

Αυτό αποτελεί κατευθυντήρια γραµµή 
λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων µελών 
του Συνδέσµου.

Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις µέλη του 
ΣΜΕ χαρακτηρίζονται από υψηλού επιπέ-
δου τεχνική γνώση η οποία αντανακλάται 
στην εφαρµογή υψηλής τεχνολογίας και 
καινοτόµων µεθόδων έρευνας και ανά-

πτυξης όλων των έργων αξιοποίησης των 
ορυκτών πόρων. Επίσης, διακρίνονται από 
έντονα εξωστρεφή χαρακτήρα και έναν 
ιδιαίτερα έντονο εξαγωγικό προσανατο-
λισµό, µε εξαγωγές µεγαλύτερες του 65% 
του συνόλου των πωλήσεων των µελών 
του, κατακτώντας σηµαντικά µερίδια στις 
διεθνείς αγορές αλλά και δίνοντας έτσι 
λύσεις σε εποχές εθνικής οικονοµικής δυ-
σκαµψίας. Πολλές από τις εταιρείες-µέλη 
του Συνδέσµου, κατατάσσονται στις υψη-
λότερες θέσεις παραγωγής και πωλήσεων 
Ορυκτών Πρώτων Υλών σε παγκόσµιο ή 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μια νέα πρόκληση για τον κλάδο απο-
τελεί, επίσης, η κυκλική οικονοµία. Η µε-
τάβαση από τη γραµµική στην κυκλική 
οικονοµία, µπορεί να οδηγήσει την εξο-
ρυκτική – µεταλλουργική βιοµηχανία στην 
πρώτη γραµµή της Βιώσιµης Ανάπτυξης, 
γι’ αυτό και εµείς, ως εκπρόσωποί της, τη 
στηρίζουµε ανεπιφύλακτα. Η πρωτογε-
νής παραγωγή, µε βάση τις αυξανόµενες 
ανάγκες της παγκόσµιας αγοράς, προ-
βλέπεται να συνεχίσει να είναι ουσιώδους 
σηµασίας, αλλά απαραίτητο προαπαι-
τούµενο γι’ αυτό, είναι η εφαρµογή των 
αρχών προστασίας περιβάλλοντος και 
βιώσιµης ανάπτυξης. 
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Συνοπτική εικόνα του κλάδου 2019

Μεταβολή σε σχέση με  2018
Αριθμός απασχολούμενων (άμεσο και 
έμμεσο προσωπικό)

85.000 -15%

Παραγωγή (σε τόνους τελικών εμπορεύ-
σιμων προϊόντων)

65.000.000 -10%

Πωλήσεις (ευρώ) 2,1 δις -15%

Εξαγωγές (ευρώ) 1,350 δις -10%

*στοιχεία μελών ΣΜΕ διασταυρωμένα με κλαδική μελέτη STOCHASIS για το 2019

Σημαντικά μεγέθη  
του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων

Μεταβολή σε σχέση με  2018
Αριθμός εταιρειών μελών 29 + 10%

Αριθμός απασχολούμενων (άμεσο και 
έμμεσο προσωπικό)

12.000 - 13%

Παραγωγή (σε τόνους τελικών εμπορεύ-
σιμων προϊόντων)

63.000.000 - 10%

Πωλήσεις (ευρώ) 1.800.000 - 10%

Εξαγωγές (ευρώ) 1.200.000 - 8%

Βασικό στοιχείο στην ανάπτυξη της 
διεθνούς οικονοµίας, αποτελεί πλέον η 
εξοικονόµηση πόρων µε εφαρµογή της 
φιλοσοφίας της κυκλικής οικονοµίας.

Η µεταστροφή από το γραµµικό µοντέ-
λο «προµήθεια, παραγωγή, κατανάλωση, 

απόρριψη» στο µοντέλο κυκλικής οικο-
νοµίας «µείωση, επαναχρησιµοποίηση, 
επισκευή, ανακύκλωση, ανάκτηση, ασφαλή 
διαχείριση αποβλήτων» απαιτεί αλλαγές 
(από το σχεδιασµό των προϊόντων έως 
και την κατανάλωσή τους), δηµιουργώ-

ντας πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, 
την κοινωνία, την οικονοµία. Αυτό είναι 
το νέο πλαίσιο αρχών λειτουργίας των 
επιχειρήσεων µελών του Συνδέσµου Με-
ταλλευτικών Επιχειρήσεων.
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ΑΙΤΉΜΑΤΑ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ

 Τροποποίηση του Ν. 4512/2018, 
ώστε να αρθούν σημαντικές επιπλο-
κές στην αδειοδότηση και τη λειτουρ-
γία των εξορυκτικών επιχειρήσεων 

 Ολοκλήρωση της εκπόνησης του 
Ειδικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ 

 Λειτουργία εξορυκτικών δραστη
ριοτήτων εντός ζωνών προστασίας 
της φύσης σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα από τις ευρωπαϊκές οδηγίες 
και τις καλές πρακτικές 

 Αποτελεσματικότερη περιβαλλο
ντική αδειοδότηση σε κεντρικό και 
περιφερειακό επίπεδο, με επαρκή στε-
λέχωση μέσω και της χρησιμοποίησης 
των πιστοποιημένων εξωτερικών συ-
νεργατών στην αξιολόγηση των ΜΠΕ

 Επικαιροποίηση της Εθνικής Πο
λιτικής Αξιοποίησης των ΟΠΥ και 
έκδοση συγκεκριμένου σχετικού νομι-
κού κειμένου. Επεξεργασία και εφαρ-

μογή στρατηγικής υλοποίησής τους. 
Διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες για 
το αμοιβαίο όφελος από την αξιοποί-
ηση του ορυκτού πλούτου της χώρας 

 Φοροελαφρύνσεις και μείωση τε
λών και μισθωμάτων για την αντι-
μετώπιση των προβλημάτων που 
δημιουργήθηκαν στην εξορυκτική βι-
ομηχανία από την πανδημία COVID 19

 Εξασφάλιση ομαλούς μετάβασης 
σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, από την 
απολιγνιτοποίηση στις ΑΠΕ, χωρίς 
κλυδωνισμούς στην ανάπτυξη της 
χώρας

Η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία συνεχίζει να στηρίζει 
αταλάντευτα την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας 
παρά τα προβλήματα ανταγωνισμού και ανακατατάξεων 
στις διεθνείς αγορές.

 Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονο
μίας στην εξορυκτική δραστηριότη-
τα. Προϊόντα μεγαλύτερης διάρκειας, 
ανακυκλώσιμα, με μικρότερη κατανά-
λωση πόρων και μείωση των ρύπων, 
των αποβλήτων, των απορριμμάτων

 Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 
της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης 
(Industry 4.0). Yλοποίηση του Μining 
4.0, καινοτομίες στη λειτουργία όλου 
του παραγωγικού κύκλου της εξο-
ρυκτικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερα 
φορολογικά κίνητρα για εφαρμογές 
καινοτομίας

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
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Το 2019, ο δείκτης συχνότητας ατυχη-
μάτων σημείωσε τη μικρότερη τιμή 
από το 2012. Ο δείκτης σοβαρότη-

τας μειώθηκε κατά περίπου 25% σε σχέση 
με το 2018 και 14 από τις 25 εταιρείες μέλη 
του ΣΜΕ με παραγωγικό έργο, παρουσία-
σαν μηδέν ατυχήματα, σε όλες τις κατηγορίες 
προσωπικού (μόνιμου και εργολαβικού). 

Οι έντονες και στοχευμένες προσπά-
θειες των μελών του Συνδέσμου προς την 
κατεύθυνση υλοποίησης του στόχου για 
μηδέν ατυχήματα (zero accidents vision), 
συνεχίζονται.

Παρόλο που  το 2019, συνέβησαν 82 μέ-
τριας ή χαμηλής σοβαρότητας ατυχήματα και 
2 θανατηφόρα,  μένουμε προσανατολισμένοι 
στη στρατηγική πρόληψης που έχουμε υιο-
θετήσει για εξάλειψη των κινδύνων στους 
χώρους εργασίας και την ευαισθητοποίηση 
του προσωπικού των εταιρειών μας απέναντι 
σε κάθε λανθασμένη ανθρώπινη, επικίνδυνη 
ενέργεια που μπορεί να προξενήσει ατύχημα. 
Η στρατηγική zero harm-healthy work είναι 
η μοναδική κατεύθυνση υλοποίησης της κα-
θολικής πρόληψης των ατυχημάτων και της 
υλοποίησης του στόχου του μηδενισμού των 
ατυχημάτων.

136.284.22
ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ

Δείκτης Συχνότητος (Δ.Συ) 
(Αριθμός ατυχημάτων ανά εκ. Ω. Απ)

Δείκτης Συχνότητος (Δ.Συ) 
(Αριθμός ατυχημάτων ανά εκ. Ω. Απ)

Δείκτης Σοβαρότητος (Δ.Σο) 
(Αριθμός ημερών απώλειας ανά εκ. Ω. Απ)
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Τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/EC (CMD) για την προστασία 
εργαζομένων από καρκινογόνες ουσίες

Η Advisory Committee of Safety and Health at Work έκανε αποδεκτή την εισήγηση της 
Commission για την τέταρτη λίστα ουσιών που εντάσσονται στα καρκινογόνα. Αυτές που 
αφορούν στον κλάδο είναι:

Στατιστικά ασφάλειας των εταιρειών μελών τα τελευταία 8 χρόνια:
Έτος Δείκτης Συχνότητας Δείκτης Σοβαρότητας Δείκτης Θανατηφόρων

Για το 2012 5,48 137,59 1/6.009

Για το 2013 4,56 130,86 1/ 4.149

Για το 2014 5,14 141,77 1/ 2.567

Για το 2015 5,11 181,64 1/ 4.426

Για το 2016 5,56 164,17 1/ 3.771

Για το 2017 4,68 130,96 1/ 6.245

Για το 2018 4,53 178,68 0

Για το 2019 4,22 136,28 1/ 5.614

• Κουλτούρα ασφάλειας και ευαισθητοποί-
ηση της κοινωνίας

• Υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Σε αρκετές ενότητες υπήρχαν ομιλίες και 

ενεργό συμμετοχή στελεχών εταιρειών με-
λών ΣΜΕ (περισσότερες λεπτομέρειες στο 
Elinyae.gr)

Νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για 
την Υγεία και Ασφάλεια στην 
εργασία

H Commission επεξεργάζεται κείμενο πλαί-
σιο που περιγράφει την ευρωπαϊκή στρα-
τηγική για την Υ&Α στην εργασία για την 
περίοδο 2021-2027.

Στη διαμόρφωση του κειμένου θα λη-
φθούν υπόψη οι απόψεις των ευρωπαϊκών 
οργάνων και όλων των εμπλεκόμενων φορέ-
ων όπως της Advisory Committee of Safety 
and Health και των συνδικάτων. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη διάρ-
κεια της Φιλανδικής Προεδρίας επεξεργάστη-
κε τις θέσεις που πρέπει να συμπεριληφθούν 
στην στρατηγική. Τα βασικότερα συμπερά-
σματα ήταν τα εξής:
• Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι νέες προκλή-

σεις Υ&Α από τος μεγάλες αλλαγές στους 
χώρους εργασίας λόγω Industry 4.0 

• Nα υπάρξουν  κατευθύνσεις για τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις και τη διευκόλυνσή 
τους στην υιοθέτηση συστημάτων Υ&Α

• Να αντιμετωπιστεί η Υ&Α εργασίας  για 
όλες τις ηλικίες και τους χώρους εργασίας

• Να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι 
επικίνδυνες ουσίες

• Να βελτιωθούν τα στατιστικά στοι-
χεία ατυχημάτων και επαγγελματικών 
ασθενειών

• Να στοχεύει στην αντιμετώπιση των νέων 
αναδυόμενων κινδύνων (ψυχο-κοινωνι-
κοί, μυοσκελετικά κτλ.)

• Να εστιάσει στην απόκτηση κουλτούρας 
ασφάλειας για όλους και να υιοθετήσεις 
έμπρακτα το όραμα «μηδέν ατυχήματα»

• Να εκσυγχρονιστούν οι υπάρχουσες οδη-
γίες Υ&Α στο πλαίσιο των νέων απαιτή-
σεων από το Industry 4.0

• Να θεσμοθετήσει πλαίσιο συνεχούς βελ-
τίωσης των κρατών μελών στο πλαίσιο 
της Υ&Α

• Να εξασφαλιστεί ίση μεταχείριση και ίση 
αντιμετώπιση όλων των εργαζομένων 
από πλευράς Υ&Α σε όλους τους χώρους 
εργασίας

ΟΥΣΙΑ ΟΡΙΟ ΕΚΘΕΣΉΣ ΠΑΡΑΤΉΡΉΣΕΙΣ

Benzene 0,66 mg/m2 σε 8ωρη έκθεση 
0,2 ppm σε 8ωρη έκθεση

Περίοδος προσαρμογής 4 
έτη αφού τεθεί ο κανονισμός 
σε πλήρη ισχύ

Nickel Compounds 0,01 mg/m3 στο αναπνεύσιμο 
κλάσμα

Το όριο θα ισχύσει μετά τη 
17-1-2025

Συμμετοχή ΣΜΕ στο 2ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Υγείας 
και Ασφάλειας με θέμα «Με 
το βλέμμα στο μέλλον, που 
διοργανώθηκε από το ΕΛΙΝΥΑΕ

Στόχος του συνεδρίου ήταν να ανιχνεύσει 
τις σημερινές προκλήσεις στα θέματα Υγεί-
ας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας 
όπου νέες τεχνολογίες και η ευρεία χρήση 
του διαδικτύου διαφοροποιούν σημαντικά 
την παραδοσιακή μορφή εργασίας.

Το νέο εργασιακό τοπίο συνοψίζεται σε 
τρεις συνιστώσες με τις οποίες ασχολήθηκε 
το συνέδριο 
– Νέες συνθήκες εργασίας

Αναλύθηκαν οι εξής παράμετροι:
• Γήρανση του εργατικού δυναμικού
• Ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις-ψηφιο-

ποίηση της εργασίας
• Η 4η βιομηχανική επανάσταση
• Νέες και ευέλικτες μορφές απασχόλησης
• Πληθοπορισμός (Crowdsourcing) και πο-

λυμορφία εργατικού δυναμικού
• Κλιματική αλλαγή
• Παρενέργειες της συνεχούς online 

εργασίας

– Νέοι και αναδυόμενοι κίνδυνοι
Οι νέες συνθήκες γεννούν νέους επαγγελ-

ματικούς κινδύνους
• Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι
• Νέου τύπου εργασιακό stress
• Εξουθένωση
• Κίνδυνοι από χρήση νέων υλικών όπως 

νανουλικά
• Νέοι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και αντι-

μετώπισή τους (πράσινες τεχνολογίες και 
βιοτεχνολογία)

– Νέες τεχνικές διαχείρισης
• Βελτιωμένοι κανονισμοί και πρότυπα 

ασφάλειας
• Νέα μέσα προστασίας εργαζομένων 

(ατομικά μέσα και έναντι επικίνδυνων 
ουσιών)

• Ηλεκτρονικά εργαλεία (εκτίμησης κινδύ-
νων, ελέγχων, επιθεωρήσεων)

• Μέσα σύγχρονης εκπαίδευσης εργαζομέ-
νων (εικονική πραγματικότητα)

• Επαγγελματικός καρκίνος και 
αντιμε τώπιση

• Υγεία και Ασφάλεια σε όλες τις εκπαιδευ-
τικές βαθμίδες 
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O Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επι-
χειρήσεων, ασκώντας το θεσμικό 
του ρόλο της εκπροσώπησης της 

Ελληνικής Εξορυκτικής Βιομηχανίας στην 
Πολιτεία και τη Δημόσια Διοίκηση, είχε το 
τελευταίο δωδεκάμηνο συχνές επαφές και 
συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και των άλλων συναρμόδιων υπουργείων, 
προβάλλοντας τις θέσεις και τα αιτήματά του 
στο σύνολο των κανονιστικών θεμάτων που 
απασχόλησαν τον κλάδο.

Το πρώτο εξάμηνο του 2019 ενεργήσα-
με για να αρθούν οι δυσλειτουργίες του Ν. 
4512/2018 και ιδιαίτερα με τις εγγυητικές 
επιστολές αποκατάστασης περιβάλλοντος, 
τον τρόπου επιβολής προστίμων από τις 
Επιθεωρήσεις, την ανάθεση υλοποίηση του 
Ειδικού Χωροταξικού για τις Ορυκτές Πρώ-
τες Ύλες, το νομοσχέδιο «περί Αιγιαλού και 
Παραλίας» και τα προβλήματα που δημιουρ-
γούνται από την εφαρμογή του, με τα προ-
γράμματα του ΥΠΕΝ για το δίκτυο ΝΑTURA 
και την επεξεργασία βημάτων απλοποίησης 
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Από τον Ιούλιο του 2019 έως σήμερα, ο 
Σύνδεσμος έκανε σειρά παρεμβάσεων που 
αφορούσαν στο σύνολο των προβλημάτων 
που αναζητούν λύσεις εδώ και καιρό και δυ-
σκολεύουν την ομαλή λειτουργία και την 
παραπέρα ανάπτυξη του κλάδου.

Τα θέματα που αναπτύσσονται παρακά-
τω, έγιναν αντικείμενο εκτεταμένου διαλόγου 
με την πολιτική ηγεσία και τις υπηρεσίες και 

έτυχαν αποστολής αναλυτικών έγγραφων 
τοποθετήσεων από πλευράς του Συνδέσμου.

Ένταξη του κλάδου στο νέο 
Αναπτυξιακό Νόμο

Με τον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο 
4399/2016, ο εξορυκτικός κλάδος είχε απο-
κλειστεί από τα προβλεπόμενα αναπτυξιακά 
κίνητρα.

Το τεκμηριωμένο αίτημα του Συνδέσμου 
για την επιλεξιμότητα του κλάδου, σύμφωνα 
και με τα προβλεπόμενα από την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία, έγινε αποδεκτό από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και οδήγησε στην 
ένταξη των εξορυκτικών έργων στο νέο Ανα-
πτυξιακό Νόμο Ν. 4635/2019.

Διατάξεις Απλοποίησης 
Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας 
με το ν. 4635/2019 
(πολυνομοσχέδιο)

Έγιναν κάποια μικρά βασικά βήματα στο 
πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, που αφορούν: 
αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 
τροποποίηση του Ν.4442/2016 αποσαφη-
νίζοντας το καθεστώς γνωστοποιήσεων 
και θεσμοθετώντας το outsourcing στην 
υποστήριξη υπηρεσιών του Δημοσίου και 
περιορισμένης κλίμακας τροποποιήσεις του 
Ν. 4014/2011 (γνωμοδοτήσεις κεντρικού 
Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότη-
σης, απλοποιήσεις διαδικασιών τροποποί-
ησης ΑΕΠΟ).

Συνάντηση με πολιτική ηγεσία 
ΥΠΕΝ

Στη συνάντηση μετείχε ο Υπουργός κ. Κ. 
Χατζηδάκης, ο Υφυπουργός κ. Γ. Θωμάς, η 
Γεν. Γραμματέας κ. Α. Σδούκου και υπηρεσια-
κοί παράγοντες. Στη συνάντηση αυτή, θέσα-
με το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν 
την εξορυκτική βιομηχανία και έχουν σχέση 
με το ΥΠΕΝ, κάνοντας συγκεκριμένες προτά-
σεις επίλυσης των προβλημάτων.

Συγκεκριμένα συζητήθηκαν τα εξής:
• Καθυστερήσεις στις εγκρίσεις ΜΠΕ-έκδο-

ση ΑΕΠΟ 
• Καθυστερήσεις στις ανανεώσεις ΑΕΠΟ
• Αδειοδότηση εξορυκτικών έργων εντός 

προστατευόμενων περιοχών
• Αδειοδότηση εξορυκτικών αποβλήτων
• Επιβολή χρηματοοικονομικών εγγυήσεων
• Αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο περί 

υδατορεμάτων
• Αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο περί 

διαχείρισης υδάτων 
• Τροποποιήσεις στο δασικό νόμο 

4280/2014
• Τροποποιήσεις περιφερειακών χωροτα-

ξικών σχεδίων
• Εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για τις 

ΟΠΥ
• Τροποποιήσεις του ν. 4512/2018
• Ενεργειακά-εξασφάλιση ομαλούς λειτουρ-

γίας υφιστάμενων λιγνιτωρυχείων μέχρι 
κανονικής εξόφλησης των κοιτασμάτων 

• Τροποποιήσεις στη λειτουργία των 
Επιθεωρήσεων 

• Αντιμετώπιση των αναγκών σε εξειδικευ-
μένους χειριστές μηχανημάτων
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Συνάντηση με Γενικό Γραμματέα 
Περιβάλλοντος κ. Αραβώση 
–υποβολή τροποποιητικών 
διατάξεων για το σύνολο της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Ο Σύνδεσμος στο προγραμματιζόμενο 
από το ΥΠΕΝ νομοσχέδιο με το οποίο θα 
αντιμετωπίζονται τα προβλήματα με την πε-
ριβαλλοντική νομοθεσία, πρότεινε να συμπε-
ριληφθούν συγκεκριμένες τροποποιητικές 
διατάξεις ή συμπληρώσεις στο σύνολό της. 
Γνωρίζοντας τις αδυναμίες ή τις ελλείψεις της 
κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας αλλά 
και ευρύτερα της νομοθεσίας αδειοδότησης 
–λειτουργίας έργων (πχ Ν. 4442), συμπερι-
λαμβανομένης και αυτής των δασών, επεξερ-
γάστηκε αλλαγές που θα εκσυγχρόνιζαν την 
αδειοδοτική λειτουργία των έργων.

Συναντήσεις με Γεν. Γραμματέα 
Ενέργειας και ΟΠΥ κ. Α. Σδούκου

Ο Σύνδεσμος επεξεργάστηκε τροποποι-
ήσεις-προτάσεις σημαντικών αλλαγών στο 
ν. 4512/2018, οι οποίες έτυχαν εκτεταμένων 
συζητήσεων με τη Γεν. Γραμματέα, τους επι-
τελείς της και εκπροσώπους της Δημόσιας 
Διοίκησης.

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ μας διαβε-
βαίωσε ότι όλα τα θέματα που μας ενδιαφέ-
ρουν δεν θα πιαστούν σε ένα νομοσχέδιο αλλά 
σε τρία χωριστά νομοθετήματα και ένα επιπλέον 
που θα αφορά αμιγώς χωροταξικά θέματα. 

Διαμόρφωση νομοσχεδίου 
για τον εκσυγχρονισμό της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης νομοσχε-
δίου  για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλο-
ντικής νομοθεσίας στις άτυπες διαβουλεύσεις 
μας αλλά και στην τελική τυπική διαβούλευ-
ση, προσπαθήσαμε να περάσουμε εκτός των 
διατάξεων που αναφέρονταν στο νομοσχέ-
διο και διατάξεις για κύριες τροποποιήσεις 
του Ν. 4014 σε σχέση με τη λειτουργία 
των επιθεωρήσεων, αλλαγές στη διαχείρι-
ση υδατορεμάτων και νερών, αλλαγές στη 
διαδικασία χαρακτηρισμού αποβλήτων και 
στην αδειοδότηση εξορυκτικών αποβλήτων. 
Επίσης, προσπαθήσαμε να εντάξουμε ορι-
σμένες καίριες αλλαγές σε επιμέρους άρθρα 
του 4512/2018.

Τροποποίηση του άρθρου 59 
και 108 του Μεταλλευτικού 
Κώδικα περί παράτασης κατά 
μία 25ετία των μεταλλευτικών 
παραχωρήσεων

Συστάθηκε ad hoc ομάδα εργασίας στο 
Σύνδεσμο, που επεξεργάστηκε την τροποίη-
ση του άρθρου 59 και 108 του Μεταλλευτι-
κού Κώδικα περί παράτασης κατά μία 25ετία 
των μεταλλευτικών παραχωρήσεων, ώστε να 
αρθούν τα εμπόδια ομαλής ροής επενδύσεων 
σε μεταλλευτικές παραχωρήσεις στις οποίες 
πλησιάζει η λήξη της 50ετίας και των οποίων 
η ανανέωσή  έχει σημαντικές αβεβαιότητες. 

Το θέμα αυτό συζητήθηκε και στη συνά-
ντηση του ΣΜΕ με τον Υπουργό ΠΕΝ κ. Κ. 
Χατζηδάκη.

Χωροταξικός Σχεδιασμός
Ο ΣΜΕ συνεργάστηκε στενά με το ΣΕΒ, 

προωθώντας τις θέσεις που αφορούν στον 
κλάδο σε σχέση με το Περιφερειακό Χωρο-
ταξικό Σχεδιασμό.

Ο Σύνδεσμος επεξεργάστηκε τροποποι-
ήσεις που αφορούν στην καλύτερη προσέγ-
γιση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων στα 
χωροταξικά της Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής 
Μακεδονίας , Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσα-
λίας και Ηπείρου.

Εξόρυξη 
λιγνίτηΑπολιγνιτοποίηση

Ο Σύνδεσμός μας εξέφρασε στον Υπουρ-
γό ΠΕΝ κ. Κ. Χατζηδάκη, τις σημαντικές 
επιφυλάξεις του για το πρόγραμμα απολι-
γνιτοποίησης της Κυβέρνησης με ορίζοντα 
την παύση παραγωγής του λιγνίτη το 2023. 
Θεωρεί ότι η εξόρυξη λιγνίτη πρέπει να πε-
ριορισθεί σταδιακά, χωρίς κλυδωνισμούς 
στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και 
σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις.

Αιγιαλός και Παραλία
Ο Σύνδεσμός μας διατύπωσε προτάσεις 

τις οποίες έθεσε υπόψη της Ομάδας Χωρο-
ταξίας του ΣΕΒ που είχε αναλάβει την προώ-
θηση αλλαγών-τροποποιήσεων του υπάρχο-
ντος νόμου. Τα κύρια θέματα που αναδείξαμε 
είναι ο προσδιορισμός του αιγιαλού και πα-
ραλίας, ο καθορισμός τιμήματος για χρήση 
εγκαταστάσεων φορτο-εκφόρτωσης που 
είναι πλησίον ή συνοδά έργα εξορυκτικών 

έργων, η αδειοδότηση των εγκαταστάσεων 
και η συντήρηση και λειτουργία των ήδη 
υπαρχουσών.

Τέλος Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων

Όπως και παραπάνω συνεργαστήκαμε 
την αντίστοιχη ομάδα εργασίας του ΣΕΒ, 
προκειμένου να δρομολογηθούν νομοθε-
τικές παρεμβάσεις που θα απαλλάσσουν τις 
σκάλες φόρτωσης και τις ιδιωτικές λιμενικές 
εγκαταστάσεις της εξορυκτικής-μεταλλουρ-
γικής βιομηχανίας από το τέλος αυτό.

Ιδιωτικά πρατήρια καυσίμων –
εγκαταστάσεις στα υπόγεια έργα

Προωθήθηκαν τροποποιήσεις της ΥΑ 
37776/2645/2017 από κοινού με το ΣΕΒ και 
υπηρεσιακούς παράγοντες, προκειμένου να 
αρθούν τα εμπόδια αδειοδότησης ιδιωτικών 
πρατηρίων εντός υπογείων έργων. Τελικά εκ-
δόθηκε ΥΑ που επιλύει το πρόβλημα το 2020. 

Συλλογικές συμβάσεις
Με το Ν. 4635/2019, που προώθησε το 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΠΑΝ, 
ικανοποιήθηκαν και οι θέσεις του Συνδέσμου 
για τις προϋποθέσεις επέκτασης των συλλο-
γικών συμβάσεων και την προσφυγή στη 
διαιτησία μονομερώς μόνο όταν συντρέχει 
λόγος κοινωνικού ή δημόσιου συμφέροντος.

Το Σύνδεσμο απασχόλησε έντονα η δια-
πραγμάτευση με την Ομοσπονδία Μεταλ-
λωρύχων Ελλάδος και την Ομοσπονδία χει-
ριστών για την υπογραφή νέων συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας. 

Σε ό,τι αφορά στη ΣΣΕ με την Ομοσπονδία 
Μεταλλωρύχων Ελλάδος, έγινε προσπάθεια 
από τον ΟΜΕΔ να εισέλθουμε σε διαδικασία 
μεσολάβησης την οποία και απορρίψαμε, θε-
ωρώντας ότι η απευθείας διαπραγματεύσεις 
δεν είχαν ολοκληρωθεί. 

Ένταξη στο Εθνικό Δίκαιο των 
16 νέων Καρκινογόνων ουσιών 
(τροποποίηση της Οδηγίας περί 
Καρκινογόνων)

Ο ΣΜΕ με τη συμμετοχή του στο ΣΥΑΕ 
συνέβαλε σε αυτό. Θέμα αιχμής για τον κλά-
δο αποτελεί η ένταξη στα καρκινογόνα των 
Diesel Exhaust.
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Έντονη ήταν η δραστηριότητα του 
Συνδέσμου στα ευρωπαϊκά θέμα-
τα, με την ενεργό συμμετοχή του 

σε όργανα και φορείς όπως η Advisory 
Committee of Safety and Health at Work 
(ACSH) και η European Agency of Safety 
and Health at Work (EU-OSHA). Ο Σύν-
δεσμος είχε συμμετοχή στη διαμόρφωση 
θέσεων της Business Europe και της Ομά-
δας εκπροσώπων των επιχειρήσεων που 

μετέχουν στην ACSH και το EU-OSHA, που 
αφορούσαν στην ένταξη της βενζίνης και 
ενώσεων νικελίου στην Οδηγία περί Καρ-
κινογόνων, στη διαμόρφωση θέσεων για τη 
νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για Υ&Α, στον 
εκσυγχρονισμό Οδηγιών για την Υ&Α και 
τέλος στη συμμετοχή των κοινωνικών εταί-
ρων στην εκστρατεία για την αντιμετώπι-
ση των επικίνδυνων ουσιών στους χώρους 
εργασίας.

Μέσω Euromines μετείχε στη διαμόρφω-
ση θέσεων του κλάδου για κατηγοριοποί-
ηση των επενδύσεων στην Ε.Ε. (Ταξινομία-
«πράσινη χρηματοδότηση») και την ένταξή 
του σε αυτήν όπως και για τη μελέτη βάσης 
(baseline study) που αφορά στα ΝΟx και τα 
Diesel Exhaust στους εξορυκτικούς χώρους.

Το παραδοσιακό μοντέλο της Γραμ-
μικής Οικονομίας ορίζεται απτά ως 
«Πάρε-φτιάξε-κατανάλωσε-απόρ-

ριψε (take-make-consume-waste). Οι πρώ-
τες ύλες  μετατρέπονται σε προϊόντα και 
μετά τον κύκλο ζωής τους, απορρίπτονται. 

Η παγκόσμια ανάγκη για ανάπτυξη σε 
συνδυασμό με τον περιορισμό των διαθέσι-
μων πόρων και τις περιβαλλοντικές προκλή-
σεις, οδηγεί σε εγκατάλειψη της γραμμικής 
οικονομίας. 

Βασικά στοιχεία της Κυκλικής Οικονομίας 
(ΚΟ) είναι:
 Η αποφυγή των αποβλήτων
 Η μείωση της ανάγκης πρωτογενούς πα-

ραγωγής πρώτων υλών (απόζευξη από 
την ανάπτυξη)

 Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και 
πόρων 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο η Κ.Ο. καθίσταται 
πλέον κερδοφόρος, με μικρότερες επιπτώ-
σεις στο περιβάλλον, δημιουργώντας τις 

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, βιώσιμες οι-
κονομίες, αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα 
λόγω εξοικονόμησης πόρων και βελτιωμέ-
νων προϊόντων και τέλος δημιουργία νέων 
υψηλών απαιτήσεων θέσεων απασχόλησης. 

Βασικοί στόχοι της Κ.Ο. για την Ε.Ε. είναι¨
 Η ουδέτερη –μηδενικού σε άνθρακα το 

2050 οικονομία σε όλους τους τομείς της, 
 Η μείωση κατανάλωσης ενέργειας
 Η αποδοτικότητα και αποτελεσματικό-

τητα χρήσης πόρων, η παραγωγή νέων 
βιώσιμων «πράσινων» προϊόντων που 
θα υπερτερούν των ανταγωνιστών 
της και ο μηδενισμός των αποβλήτων 
(zero-waste).

Για να υποστηριχτούν όλα αυτά, απαιτού-
νται σημαντικοί ορυκτοί πόροι και μέταλλα. 

Βασική πρόκληση στη βιώσιμη ανάπτυξη 
της Ε.ΕΕ προς την κατεύθυνση της Κ.Ο απο-
τελεί η αλυσίδα προμήθειας πρώτων υλών, 
κρίσιμων πρώτων υλών και μετάλλων. 

Παραθέτουμε πίνακα που αναφέρεται 
στις προκλήσεις της εφοδιαστικής αλυσί-
δας για έξι βασικές εφαρμογές, μπαταρίες 
–συσσωρευτές ενέργειας, κυψέλες καυσίμου 
(fuel cells), κινητήρες έλξης (ηλεκτρικοί κινη-
τήρες χρησιμοποιούμενοι σε ηλεκτροκίνηση 
οχημάτων ή εγκαταστάσεων), ανεμογεννή-
τριες, φωτοβολταϊκά, ρομπότ, drones, 3D 
printing, τεχνολογίες πληροφορίας και επι-
κοινωνίας (Information  and communication 
technologies)
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Η εφαρμογή του μοντέ-
λου της Κ.Ο απαιτεί τη 
συνεργασία όλων των πα-
ραγόντων της κοινωνίας. 
Χρειάζεται μία πολύ μεγά-
λη κοινωνικοοικονομική 
αλλαγή τρόπου παραγω-
γής, τρόπου κατανάλω-
σης, τρόπου διαχείρισης 
προϊόντων (επισκευή, 
συντήρηση, επαναχρησι-
μοποίηση, αναβάθμιση, 
ανακατασκευή) και των 
απορριμμάτων αποβλή-
των. 

 Supply risk is qualitatively assessed according to the classification reported in Figure 1.

Figure 1. Supply risk classification.

Figure 2. EU import reliance and major supply countries of raw materials used by the EU defence industry.
Figure 3. Critical materials use in different technologies.
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Πηγή: JRC Technical Report Critical Materials for Strategic Technologies and sectors in EU 

H συμμετοχή των πρώτων υλών στο νέο μοντέλο της οικονομίας είναι καθοριστικής 
σημασίας. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι απαιτούνται 
Η κύρια συμβολή της εξορυκτικής-μεταλλουργικής βιομηχανίας είναι μέσω των προ-

ϊόντων της. 

Ή συμμετοχή των πρώτων υλών στο νέο μοντέλο οικονομίας )
Mεγάλες ποσότητες μετάλλων και ορυ κτών, ειδικότερα χάλυβες υψηλών προδιαγραφών για σω  λή  νες-σω ληνώσεις-αγωγούς
Πολύ μεγάλες ποσότητες χαλκού, αλουμινίου και γραφίτη για ηλεκτρικά καλώδια, γεννήτριες, ηλεκτρικές μηχανές.Μέχρι το 2030, θα χρεια-
στούν επιπλέον 1ΜΤ παραγωγή χαλκού  για ενεργειακές υποδομές, φορτιστές και συσσωρευτές και 3 ΜΤ για αυτοκινητοβιομηχανία
Μία ανεμογεννήτρια 3-megawatt για να κατασκευαστεί, χρειάζονται 335 τον. χάλυβα, 4,7 τον. χαλκού, 1200 τον. τσιμέντου, 3 τον. αλουμίνιο, 
2 τον. σπάνιες γαίες και το ίδιο σε ψευδάργυρο
Για τα ηλιακά φωτοβολταϊκά panel απαιτούνται 22 μη σιδηρούχα μεταλλικά ορυκτά μερικά των οποίων είναι στη λίστα των κρίσιμων υλικών. 
Επίσης χρησιμοποιούνται σημαντικές ποσότητες ψευδαργύρου, αλουμινίου και καδμίου
Οι τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα απαιτούν πολύ  μεγάλες ποσότητες σε χάληβα, σίδηρο, χαλκό, αλουμίνιο, ψευδάργυρο και νικέλιο
Τα smart phones ενσωματώνουν 40 διαφορετικά μέταλλα που διευκολύνουν τη λειτουργικότητα, ενσωματώνουν λειτουργίες και εξαλείφουν 
τη χρήση διαφορετικών προϊόντων ή συσκευών

Η Ευρωπαϊκή εξορυκτική –μεταλλουργι-
κή βιομηχανία παράγει περισσότερα από 42 
διαφορετικά μέταλλα και ορυκτά. Σύγχρονες 
μέθοδοι εκμετάλλευσης Α’ Υλών βασιζόμε-
νες σε νέες τεχνολογίες έχουν φέρει μεγάλα 
οφέλη  στην κοινωνία, μειώνοντας τις περι-
βαλλοντικές επιπτώσεις, τα απόβλητα, τις 
απώλειες ή την κατασπατάληση πόρων και 
την κατανάλωση ενέργειας. Επίσης, αλλάζουν 

τη φύση εργασίας, μειώνοντας δραστικά τα 
ατυχήματα. Με βάση την τέταρτη βιομηχα-
νική επανάσταση, το μέλλον προβλέπεται 
ιδιαίτερα εντυπωσιακό για την εξορυκτική 
δραστηριότητα και τη συμβολή της στην Κ.Ο. 

Δημιουργεί νέα καινοτόμα προϊόντα, εκ-
πληρώνοντας τις απαιτήσεις της Κυκλικής 
Οικονομίας για διάρκεια ζωής, πολυχρησι-
μότητα και ανακυκλωσιμότητα. Συνδέοντας 

τα προϊόντα της με το Ιnternet of things γί-
νεται ευρέως γνωστό τι ουσίες περιέχουν, 
με τι ιδιότητες, πώς παράχθηκαν, ποιος ο 
κύκλος ζωής τους, η ανακύκλωσή τους και 
η βιομηχανική συμβίωση (απόβλητα ή πα-
ραπροϊόντα κάποιου ως πηγή υλικών για 
κάποιον άλλο). 

Πηγή: Θέσεις της Euromines

Για να αντεπεξέλθει η Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα σε αυτές τις ανάγκες νέων 
υποδομών, χρειάζεται την Κ.Ο. και η 
Κ.Ο. χρειάζεται τις πρώτες ύλες, την 
εξορυκτική-μεταλλουργική βιομηχανία. 
Χωρίς αυτήν δεν υπάρχει Κ.Ο. 
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Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης ΣΜΕ
2018 2019

1.Απασχόληση
1α.Μέσος όρος άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (άτομα) 9.503 8.407
1β.Μέσος όρος έμμεσα απασχολούμενου προσωπικού, σε ισοδύναμο οκταώρου  (άτομα) (περιλαμβάνει εργολάβους και ΔΧ) 4.404 3.860
1γ.Συνολικός αριθμός ωρών εργασίας (αφορά το 1α & 1β) 25.387.713 21.975.622
1δ. Ώρες εργασίας ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος 0,38 0,375
2.Ανάπτυξη Δεξιοτήτων
2α. Συνολικός αριθμός ωρών εκπαίδευσης 202.092 148.818
2β. Ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο ( 2α / 1α +1β) 14,53 12,4
3.Ασφάλεια – Υγιεινή Εργαζομένων 
3α. Συνολικός αριθμός απωλεσθεισών ωρών εργασίας λόγω ατυχημάτων 30.002 18.192
3β. Συνολικός αριθμός ωρών εκπαίδευσης σε «Ασφάλεια – Υγιεινή» 90.413 78.738
3γ.  ‘Ωρες εκπαίδευσης σε  «Ασφάλεια – Υγιεινή»  ανά εργαζόμενο  ( 3β / 1α +1β) 6,5 6,56
3δ. Συνολικός αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων 0 2
3ε. Αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων ανά εργαζόμενο                 ( 3δ / 1α +1β) 0 0
3στ.Δείκτης συχνότητας (συντ.106) του συνολικά  απασχολούμενου προσωπικού για το οποίο υπάρχει ευθύνη επίβλεψης   3,26 3,9
3ζ.Δείκτης σοβαρότητας (συντ.106 ) του συνολικά απασχολούμενου προσωπικού για το οποίο υπάρχει ευθύνη επίβλεψης   114,66 123,27
3η. Ποσοστό εργαζομένων που παρακολουθούνται περιοδικά   με ιατρικές εξετάσεις (από το σύνολο των άμεσα απασχολούμενων) 85% 85%
4. Συνολικός κύκλος εργασιών & παραγωγή 
4α. Συνολικός κύκλος εργασιών   (€) 1.830.701.789 1.598.272.624
4β. Παραγωγή εμπορεύσιμου προϊόντος  (τον.) 65.239.313 58.485.516
5.Δαπάνες έρευνας κοιτασμάτων
5α. Συνολικές δαπάνες έρευνας κοιτασμάτων  (€) 11.791.193 13.592.494
5β. Δαπάνες έρευνας κοιτασμάτων ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος (5α / 4β) 0,18 0,23
6.Επικοινωνία με Κοινωνία 
6α. Αριθμός ανοικτών εκδηλώσεων 60 53
6β. Αριθμός επισκέψεων σχολείων /Πανεπιστημίων 218 235
6γ. Αριθμός εκπαιδευομένων σπουδαστών 1716 3627
6δ. Πόροι  (ευρώ) που διατίθενται στην τοπική κοινωνία (έργα, υποστήριξη συλλόγων, συμμετοχή  σε αναπτυξιακές προσπάθειες, 
υποτροφίες, βραβεία κ.α.)

2.862.457 2.644.110

6ε. Πόροι (ευρώ) που διατίθενται στην ευρύτερη κοινωνία  (έργα, χορηγίες, υποτροφίες, βραβεία κ.ά.) 2.594.405 709.089
7.Απαιτήσεις σε ενέργεια
7α. Συνολική κατανάλωση ενέργειας    (MJ) 41.952.991.939 40.126.406.507
7β. Κατανάλωση ενέργειας  ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος (7α /4β) 641,18 686
8.Απαιτήσεις σε νερό 
8α. Συνολική καθαρή κατανάλωση νερού.  (m3) (νερό από δίκτυο, από γεωτρήσεις, από υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, από 
επιφανειακό ταμειευτήρα).

18.096.326 16.093.573

8β. Συνολική κατανάλωση νερού από ανακύκλωση (m3). 15.451.078 13.411.635
8γ. Συνολική κατανάλωση νερού στην  παραγωγική διαδικασία  (m3). 21.336.191 21.976.701
8δ. Συνολική καθαρή κατανάλωση νερού ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος  (8α / 4β) 0,28 0,28
8ε. Κατανάλωση νερού στην αποκατάσταση περιβάλλοντος  (m3) 515.934 456.439
9.Απαιτήσεις σε γή – Αποκατάσταση περιβάλλοντος 
9α.Συνολική επιφάνεια γης που χρησιμοποιείται για εκμετάλλευση, στο τέλος του ημερολογιακού έτους  (στρέμματα). 161.556 191.193
9β.Συνολική επιφάνεια γης  που αποκαθίσταται  (αποκατάσταση μη ολοκληρωμένη)  (στρέμματα) 23.355 27.955
9γ.Συνολική επιφάνεια γης που έχει αποκατασταθεί ή που έχει επαναφερθεί σε επωφελή χρήση, από την εφαρμογή του νόμου 998  
(στρέμματα)

71.666 72.000

9δ. Αριθμός φυτευθέντων δενδρυλλίων  και θάμνων το τρέχον έτος 261.678 159.214
9ε. Δαπάνες αποκατάστασης ορυχείων και προστασίας περιβάλλοντος   (€) το τρέχον έτος 18.708.378 11.920.885
9στ. Δαπάνες αποκατάστασης και προστασίας περιβάλλοντος  ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος (9ε /4β) 0,28 0,2
10. Παραγωγή – διαχείριση αποβλήτων
10α. Απόβλητα εξορυκτικής διαδικασίας και κατεργασιών το τρέχον έτος (τόνοι) (συμπεριλαμβάνονται και τα στείρα) 323.079.971 283.046.118
10β. Απόβλητα εξορυκτικής διαδικασίας και κατεργασιών το τρέχον έτος ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος (10α/4β) 4,98 4,83
10γ. Εξορυκτικά απόβλητα  που διοχετεύθηκαν το τρέχον έτος  για πλήρωση εκσκαφών (τόνοι) 295.965.866 254.495.871
10δ. Παραγωγή παραπροϊόντων  το τρέχον έτος από  εξορυκτικά απόβλητα ή από απόβλητα κατεργασιών (τόνοι) 1.335.913 1.176.852
10ε. Μη εξορυκτικά απόβλητα που δόθηκαν σε ανακύκλωση (κιλά) 9.631.969 12.377.596
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)

48.084,48 41.376,83

12.Πιστοποίηση εταιρειών μελών
12α. Πιστοποίηση κατά ISO 9001/2 96% 90%
12β. Πιστοποίηση κατά ISO 14001 56% 50%
12γ. Πιστοποίηση  OHSAS 18001 66% 60%
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Το 2019 ήταν μία πολύ σημαντική 
χρονιά για το Σύνδεσμο από την 
άποψη της προβολής του στα 

ΜΜΕ αλλά και των εκδηλώσεων. Κυριαρχεί 
η μεταφορά της Έκθεσης «Τα Ορυκτά και 
ο Άνθρωπος» από το Μουσείο Γουλαν-
δρή Φυσικής Ιστορίας στο Αριστοτέλειο 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Θεσσα-
λονίκη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
να τιμά με την παρουσία του τα εγκαίνια. 
Η δημοσιότητα που πήρε η έκθεση στη 
Θεσσαλονίκη, ειδικότερα τα εγκαίνιά της, 
ήταν πολύ μεγάλη. Στο διάστημα των τε-

λευταίων τριών μηνών του 2019, επισκέ-
φτηκαν την έκθεση 17.000 άτομα.

Μεγάλη ήταν η προβολή από πλευράς 
άρθρων του Προέδρου του ΣΜΕ κ. Α. Κεφά-
λα στις μεγαλύτερες εφημερίδες της χώρας 
και στους μεγάλους ιστότοπους, σχετικά 
με τη φυσιογνωμία και τις προοπτικές του 
κλάδου.

Το 2019 κυκλοφόρησαν 10 newsletters με 
πολλά και ποικίλα θέματα, επίκαιρα για τις 
εξελίξεις στον εξορυκτικό κλάδο. Στάλθηκαν 
σε 1200 παραλήπτες ενώ πολλά άρθρα ανα-
δημοσιεύτηκαν στον έντυπο και ηλεκτρονικό 
τύπο. 

Επίσης ο Σύνδεσμος είχε ενεργό συμμε-
τοχή στο Delphy Econonomic Forum 2019, 
στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υ&Α του 
Ε.Λ.Ι.ΝΥ.ΑΕ. στο συνέδριο του ICOMOS, 
στις ημερίδες του ΕΙΤ raw materials και του 
9ου Διεθνούς Forum για τον Ορυκτό Πλού-
το με θέματα τις καινοτομίες του κλάδο, τη 
συμμετοχή του στην Industry 4.0 και πώς 
επηρεάζεται από αυτήν. 

Ο Σύνδεσμος μέσω του Προέδρου του κ. 
Α. Κεφάλα είχε την ευκαιρία να προβληθεί σε 
ζωντανή εκπομπή στο κανάλι της ΕΡΤ  όπου 
αναφέρθηκαν οι απόψεις του κλάδου για 
τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Π. Παυλόπουλος
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Το 2019 στις αγορές των ορυκτών 
πρώτων υλών (ΟΠΥ) και των κα-
θετοποιημένων προϊόντων τους, 

εμφανίστηκε μικρότερη σχετική ζήτηση 
και πτωτικές τάσεις τιμών. Οι ελληνικές 
εταιρείες με δυσκολία πλησίασαν τα οι-
κονομικά αποτελέσματα του 2018 και σε 
ορισμένες περιπτώσεις ο κύκλος εργασιών 
είχε μεγάλες υστερήσεις. 

Γενικότερα θέματα που επηρέασαν τη 
διεθνή αγορά των προϊόντων του κλάδου, 
ήταν: η ιδιαίτερα χαμηλή ισοτιμία της τουρ-
κικής λίρας σε σχέση με τα ισχυρά νομίσματα  
που, σε συνδυασμό και με μέτρα στήριξης 
της τουρκικής παραγωγής, οδήγησαν σε 
οξύτατο ανταγωνισμό με τα αντίστοιχα 
ελληνικά προϊόντα, η άρση περιορισμών 
παραγωγής σε πολλά μεταλλικά προϊόντα 
στην Κίνα που είχε επιβληθεί για περιβαλ-
λοντικούς λόγους, η πτώση ζήτησης στην 
Ε.Ε., οι εμπορικές αντιπαραθέσεις ΗΠΑ και 
Κίνας και η γενικευμένη κρίση στα χυτήρια, 
που οδήγησε σε σημαντική μείωση της ζή-
τησης ΟΠΥ. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στα προϊόντα 
μελών του ΣΜΕ, τα αποτελέσματα έχουν 
ως εξής:

Στο αλουμίνιο συνεχίζεται η πτώση τιμών 
ενώ στο νικέλιο μετά από κάποιες αυξήσεις 

στο δεύτερο τρίμηνο του 2019, προς το τέ-
λος του έτους , εμφανίστηκε πάλι πτώση, 
κρατώντας όμως ένα επίπεδο περί τα 14.000 
US δολάρια ανά τόνο. Η ΛΑΡΚΟ εμφανίστη-
κε υστέρηση παραγωγικών και οικονομικών 
αποτελεσμάτων έναντι του 2019, λόγω αντι-
κειμενικών δύσκολων συνθηκών σε μεταλ-
λεία και εργοστάσιο.

Τα μαγνησιακά προϊόντα λόγω κάμψης 
του κατασκευαστικού κλάδου, των χαλυ-
βουργιών, της επανεμφάνισης στην αγορά 
των κινεζικών προϊόντων, έχουν πτώση ζή-
τησης. Αντίθετα, αυξημένη ζήτηση εμφανί-
ζεται στη Ρώσικη Αγορά λόγω ανάπτυξης 
κατασκευών. Οι εξαγωγές φτηνού Κινέζικου 
χάλυβα επέκτειναν τα προβλήματα στη δι-
εθνή αγορά. 

Τα βιομηχανικά ορυκτά, παρά τον έντονο 
διεθνή ανταγωνισμό από την κρίση στα χυ-
τήρια, κρατήθηκαν σε καλά επίπεδα, περίπου 
ίδια με το 2018. Η κίσσηρις και ο περλίτης 
είχαν πολύ καλή πορεία  ένεκα εκτεταμένης 
χρήσης σε αγροτικές εφαρμογές. 

Ο βωξίτης είχε παρόμοια εικόνα με το 
2018 ενώ τα συμπυκνώματα  μολύβδου –
ψευδαργύρου και αρσενοπυρίτη, εμφάνισαν 
υστέρηση έναντι του 2018 επειδή αντιμετω-
πίστηκαν αντικειμενικά δυσκολότερες συν-
θήκες στα μεταλλεία, στον εμπλουτισμό και 

στην ποιότητα πρώτης ύλης. Σημαντική αιτία 
ήταν και οι μεγάλες ποιοτικές απαιτήσεις της 
αγοράς. 

Ο τομέας των μαρμάρων εμφανίζει μεί-
ωση κατά 13% σε ζήτηση και όγκους επειδή 
υπήρξε μειωμένη ζήτηση από Κίνα. Υπάρχει 
στροφή μεγαλύτερης ζήτησης σε καθετο-
ποιημένα προȉόντα που επηρεάζουν θετικά 
τα οικονομικά αποτελέσματα. Οι εταιρείες 
μέλη του  ΣΜΕ κρατήθηκαν στα ίδια επίπεδα.

Για το Τσιμέντο και τα αδρανή το 2019 
ήταν ένα πολύ μέτριο έτος  από πλευράς 
αποτελεσμάτων. Εμφανίζεται τελικά παρό-
μοια εικόνα με 2018 όμως οι προοπτικές για 
το 2020 δεν είναι ιδιαίτερα θετικές επειδή 
καθυστερεί η υλοποίηση των εξαγγελθέντων 
κατασκευαστικών έργων και η ιδιωτική οικο-
δομή ανακάμπτει με πολύ αργούς ρυθμούς.

Ανακοινώθηκε  από την κυβέρνηση πρό-
γραμμα απολιγνιτοποιησης. Σταδιακά μέχρι 
το  2023 θα σβήσουν όλες οι μονάδες που 
λειτουργούν  σήμερα με λιγνίτη, μειώνοντας  
στο ελάχιστο την αντίστοιχη παραγωγή και 
μόνο για τις ανάγκες  της  νέας  μονάδας  
Πτολεμαΐδας. Η παραγωγή λιγνίτη της ΔΕΗ  
το 2019 έφτασε τα 27,3 εκατ  και το σύνολο 
της εθνικής παραγωγής σε 31 εκ. έναντι 36,5 
εκ το 2018.
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