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Στο τέλος του 2019 έγινε ένας πο-
λύ θετικός απολογισμός εξελίξε-
ων για την ελληνική οικονομία 

καθώς σε ένα περιβάλλον συγκρα-
τημένης ανάπτυξης της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και του διεθνούς εμπορί-
ου, η ελληνική ανάπτυξη πλησίασε το 
2%, σε σχέση με το 1% στην Ευρώπη, 
μετά από μία παρατεταμένη περίοδο 
ύφεσης και υψηλής ανεργίας . Με την 
έναρξη του νέου έτους, σημαντικές 
προκλήσεις-κατάλοιπα της κρίσης πα-
ρέμεναν αλλά η έμφαση πέρασε πια 
στην ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό 
και την ενίσχυση της ανταγωνιστικό-
τητας και της εξωστρέφειας, όπως κα-
ταδεικνύει και η πορεία στους δείκτες 
οικονομικού κλίματος και επενδυτικών 
προσδοκιών .

Μερικούς μήνες αργότερα, όταν γρά-
φεται αυτό το μήνυμα, δεδομένου του 
ισχυρού κλυδωνισμού που υπέστη η 
παγκόσμια οικονομία από την υγειονο-
μική κρίση, εκείνη η κατάσταση μοιάζει 
πολύ μακρινή . Πέρα από τις προκλή-
σεις που προϋπήρχαν και συνεχίζουν 
να υφίστανται, προστίθεται η ανάγκη 
διατήρησης της απασχόλησης και τό-
νωσης των επενδύσεων σε ένα περι-
βάλλον κατάρρευσης της ζήτησης και 
της προσφοράς καθώς και σημαντικής 
διατάραξης της εφοδιαστικής αλυσίδας .

Σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία ο 
εξορυκτικός κλάδος δείχνει αντοχές, 
δίνει ιδιαίτερο βάρος στη φροντίδα 
για την υγεία των εργαζομένων και των 
συνεργατών του, στηρίζει το σύστη-
μα υγείας και τις τοπικές κοινωνίες και 
οργανώνεται για να συμβάλλει, με το 
μέγιστο των δυνατοτήτων του, στην 
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας .

Ανασκοπώντας τα πεπραγμένα του 
2019 επισημαίνεται ότι ο δείκτης συ-
χνότητας ατυχημάτων σημείωσε τη 
μικρότερη τιμή από το 2012, μειώθηκε 
ο δείκτης σοβαρότητας κατά περίπου 

25% σε σχέση με το 2018 και τα μισά 
μας μέλη παρέμειναν ελεύθερα ατυχη-
μάτων στη διάρκεια του χρόνου .

Στη διάρκεια του 2019 στις αγορές 
των ορυκτών πρώτων υλών και των 
καθετοποιημένων προϊόντων τους εμ-
φανίστηκε μικρότερη 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 δι-
εθνή αγορά των προϊόντων του κλά-
δου ήταν η ιδιαίτερα χαμηλή ισοτιμία 
της τουρκικής λίρας η οποία οδήγη-
σε σε οξύτατο ανταγωνισμό με τα 
αντίστοιχα ελληνικά προϊόντα, η άρ-
ση των περιορισμών παραγωγής σε 
πολλά μεταλλικά προϊόντα στην Κίνα 
που είχε επιβληθεί για περιβαλλοντι-
κούς λόγους, η πτώση της ζήτησης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 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 προ-
ϊόντα των μελών του Συνδέσμου, πα-
ρατηρούμε τα ακόλουθα:

 Στο αλουμίνιο συνεχίστηκε η πτώ-
ση 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 
επανεμφάνισης στην αγορά των 
κινεζικών προϊόντων, σημείωσαν 
πτώση ζήτησης . Οι εξαγωγές φτη-
νού Κινεζικού χάλυβα επέτειναν τα 
προβλήματα στη διεθνή αγορά .

 Τα βιομηχανικά ορυκτά παρά τον 
έντονο διεθνή ανταγωνισμό και 
την κρίση στα χυτήρια, κρατήθη-
καν σε καλά επίπεδα, περίπου ίδια 
με το 2018 . Η κίσσηρις και ο περλί-
της είχαν πολύ καλή πορεία λόγω 
εκτεταμένης χρήσης σε αγροτικές 
εφαρμογές .

 Ο βωξίτης είχε παρόμοια εικόνα 
με το 2018, ενώ τα συμπυκνώματα 
μολύβδου-ψευδαργύρου και πυρί-
τη εμφάνισαν υστέρηση έναντι του 
2018 επειδή αντιμετωπίστηκαν δυ-
σκολότερες συνθήκες στα μεταλλεία 
αλλά και έγιναν πιο απαιτητικές  οι 
προδιαγραφές της αγοράς .

 Ο τομέας των μαρμάρων εμφάνι-
σε μείωση κατά 13% σε ζήτηση και 
όγκους επειδή υπήρξε μειωμένη 
ζήτηση από την Κίνα, ενώ υπάρχει 
μια στροφή σε καθετοποιημένα 
προϊόντα που επηρεάζει θετικά τα 
οικονομικά αποτελέσματα .

 Για το τσιμέντο και τα αδρανή υλικά 
το 2019 ήταν ένα μέτριο έτος από 
πλευράς αποτελεσμάτων . Εμφανί-

ζεται παρόμοια εικόνα με το 2018, 
όμως οι προοπτικές για το 2020 δεν 
είναι ιδιαίτερα θετικές .

 Για το λιγνίτη ανακοινώθηκε από 
την κυβέρνηση πρόγραμμα απολι-
γνιτοποίησης . Σύμφωνα με αυτό, 
σταδιακά μέχρι το 2023, θα σταμα-
τήσουν όλες οι μονάδες παραγωγής 
ρεύματος που λειτουργούν σήμερα 
με λιγνίτη . Η παραγωγή λιγνίτη στα-
διακά θα μειωθεί και ενδεχομένως 
θα χρειάζεται μόνο για τις ανάγκες 
της νέας μονάδας Πτολεμαΐδα V .
Ο Σύνδεσμός μας, ασκώντας το θε-

σμικό του ρόλο της εκπροσώπησης 
της Ελληνικής Εξορυκτικής Βιομηχα-
νίας στην Πολιτεία και τη Δημόσια Δι-
οίκηση, είχε το 2019 συναντήσεις και 
υπέβαλλε υπομνήματα στην πολιτική 
ηγεσία των αρμοδίων υπουργείων 
προβάλλοντας και εξειδικεύοντας τις 
θέσεις και τα αιτήματά μας για τα θέ-
ματα που απασχόλησαν τον κλάδο .

Έτσι, στο πρώτο εξάμηνο του 
2019, ενεργήσαμε για να αρθούν οι 
εντοπισμένες δυσλειτουργίες του Ν . 
4512/2018, προωθήσαμε την έναρξη 
υλοποίησης του Ειδικού Χωροταξικού 
για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες, συμβάλ-
λαμε στη διαμόρφωση του νομοσχεδί-
ου «περί Αιγιαλού και Παραλίας» για 
την επίλυση σχετικών προβλημάτων 
που αντιμετωπίζει ο κλάδος, συμμε-
τείχαμε στις συναντήσεις του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για 
το δίκτυο ΝΑΤURA καθώς και στην 
επεξεργασία θέσεων απλοποίησης της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης .

Στο δεύτερο εξάμηνο του 2019, με-
τά την αλλαγή κυβέρνησης, ο Σύνδε-
σμός μας έκανε σειρά παρεμβάσεων 
που αφορούσαν στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο κλάδος .

Συγκεκριμένα, υποστηρίξαμε και 
πετύχαμε την ένταξη του κλάδου στο 

νέο Αναπτυξιακό Νόμο καθώς και μερι-
κές απλοποιήσεις στην περιβαλλοντι-
κή αδειοδότηση, τον εξορθολογισμό 
των συλλογικών διαπραγματεύσε-
ων, τροποποιήσεις διατάξεων «περί 
αιγια λού και παραλίας» και τελών 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων . Προτεί-
ναμε 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 διαπραγ-
ματεύσεις για υπογραφή νέων Συλ-
λογικών Συμβάσεων Εργασίας  με την 
Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδος 
και την Ομοσπονδία Χειριστών, όμως 
με την ΟΜΕ βρισκόμαστε ήδη σε διαδι-
κασία διαιτησίας παρά το γεγονός ότι 
ουσιαστικά δεν έγινε διαπραγμάτευση .

Σημαντική επίσης ήταν η παρουσία 
του Συνδέσμου σε ευρωπαϊκά όργανα 
και φορείς που αφορούν στην Υγεία 
και Ασφάλεια . Ιδιαίτερα επισημαίνεται 
η συμμετοχή μας στη διαμόρφωση θέ-
σεων που αφορούσαν στην ένταξη της 
βενζίνης και ενώσεων νικελίου στην Οδη-
γία περί καρκινογόνων ουσιών, στη δια-
μόρφωση θέσεων για τη νέα Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική για την Υγεία και Ασφάλεια 
Εργασίας, στον εκσυγχρονισμό σχετικών 
Οδηγιών και τέλος στη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων στην εκστρατεία 
για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων 
ουσιών στους χώρους εργασίας .

Επιπλέον, μέσω της Euromines, συμ-
βάλλαμε στη διαμόρφωση θέσεων του 
κλάδου για την κατηγοριοποίηση των 
επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
Πρωτοβουλία «Πράσινη Χρηματοδό-
τηση» και την ένταξη των εξορυκτικών 
έργων σε αυτήν, καθώς και στη μελέτη 
βάσης (baseline study) που αφορά στα 
ΝΟx και τις εκπομπές καύσης πετρε-
λαίου στους εξορυκτικούς χώρους .

Η πληροφόρηση του κοινού και των 
τοπικών κοινωνιών για τη σημασία της 
εξορυκτικής βιομηχανίας στην ευημε-
ρία των ανθρώπων, είναι ζωτικής ση-
μασίας για την κοινωνική αποδοχή της .

Έτσι με ενέργειες και  χρηματοδότη-
ση του Συνδέσμου όπως και τις χορη-
γίες μελών μας, η επιτυχημένη έκθεση 
«Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος», λει-
τούργησε για τρίτο κύκλο στο Μου-
σείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή στην 
Αθήνα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε 
στο Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας Θεσσαλονίκης . Τα εγκαί-
νια 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 
χορηγίες συνέδρια και επιμέρους προ-
σπάθειες για την ανάδειξη της ιστορίας 
της εξόρυξης στη χώρα μας και ειδικά 
στο Λαύριο .

Το πλούσιο έργο της περασμένης 
χρονιάς, με τη συμβολή των μελών των 
Ομάδων Εργασίας,  του Προσωπικού 
και των Συνεργατών μας στην κοινή 
προσπάθεια πραγμάτωσης των στό-
χων του Συνδέσμου μας, δημιουργεί 
στέρεα βάση για τις δράσεις του 2020 .

Στη φετινή χρονιά θα εστιασθούμε 
στη μετρίαση των επιπτώσεων από 
την υγειονομική κρίση και την γρήγορη 
ανάκαμψη του κλάδου σε ένα ιδιαίτερα 
απαιτητικό διεθνές οικονομικό κλίμα, 
εξασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα ασφά-
λειας και υγείας για το προσωπικό και 
τους συνεργάτες μας και με έμφαση σε 
δράσεις και προτάσεις, νομοθετικές και 
άλλες, οι οποίες  θα διασφαλίζουν τη 
διατήρηση της παραγωγικής ικανότη-
τας και της ανταγωνιστικής θέσης μας 
στο διεθνή στίβο .

Αθανάσιος Κεφάλας
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Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχει-
ρήσεων ιδρύθηκε το 1924 µε την 
πρώτη επωνυµία «Ένωσις των εν 

Έλλάδι Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών 
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 κοινωνία 
και τον άνθρωπο, από το 2006, έχουν υιο-
θετήσει και δεσµευτεί σε Κώδικα 10 Αρχών 
Βιώσιµης Ανάπτυξης, που προβλέπει τη συ-
νεχή βελτίωση των επιδόσεών τους στον 
οικονοµικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό και 
εργασιακό τοµέα . Η εφαρµογή τους απει-
κονίζεται µε συγκεκριµένους µετρήσιµους 
δείκτες για κάθε ένα τοµέα ξεχωριστά, τους 
οποίους τα µέλη αποστέλλουν µία φορά το 
χρόνο στο ΣΜΕ . Στo πλαίσιo της εφαρµο-
γής των Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης για το 
σύνολο των δραστηριοτήτων των εταιρειών 
µελών του ΣΜΕ, από το 2006 και µετά, ανα-

φέρονται ετησίως και σε κάποιες ιδιαίτερης 
σηµασίας «καλές πρακτικές» .

Αναµφισβήτητα, οι εταιρείες είναι άρ-
ρηκτα συνδεδεµένες µε το κοινωνικό σύνο-
λο 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 δραστηρι-
ότητες, πέραν των νοµικών υποχρεώσεων, 
στοιχειοθετεί την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
των εταιρειών και προσδίδει στις δραστη-
ριότητές 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 αποτε-
λεί, επίσης, η κυκλική οικονοµία . Η µετάβαση 
από τη γραµµική στην κυκλική οικονοµία, 
µπορεί να οδηγήσει την εξορυκτική – µεταλ-
λουργική βιοµηχανία στην πρώτη γραµµή 
της Βιώσιµης Ανάπτυξης, γι’ αυτό και εµείς, 
ως εκπρόσωποί της, τη στηρίζουµε ανεπιφύ-
λακτα . Η πρωτογενής παραγωγή, µε βάση 
τις αυξανόµενες ανάγκες της παγκόσµιας 
αγοράς, προβλέπεται να συνεχίσει να είναι 
ουσιώδους σηµασίας, αλλά απαραίτητο 
προαπαιτούµενο γι’ αυτό, είναι η εφαρµογή 
των αρχών προστασίας περιβάλλοντος και 
βιώσιµης ανάπτυξης . 

Βασικό στοιχείο στην ανάπτυξη της διε-
θνούς οικονοµίας, αποτελεί πλέον η εξοικο-
νόµηση πόρων µε εφαρµογή της φιλοσοφί-
ας της κυκλικής οικονοµίας .

Η µεταστροφή από το γραµµικό µοντέ-
λο «προµήθεια, παραγωγή, κατανάλωση, 
απόρριψη» στο µοντέλο κυκλικής οικο-
νοµίας «µείωση, επαναχρησιµοποίηση, επι-
σκευή, ανακύκλωση, ανάκτηση, ασφαλής 
διαχείριση αποβλήτων» απαιτεί αλλαγές 
(από το σχεδιασµό των προϊόντων έως και 
την κατανάλωσή τους), δηµιουργώντας 
πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την 
κοινωνία, την οικονοµία . Αυτό είναι το νέο 
πλαίσιο αρχών λειτουργίας των επιχειρήσε-
ων µελών του Συνδέσµου Μεταλλευτικών 
Επιχειρήσεων .

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΕΙΚΟΝΑ ΤΉΣ ΕΛΛΉΝΙΚΉΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΉΣ ΒΙΟΜΉΧΑΝΙΑΣ ΤΟ 2019

Μεταβολή σε σχέση με  2018
Αριθμός απασχολούμενων (άμεσες, έμμε-
σες και προκαλούμενες θέσεις εργασίας)

85 .000 -15%

Παραγωγή (σε τόνους τελικών εμπορεύ-
σιμων προϊόντων)

79 .000 .000 -8%

Πωλήσεις (ευρώ) 1,98 δις -20%

Εξαγωγές (ευρώ) 0,99 δις -10%

*Εκτίμηση ΣΜΕ

ΣΉΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΉ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΏΝ

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)

58 .500 .000 - 11%

Πωλήσεις (ευρώ) 1,598 δις - 20%

Εξαγωγές (ευρώ) 0,81 δις - 10%

ΑΙΤΉΜΑΤΑ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ
 Τροποποίηση του Ν. 4512/2018, ώστε 

να αρθούν σημαντικές επιπλοκές στην 
αδειοδότηση και τη λειτουργία των εξο-
ρυκτικών επιχειρήσεων 

 Ολοκλήρωση της εκπόνησης του Ει-
δικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ 

 Λειτουργία εξορυκτικών δραστηρι-
οτήτων εντός ζωνών προστασίας της 
φύσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τις καλές 
πρακτικές 

 Αποτελεσματικότερη περιβαλλοντι-
κή αδειοδότηση σε κεντρικό και περι-
φερειακό επίπεδο, με επαρκή στελέχωση 
μέσω και της χρησιμοποίησης των πι-
στοποιημένων εξωτερικών συνεργατών 
στην αξιολόγηση των ΜΠΕ

 Επικαιροποίηση της Εθνικής Πολιτι-
κής Αξιοποίησης των ΟΠΥ και έκδοση 
συγκεκριμένου σχετικού νομικού κειμέ-

νου . Επεξεργασία και εφαρμογή στρατη-
γικής υλοποίησής τους . Διάλογος με τις 
τοπικές κοινωνίες για το αμοιβαίο όφε-
λος από την αξιοποίηση του ορυκτού 
πλούτου της χώρας 

 Φοροελαφρύνσεις και μείωση τελών 
και μισθωμάτων για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που δημιουργήθη-
καν στην εξορυκτική βιομηχανία από την 
πανδημία COVID 19

 Εξασφάλιση ομαλούς μετάβασης σε 
τοπικό ή εθνικό επίπεδο, από την απολι-
γνιτοποίηση στις ΑΠΕ, χωρίς κλυδωνι-
σμούς 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 δραστηριότητα . Προϊό-
ντα μεγαλύτερης διάρκειας, ανακυκλώ-
σιμα, με μικρότερη κατανάλωση 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 εξορυκτικής 
δραστηριότητας . Ιδιαίτερα φορολογικά 
κίνητρα για εφαρμογές καινοτομίας

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

*συγκεντρωτικά στοιχεία μελών ΣΜΕ κατ’ εκτίμηση 
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ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ

YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ  
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΠΡΟΦΙΛ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ6 7ΣΜΕ ΚΑΙ   
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΜΕ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΜΕΙΏΣΉ 
κύκλου εργασιών 

ΜΕΙΏΣΉ 
παραγωγής 
προϊόντων

Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΜΑΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

(περιβαλλοντικοί δείκτες)12% 26%13%11%

ΣΧΕΔΟΝ ΑΜΕΙΏΤΉΜΕΙΏΣΉ 
προσωπικού

ΜΕΙΏΣΉ
εκπαίδευσης 
προσωπικού

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΏΝ ΒΙΏΣΙΜΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΉΣ 2019 ΕΝΑΝΤΙ 2018

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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ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ8 9YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

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. Ώ. Απ)

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

Δείκτης Σοβαρότητος (Δ.Σο) 
(Αριθμός ημερών απώλειας ανά εκ. Ώ. Απ)

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

ηση της κοινωνίας
• Υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Σε αρκετές ενότητες υπήρχαν ομιλίες και 
ενεργός 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 at Work 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 τις 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 δοθεί έμφαση στην αντιμετώπιση των 
νέων αναδυόμενων κινδύνων (ψυχο-κοι-
νωνικοί, 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 θεσμοθετηθεί 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 Υγείας 
και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας, όπου 
οι 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
• 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 (ατο-

μικά μέσα 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 
• Κουλτούρα ασφάλειας και ευαισθητοποί-



ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ

YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ  
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΠΡΟΦΙΛ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ  
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ10 11
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάστα-
ση και η αυξημένη συνδεσιμότητα 
και αλληλεπίδραση ανάμεσα στον 

φυσικό και ψηφιακό κόσμο, δημιουργούν 
ευκαιρίες σε μαζική πρόσβαση και δια-
χείριση ενός πακτωλού πληροφορίας, 
με γρήγορο τρόπο, ώστε να διαδοθεί η 
γνώση προς την απαραίτητη κατεύθυνση .

Καθώς οι πληροφορίες πλημμυρίζουν τις 
επιχειρήσεις, οι όγκοι δεδομένων περνούν 
από την κορυφή στη βάση και το αντίστρο-
φο . Κάθε μέρα ο κόσμος δημιουργεί 2,5 τε-
τράκις εκατομμύρια bytes πληροφορίας σε 
μορφή αδόμητων και δομημένων δεδομέ-
νων από πηγές όπως βίντεο, φωτογραφίες 
και μηνύματα .

Οι αλλαγές αυτές δεν οδηγούν μόνο 
σε επιχειρησιακές βελτιώσεις αλλά  αλλά-
ζουν τις προσδοκίες προσθέτοντας διορα-
τικότητα και αυξάνοντας τις προκλήσεις 
για αξιοποίηση και ανάλυση δεδομένων .  
Πολλοί οργανισμοί είναι απροετοίμαστοι 
τόσο από άποψη τεχνολογίας όσο και από 
προσωπικού που να διαθέτει αντίστοιχες 
δεξιότητες και προσόντα . Οι εξορυκτικές 
επιχειρήσεις άρχισαν να αντιμετωπίζουν 
αυτήν την πρόκληση . Διερευνούν και 
επενδύουν στην ανάλυση δεδομένων, την 
τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική σε μία 
προσπάθεια να τα εκμεταλλευτούν για να 
εντείνουν τον προγραμματισμό, να γίνει 

αποτελεσματικότερη η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων σε όλη την αλυσίδα αξίας εξό-
ρυξης, να βελτιωθεί η ασφάλεια, να μειωθεί 
το κόστος και να ενισχυθούν οι γνώσεις και 
οι εμπειρίες των εργαζομένων .

 Ωστόσο, παρά τις βελτιώσεις αυτές, 
υπάρχει ακόμα δρόμος, καθώς τα μεταλλεία 
προσπαθούν να βελτιώσουν τα επίπεδα 
τεχνολογικής εξέλιξης, απαντώντας  τρεις 
ερωτήσεις:
 Ποιες είναι οι παγκόσμιες τάσεις σε άλ-

λες βιομηχανίες και ποια είναι η συνά-
φεια με τον κλάδο της εξόρυξης;

 Ποιες οι ειδικές εφαρμογές σε περιπτώ-
σεις εξόρυξης και ποια αξία παράγουν;

 Πού πρέπει να στοχεύσουν οι  επενδύ-
σεις του κλάδου και πώς πρέπει να προ-

σεγγιστούν τα νέα δεδομένα εργασίας 
που δημιουργούνται;

Στη νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων, ο 
εξορυκτικός κλάδος δεν φαίνεται να είναι 
ιδιαίτερα ελκυστικός σε επενδύσεις ή σε ερ-
γαζόμενους με νέες γνώσεις και δεξιότητες 
και φυσικά ούτε στην τοπική ή υπεροπτική 
κοινωνία . Ο κλάδος θα πρέπει να προχωρή-
σει ένα βήμα παραπέρα και να διατυπώσει 
αυτό που υποστηρίζει, αναπτύσσοντας δι-
αφοροποιημένα μοντέλα που αποσκοπούν 
στην προώθηση μακροπρόθεσμης αξίας . 
Πρέπει να προχωρήσει με μεγάλα βήματα 
προκειμένου να καλύψει το κενό που υπάρ-
χει ανάμεσα σε αυτό που είναι σήμερα και 
αυτό που μπορεί  να γίνει .

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
ΤΟΥ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Οι αυτοματισμοί στα συστήματα ασφάλειας και στην έγκαιρη 
ενημέρωση των εργαζομένων

Οι αυτοματισμοί και η ρομποτική στην υπόγεια ανάπτυξη, 
στην εξόρυξη και στην επιφανειακή εκμετάλλευση

Η χρήση drones τόσο σε θέματα επιθεωρήσεων 
όσο και χαρτογράφησης

Οι ψηφιακές εφαρμογές στη διαχείριση πληροφοριών

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟ-
ΡΥΚΤΙΚΌ ΚΛΑΔΟ

Στον κλάδο, η τεχνολογική πρόοδος   εί-
ναι ένα αναμφισβητο μέσο ανταγωνιστικό-
τητας . Στην κοινωνία η αντικατάσταση των 
κοινωνικών σχέσεων  από τις σχέσεις του 
κυβερνοχώρου , σε όλες τις πτυχές της αν-
θρώπινης δραστηριότητας, μπορεί να αποτε-
λέσει αντικείμενό συζήτησης και περαιτέρω 
προβληματισμού, αλλά ως  επι το πλείστον, 
οι θετικές πτυχές είναι πολυάριθμες και οι 
προκλήσεις ακόμα περισσότερες .

Η μετάβαση του εξορυκτικού κλάδου 

στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, θα 
πρέπει να είναι «ευφυής» (smart mining), 
για μια βιομηχανία απλούστερη, ταχύτερη, 
αποτελεσματικότερη, πιο ανταγωνιστική και 
κυρίως ασφαλέστερη . Σημείο αναφοράς σε 

παραγωγικότητα ασφάλεια ποιότητα πρόσβαση σε πόρους κοινωνικό αντίκτυπο

• Αυτοματοποιημένη 
γεώτρηση 

• Αυτόνομα οχήματα
• Συστήματα διάνοιξης 

στοών  
• Έχοντας τα μηχανήματα 

αυτά να 
δραστηριοποιούνται 24
ώρες/μέρα, σε υψηλά 
επίπεδα 
παραγωγικότητας και με 
χαμηλότερα εργατικά 
κόστη, θα  προστεθεί στη 
βιομηχανία αξία 56 δις 
USD

• Aυτόνομα οχήματα με 
μεγαλύτερες δυνατότητες 
προσέγγισης επικίνδυνων 
μετώπων, εκμηδενίζοντας 
την έκθεση των 
εργαζομένων σε κινδύνους

• Drones με εφαρμογές 
παρακολούθησης-αποτύπ
ωσης έργων και 
εξοπλισμός «έξυπνων» 
αισθητήρων που 
διευκολύνουν την 
προληπτική συντήρηση, 
που μειώνουν τις αστοχίες

• Η ψηφιοποίηση 
υπολογίζεται ότι δύναται 
να σώσει 1000 ζωές και να 
αποφύγει 44.000 
τραυματισμούς ετησίως.

• Έξυπνοι αισθητήρες και ΙοΤ 
προσφέρουν προηγμένες 
δυνατότητες ποιοτικού 
ελέγχου

• Η αυτοματοποίηση και η 
ψηφιοποίηση μπορούν να 
μειώσουν τα απρόβλεπτα 
γεγονότα, τα ανθρώπινα 
λάθη και τις αστοχίες

• Τα μεταλλεία γίνονται 
βαθύτερα και πιο 
απομακρυσμένα 
γεωγραφικά

• ανακύκλωση που 
μεγιστοποιεί τη χρήση και 
αξιοποίηση πόρων

• περιβαλλοντική 
παρακολούθηση  σε 
ζωντανο χρονο, με στόχο 
τη διαφάνεια 

• Κοινωνική καινοτομία 
μέσω της 
μεταμεταλλευτικής χρήσης 
και αξιοποίησης πρώην 
εξορυκτικών χώρων

αυτήν την μετάβαση, οι ψηφιακές εφαρμογές 
για τη διαχείριση των πληροφοριών, οι αυτο-
ματισμοί στα συστήματα ασφαλείας και στην 
έγκαιρη ενημέρωση των εργαζόμενων και οι 
αυτοματισμοί και η ρομποτική στην υπόγεια 
εξόρυξη και στην επιφανειακή εκμετάλλευση 
και φυσικά η χρήση drones τόσο σε θέματα 
επιθεωρήσεων όσο και χαρτογράφησης . Αυ-
τόματα φορτηγά, τηλεκατευθυνόμενα οχή-
ματα μεταφοράς υλικών, συμπυκνωμάτων 
και μετάλλων λειτουργούν σε ερευνητικό 
στάδιο, προμηνύοντας προοπτικές διπλα-
σιασμού της παραγωγής αλλά και σαφέστα-
τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας . Αλλά 
και σε ευρύτερο πλαίσιο, οι μακρομηχανές 
υψηλής ευφυΐας αλλάζουν το τοπίο τόσο 

στην υπόγεια όσο και την επιφανειακή 
εκμετάλλευση, αυξάνοντας σημαντικά 
τις επιδόσεις αλλά και τον πήχη σε επίπε-
δα ασφαλείας και συμβατότητας.

Tεχνητή νοημοσύνη και 
νέα  δεδομένα στην παρα-
γωγική διαδικασία

Η  τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να οριστεί 
ως εκτέλεση εργασιών από μηχανές που 
απαιτούν την ανθρώπινη νοημοσύνη .

Καθώς μπαίνουμε σε μια εποχή όπου οι 
έξυπνες μηχανές λειτουργούν σε συνεργασία 
με τους ανθρώπους και όχι με αντικατάστα-
ση τους, προσδιορίζονται τρία επίπεδα συλ-
λειτουργιών με τον άνθρωπο :

Βασικές  εφαρμογές

xρηση μοντελοποιησης με στοχο τη βελτιστοποιηση των μοναδων επεξεργασιας. Οι 
μοναδες επεξεργασιας απαιτουν συνεχεις λειτουργικες προσαρμογες για να διατηρουν 
σταθερες επιδοσεις διεργασιας και ποιοτικη αποδοση, λαμβανοντας ποικιλες εισροες 
δεδομενων

χρηση ζωντανης παρακολουθησης (real time monitoring) και μηχανικης μαθησης 
(machine learning) για τον προγραμματισμο συντηρησης

Χρηση μηχανικης μαθησης που  προβλεπει ανώμαλες αποκλινουσες συμπεριφορες 
του συστηματος φορτωσης-μεταφορας

χρηση προηγμενων τρόπων ανάλυσης δεδομένων και αξιοποίησης χιλιάδων 
παρατηρήσεων μέσω των οποίων εντοπιζονται επαναλαμβανομενα στοιχεια, 
οδηγωντας σε αποτελεσματικοτερη προληψη των ατυχηματων

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΆ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

επιπεδο 1: η ευφυΐα των 
μηχανών απαιτεί ανθρώπινη 
παρέμβαση σε επίπεδο 
χειρισμών και εντολών (πχ 
ρομποτική διαδικασία 
αυτοματοποίησης)
Οι περισσότερες βιομηχανίες 
δουλεύουν στο επίπεδο  1  

επιπεδο 2: η μηχανική 
μάθηση (machine learning) 
χρησιμοποιείται για να 
ενισχύσει και να βελτιώσει 
την ορθότητα λήψης 
αποφάσεων

επιπεδο 3: οι μηχανές έχουν 
ανεπτυγμένες  μεθόδους ανάλυσης 
απαντώντας σε σύνθετα 
ερωτήματα όπως “τί συνέβη”, 
“γιατί συνέβη”  και “πώς συνέβη” 
ένα γεγονός που επηρέασε την 
παραγωγή, με αντίστοιχα μεγάλα 
οφέλη στην προσαρμογή των 
συστημάτων και στην έγκαιρη 
αντιμετώπιση μη κανονικών 
καταστάσεων

Η μεταλλευτική βιομηχα-
νία μέσω της αφομοίωσης 
νέων τεχνολογιών μπορεί 
να γίνει ανταγωνιστικότε-
ρη και ωφελιμότερη για το 
κοινωνικό σύνολο 
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Τεχνητή νοημοσύνη και εφαρμογές

Από την τεχνολογία αιχμής στη λειτουργία των επιχειρήσεων
Νέες τεχνολογίες - νέες ικανότητες - νέες δυνατότητες

Τεχνητή νοημοσύνη - 
συνεργασία με τη φυσική επιστήμη 

γνωστική πληροφορική 
(cognitive computing)

ανάλυση μεγάλου 
όγκου δεδομένων

H μηχανή μπορεί να επεξεργαστεί 
και να αξιοποιήσει 
τεράστιο όγκο δεδομένων

So�wares που δίνουν εντολές ή ελέγχουν ή 
παρακολουθούν μηχανισμούς (π.χ. 
αυτόνομη κίνηση οχημάτων, έλεγχος 
συστημάτων κατεργασιών, ρομποτικά 
συστήματα κτλ)

κυβερνοφυσικα 
συστηματα-cyber 
physical systems

internet of things cloud computing 

Συσκευές που έχουν αισθητήρες και 
so�ware  που μπορούν να 
συγκεντρώσουν και να 
ανταλλάξουν δεδομένα μέσω 
ίντερνετ, αυξάνοντας και 
βελτιώνοντας την 
αποτελεσματικότητα των χρηστών 
(40.000.000.000 διασυνδέσεις 
λειτουργούν σήμερα στον κόσμο)

Δυνατότητα σύνδεσης και εργασίας, 
ασχέτως χώρου και χρόνου

Λογισμικό που μιμείται τη λειτουργία 
του ανθρώπινου εγκεφάλου και βοηθά 
στην ανθρώπινη λήψη αποφάσεων.

01

03 04 05

02

αποτελέσματα εφαρμογής 

• ευελιξία στην εργασία
• απεριόριστη συνδεσιμότητα με 

τεράστιο αριθμό 
παρόμοιων/παράλληλων αντικειμένων

• ενδυνάμωση της αποδοτικότητας και 
βελτίωση της ποιότητας 

• ικανότητα προσαρμογής σε συνθήκες 
δουλειάς και επηρεασμός της 
δραστηριότητας 

• δυνατότητα κατανόησης και 
επεξεργασίας της συνολικής μεγάλης 
εικόνας της επιχείρησης και της 
δραστηριότητας

προσδοκίες εφαρμογής
τελικοί μετασχηματισμοί 
στο χώρο της εξόρυξης

• αξιοπιστια και προβλεψιμοτητα 
• ακριβεια (real time) στη ληψη 

αποφασεων και στη λειτουργια
• ασφαλεια στην  ιχνηλασιμοτητα
• εξοικειωση πελατων με το προιον

• Ψηφιακό μεταλλείο 
• Smart mining
• Oλοκληρωτική ενσωμάτωση 

πρακτικών, πολιτικών ή αποφάσεων 
στη νέα εξορυκτική επιχείρηση

• Social Innovation

Industrial Internet of things

Η πλήρης εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην 
ποιότητα της εργασίας .

ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ  
ΑΠΟ ΤΟ Industry 4.0 
ΠΟΥ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙ-
ΜΕΤΏΠΙΣΕΙ Ο ΕΞΟΡΥΚΤΙ-
ΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ 

 � Επίδραση της ψηφιακής καινο-
τομίας στην παραγωγικότητα 
και στις δομές εργασίας.

Κοινωνική καινοτομία
Οι αλλαγές στη φύση της εργασίας, 

στους επαγγελματικούς χώρους, στο εργα-
τικό δυναμικό και στους τρόπους με τους 
οποίους εκτελούνται νέες μορφές εργασί-
ας, καθορίζουν το νέο μοντέλο κοινωνικής 
συμπεριφοράς της εργασίας που καλείται 
«Κοινωνική Καινοτομία» . Η έννοια αυτή 
ορίζεται ως η εισαγωγή νέων μοντέλων 
επιχειρηματικότητας και μηχανισμών, που 
καθορίζουν οι ανάγκες της αγοράς και στο-
χεύουν στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη 
και την κοινωνική ευημερία με παράλληλη 
προστασία του περιβάλλοντος .

Ως προς την καινοτομία στο χώρο της 
εργασίας, οι κλασικές ιεραρχικές δομές των 
παλιών αλλά και σημερινών εταιρικών σχη-
μάτων ξεπερνιούνται μέσω του δυναμικού 
ανταγωνισμού που επιβάλλουν οι τεχνολογι-
κές εξελίξεις . Το σημερινό ιεραρχικό μοντέλο 
μετατρέπεται από μοντέλο της “Hierarchy” 
σε μοντέλο της “Wirearchy” . Μέσω της δια-
σύνδεσης τεχνολογίας και ανθρώπων, δημι-
ουργούνται νέες ευκαιρίες που βασίζονται 
σε δυναμικές ροές εξουσίας, εμπιστοσύνης, 
αλληλοπληροφόρησης, αξιοπιστίας, μοιρά-
σματος ευθύνης και μεταβίβασης εξουσιών 
μεταξύ των συντονιστών των συστημάτων 
και του εργαζόμενου προσωπικού . Έτσι 
οι αλυσίδες αξίας μετατρέπονται σε value 
networks όπου συνεργάτες προμηθευτές, 
εθελοντές, ανταγωνιστές, ελεύθεροι επαγ-
γελματίες συμβάλλουν στην καινοτομία .

Έτσι η εργασία σήμερα και πολύ πε-
ρισσότερο αύριο, μπορεί να είναι πλήρως 
απελευθερωμένη, δημιουργική, ερευνητική, 
αναπτύσσοντας πολλαπλά παρόμοια και 
διαφορετικά εργασιακά καθήκοντα (tasks), 
τα οποία δεν προσδιορίζονται εύκολα σή-
μερα ούτε «αυτοματοποιούνται» . Χάρη στις 
εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας, οι 
εργαζόμενοι μπορούν να δουλέψουν από 
οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε ώρα .

Το World Economic Forum εκτιμά ότι 
μέχρι το 2022 το 54% των εργαζομένων θα 
χρειαστεί σημαντική αναβάθμιση εργασια-
κών προσόντων . Από αυτούς, περίπου το 
35% θα χρειαστεί πρόσθετη εκπαίδευση 6 
μηνών, 9% θα χρειαστεί re-skilling διάρκειας 
12 μηνών και 10% πρόσθετη εκπαίδευση 
μεγαλύτερης διάρκειας του ενός έτους . Ο 
χώρος εργασίας μετασχηματίζεται έντονα, 
τα κριτήρια επιλογής εργαζομένων αλλά-
ζουν, εστιάζοντας στη γνώση χρήσης των 
νέων συστημάτων και της ικανότητας να 
εργάζονται σε ποικίλες εργασίες, ερχόμε-
νοι σε επαφή ή συνεργασία ή παίρνοντας 
πληροφορίες από ένα μεγάλο πλήθος συ-
ναδέλφων-συνεργατών ή συνεργαζόμενων .

Μέσα σε αυτούς θα υπάρχει ένας ση-
μαντικός αριθμός από προσωρινούς συ-
νεργάτες, ελεύθερους επαγγελματίες ή 
εργαζόμενους επί τη βάσει έργου, χωρίς 
τη σημερινή κατακόρυφη οργανωτική τους 
ένταξη σε ενιαίο σχήμα, με κοινούς σκοπούς 

και στόχους, . Αυτό προϋποθέτει ικανότητες 
ανάπτυξης πρωτοβουλιών, συνεργατικότη-
τας κι επικοινωνίας (με τη νέα μορφή του 
κυβερνο-χώρου), δίνοντας άλλο νόημα στην 
καθημερινή εργασία . Το συμμετοχικό μοντέ-
λο ή το εκχωρητικό μοντέλο (εκχωρώ αρμο-
διότητες ή καθήκοντα χωρίς συχνό έλεγχο 
παρά μόνο έλεγχο αποτελέσματος) θα είναι 
τα κυρίαρχα εργαλεία του management ενώ 
micro-management (και όχι μόνο), θα εξασκεί 
κάθε νέου τύπου εργαζόμενος .

Η διαφοροποίηση της σημερινής και 
προπαντός αυριανής φύσης της εργασίας, 
αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο για να οδη-
γήσει σε αυτές τις αλλαγές συμπεριφοράς και 
τρόπου σκέψης και δράσεις που απαιτούνται 
στις νέες συνθήκες .

Επανερχόμενοι στις θετικές προκλήσεις, 
μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι ο νέος χώ-
ρος εργασίας αποτελεί από μόνος του μία 
πολύ ελκυστική προοπτική . Έχει ευρύτητα, 
δεν τίθενται πουθενά όρια, δεν υπάρχει δι-
ακριτή ιεραρχία και γραφειοκρατία καθη-
μερινότητας, δεν υπάρχει το δέον γενέσθαι 
παρά μόνο το γίγνεσθαι . Μέσα σε αυτόν το 
νέο χώρο εργασίας, εργαζόμενοι με ευέλι-
κτες μορφές εργασίας μπορούν να μάθουν, 
να εκπαιδευτούν, να εμπνευστούν και να 
δουλέψουν με ζήλο ώστε να δώσουν λύσεις 
ή να εξελίξουν τρόπους επίλυσης προβλη-
μάτων υψηλής πολυπλοκότητας .

Η εμπειρία του εργαζόμενου είναι το ταξί-
δι του ως χρήστη όλων των νέων μέσων και 
ως αποδέκτη όλων των αλληλεπιδράσεων 
μέσα στον οργανισμό που εργάζεται . Ξεκινά 
από την πρώτη στιγμή της πρόσληψης, κάνει 
τη διαδρομή της αυξανόμενη και τελειώνει 
όταν φύγει . Το νέο πλαίσιο της εργασίας, 
όπως διαγράφεται από την εφαρμογή των 
νέων τεχνολογιών, προβλέπεται συναρπα-
στικό για τον εργαζόμενο που συνειδητά και 
με στοχοπροσήλωση θα ενταχθεί σε αυτό .

 � Κοινωνική  καινοτο-
μία και  εξορυκτικός  
κλάδοs- παραδείγματα

• Η ανάπτυξη φτηνών μηχανικών, μη χη-
μικών,  εντομοκτόνων από άμορφο δι-
οξείδιο του πυριτίου που μπορούν να 
αντιμετωπίσουν καλύτερα την παγκόσμια 
ελονοσία (πάνω από 400 .000/έτος)

• Η δημιουργία φυσιγγίου φιλτραρίσμα-
τος που καθαρίζει το νερό με μόλις 

0,04 δολάρια ανά οικογένεια τη μέρα, 
δίνοντας ασφαλές νερό σε τεράστιο 
πλήθος ανθρώπων . Πάνω από 500 .000 
παιδιά κάτω των 5 ετών πεθαίνουν κάθε 
χρόνο από διαρροϊκές ασθένειες, που 
οφείλονται στην έλλειψη καθαρού νερού 
ή επαρκούς αποχέτευσης . 

3D PRINTING με χρήση ειδικών πρώτων 
υλών
• Επιτραπέζια σκεύη και είδη υγιεινής
• Εξαρτήματα βιομηχανικής χρήσης
• Υλικά ιατροφαρμακευτικής η χειρουργι-

κής χρήσης
• Εξελίξεις στη χύτευση ακριβείας και πα-

ραγωγή ειδικών σκυροδεμάτων
• Με ανάλογη τροφοδότηση data γίνεται 

η δυνατότητα ποιοτικής γνώσης του πα-
ραγόμενου προϊόντος

 � Επίδραση στην 
παραγωγικότητα 

Χρησιμοποιώντας στατιστικά στοιχεία πα-
ραγωγικότητας, μπορεί να αποδειχθεί ότι ο 
ρυθμός  καινοτομίας των εταιρειών εξόρυξης 
μεταλλευτικών και βιομηχανικών ορυκτών, 
συσχετίζεται άμεσα με την παραγωγή . Αυ-
τή η σχέση ισχύει για τα τελευταία πενήντα 
χρόνια . Σημαντική διαφορά έγκειται στον 
κλάδο της μεταποιητικής βιομηχανίας υψη-
λής τεχνολογίας, ο οποίος κατά τα τελευταία 
δέκα περίπου χρόνια, παρουσίασε αύξηση 
της παραγωγικότητας κατά 9,5% ετησίως 
σε αντίθεση με τα γενικά βιομηχανικά ορυ-
κτά  και μεταλλευτικά ορυκτά 2,5% και 2,3 % 
ετησίως αντίστοιχα . Όσον αφορά στην και-
νοτομία, η εξορυκτική βιομηχανία φαίνεται 
να έχει πολύ περισσότερα κοινά με ώριμες 
μεταποιητικές βιομηχανίες από ό,τι συμβαίνει 
με τον τομέα υψηλής τεχνολογίας . 
Η καινοτομία στην τεχνολογία επεξεργασίας 
ορυκτών, μπορεί να επιτρέψει στις επιχει-
ρήσεις εξόρυξης να συνδυάσουν τα κέρδη 
στην παραγωγικότητα με βελτιώσεις στην 
περιβαλλοντική διαχείριση . Αν η μεταλλευ-
τική βιομηχανία έχει φήμη για τεχνολογικό 
συντηρητισμό, η απόκτηση και η αφομοίω-
ση νέων τεχνολογιών, μπορεί  να είναι ένας 
όλο και πιο σημαντικός καθοριστικός πα-
ράγοντας για την ανταγωνιστική θέση μιας 
επιχείρησης στο πλαίσιο των αυξανόμενων 
πιέσεων της αγοράς και των κανονιστικών 
ρυθμίσεων . 
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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 επι-
στολές αποκατάστασης περιβάλλοντος, τον 
τρόπο επιβολής προστίμων από τις Επιθεω-
ρήσεις, την ανάθεση–υλοποίηση του Ειδικού 
Χωροταξικού για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες, 
το νομοσχέδιο «περί Αιγιαλού και Παραλί-
ας» και τα προβλήματα που δημιουργούνται 
από την εφαρμογή του, με τα προγράμματα 
του ΥΠΕΝ για το δίκτυο ΝΑTURA και την 
επεξεργασία βημάτων απλοποίησης της πε-
ριβαλλοντικής 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

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 τροποποιή-
σεις-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, προτείναμε τροποποιητικές διατάξεις του 
Ν .4014 που αφορούσαν στην λειτουργία των 
επιθεωρήσεων, στο χαρακτηρισμό των εξο-
ρυκτικών αποβλήτων και στην αδειοδότηση 
εξορυκτικών εγκαταστάσεων . Προτείναμε 
τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας σε 
σχέση με την αντιμετώπιση υδατορεμάτων 
και τη διαχείρηση νερών εντός εξορυκτικών 
εργοταξίων . Επίσης, προσπαθήσαμε να εντά-
ξουμε ορισμένες καίριες αλλαγές σε επιμέ-
ρους 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 
λιγνίτη-Απολιγνιτοποίηση

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 
με την αντίστοιχη ομάδα εργασίας του ΣΕΒ, 
προκειμένου να δρομολογηθούν νομοθετι-
κές 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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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

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 συμμετο-
χή στο Delphi Economic 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 Πλούτο με θέματα τις 
καινοτομίες του κλάδου, τη συμμετοχή του 
στην Industry 4 .0 και το 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

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

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 της Euromines μετείχε στη διαμόρ-
φωση 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, οδηγούν 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
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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 .Ε 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. 

Very low Low Medium High Very high

 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 .

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 . 

Η Ευρωπαϊκή εξορυκτική –μεταλλουργική 
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 

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 χάλυβα, 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 κύρια συμβολή της εξορυκτικής-μεταλλουργικής βιομηχανίας είναι μέσω των προϊό ντων της . 

τη φύση της εργασίας, μειώνοντας δραστικά 
τα ατυχήματα . Με βάση την τέταρτη βιομη-
χανική 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, 
γίνεται ευρέως γνωστό τί 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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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 τα μέτρα στήρι-
ξης 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 συνεχίστηκε η πτώση 
τιμών ενώ στο νικέλιο μετά από κάποιες 
αυξήσεις στο δεύτερο τρίμηνο του 2019, 
προς το τέλος του έτους , εμφανίστηκε πάλι 
πτώση, κρατώντας όμως ένα επίπεδο περί 
τα 14 .000 US δολάρια ανά τόνο . Η ΛΑΡΚΟ 
εμφάνισε υστέρηση παραγωγικών και οικο-
νομικών αποτελεσμάτων έναντι του 2019, 
λόγω αντικειμενικών δύσκολων συνθηκών 
σε μεταλλεία και εργοστάσιο .

Τα μαγνησιακά προϊόντα λόγω κάμψης 
του κατασκευαστικού κλάδου, των χαλυ-
βουργιών, της επανεμφάνισης στην αγορά 
των κινεζικών προϊόντων, είχαν πτώση ζή-
τησης . Αντίθετα, αυξημένη ζήτηση εμφανί-
στηκε στη Ρωσική Αγορά λόγω ανάπτυξης 
κατασκευών . Οι εξαγωγές φτηνού Κινέζικου 
χάλυβα επέκτειναν τα προβλήματα στη διε-
θνή 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 εμφάνισε μείω-
ση κατά 13% σε ζήτηση και όγκους επειδή 
υπήρξε μειωμένη ζήτηση από Κίνα . Υπήρξε 
στροφή μεγαλύτερης ζήτησης σε καθετο-
ποιημένα προϊόντα που επηρέασε 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 . Εμφανίστηκε τελικά πα-
ρόμοια 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 σύνο-
λο της εθνικής παραγωγής σε 31 εκ . έναντι 
36,5εκ το 2018 .

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΣΜΕ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΉ –ΕΜΠΟ-
ΡΙΚΉ-ΤΕΧΝΙΚΉ ΑΝΏΝΥ-
ΜΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΜΕΤΕ ΑΕ) 
Η Εταιρεία Μ.Ε.Τ.Ε είναι Ελληνική Εταιρεία 
με έδρα τη Φλώρινα και ιδρύθηκε το 
έτος 1986 από το Γ . Μεσσήνη, Μηχανικό 
Μεταλλείων-Μεταλλουργό, με βασικό 
σκοπό την εκμετάλλευση λιγνιτωρυχείων . 
Στην τριακονταετή και πλέον πορεία της, 

έχει εκτελέσει έργα, που αφορούν στην 
εξόρυξη περισσότερων των 20 εκ . τόνων 
λιγνίτη και συνολικά κύκλου εργασιών άνω 
των 295 εκ . ευρώ . Σήμερα εκμεταλλεύεται τα 
λιγνιτωρυχεία Προσηλίου και Πολυρράχου 
στο Ν . Κοζάνης . 
Η Εταιρεία αναπτύσσει επίσης εκμεταλ-
λεύσεις κοιτασμάτων χαλαζία, στην ευρύτερη 
περιοχή της Φλώρινας . 
Στοχεύοντας στη διαφοροποίηση των 
εξορυσσόμενων ορυκτών, πραγματοποιεί 
ερευνητικό έργο για μεταλλεύματα 
μαγγανίου και προσχωματικά πολύτιμα 
μέταλλα . 

ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ ΕΞΟΡΥΞΉΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΥ-
ΚΤΏΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑ-
ΤΏΝ ΑΕ (ΕΕΚΟΜ ΑΕ)
Η εταιρεία που φέρει τον διακριτικό τίτλο 
ΕΕΚΟΜ ΑΕ ιδρύθηκε στις 20/5/1980 με 
αντικείμενο την εκμετάλλευση βιομηχανικών 
ορυκτών και ειδικότερα ακατέργαστου 
περλίτη . Διαθέτει τέσσερα ιδιόκτητα λατο-
μεία στη Νήσο Μήλο του νόμου Κυκλάδων . 
Άμεσος στόχος της εταιρείας η εξάπλωσή 
της σε νέα λατομεία με παράλληλη αύξηση 
πωλήσεων και πελατολογίου .

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΉ  
ΚΟΖΑΝΉΣ ΟΕ 
Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΉ ΚΟΖΑΝΉΣ ΟΕ εδρεύει 
στην περιοχή Πολυρράχου-Τριγωνικού Κο-
ζάνης και έχει τα μεταλλευτικά δικαιώματα 
(αναζήτηση, έρευνα, εκμετάλλευση λιγνιτών 
και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών) στην 
οριστική παραχώρηση αρ .  63 Ν . Κοζάνης , 
επιφάνειας 10 .188 στρεμμάτων . 
Από το 2006 συνεργάζεται με την ΜΕΤΕ ΑΕ 
στην παραγωγή υψηλής ποιότητας λιγνίτη 
(2 .300 kcal/kg) .
Eπιπρόσθετα εστιάζει στην έρευνα 
άλλων μεταλλευτικών ορυκτών εντός της 
παραχώρησής της . Επίσης έχει ξεκινήσει 
έρευνα για εξω-ηλεκτρικές χρήσεις λιγνίτη .

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΜΕ

€
€

ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 
ΑΣΒΕΣΤΙΟ

ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Μεγάλο εύρος προϊόντων και το 
ίδιο και τιμών από την παραγωγή 
υπερκαθαρού ασβεστόλιθου από 
λατομεία μέχρι κατεργασμένα 
προϊόντα, πολύ μικρής διαμέτρου 

Οmya HELLAS, 

ΑΕΒΕ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜG)

ΤΟΝΟΙ 
360.000

σε κατεργασμένα προϊόντα

ΤΟΝΟΙ 
250.000

σε ακατέργαστα προϊόντα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2018

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2018

37.000.000
28.000.000 

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
στην παγκόσμια κατανάλωση
και ιδιαίτερα στη ζήτηση της 
χαρτοβιομηχανίας

ΑΥΞΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ 
σε γεωργία, κτηνοτροφία, 
πολυμερή, τρόφιμα και καλλυντικά

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, 
ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΡΩΣΙΑ, ΙΣΡΑΗΛ, 
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ, 
ΚΑΝΑΔΑΣ

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΒΑΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΑΙΤΩΛΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΩΕΛΛΑΣ

ΕΥΡΩΠΗ, 
ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ
ΚΙΝΑ
ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΓΡΕΒΕΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2019

ΑΥΞΗΣΗ 
 σε εδαφοβελτιωτικά, 
αγροχημικά

ΜΙΚΡΗ ΑΥΞΗΣΗ  
σε βιομηχανικά απορροφητικά 

ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ  
σε δομικά και πετρελαϊκή 
βιομηχανία

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2020

ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
σε ζωοτροφές και 
εδαφοβελτιωτικά

ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
από μπεντονιτικά υλικά που
 παράγονται στην Τουρκία σε 
συνδυασμό με την πτώση στην 
ισοτιμία της τουρκικής λίρας 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2020

ΑΤΤΑΠΟΥΛΓΙΤΗΣ

Μείωση όγκου πωλήσεων 
έναντι του 2017

Μείωση εξαγωγών 
έναντι του 2017

(-15% έναντι 2018)

€
€

ΤΟΝΟΙ 
22.900

σε κατεργασμένα προϊόντα

πρώτης ύληςΤΟΝΟΙ 
36.764
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2018

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2018

5.751.000

3.664.000 

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2019

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΜΕΛΗ ΣΜΕ:

ΜΕΙΩΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ
 -5% έναντι 2018

ΜΕΙΩΣΗ 5% 
λόγω συνεχιζόμενης μείωσης 
ζήτησης στη βιομηχανία χάρτου 
(περιορίζεται η χρήση χαρτιού)

ΕΝΤΟΝΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
που συμπιέζει τις τιμές λόγω πτώσης 
ισοτιμίας της τουρκικής λίρας και 
φτηνών μεταφορικών 
(οφείλεται στο χαμηλό κόστος 
του πετρελαίου)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ 2019

ΖΗΤΗΣΗ 2019

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2019

ΤΟΝΟΙ 
75.000

(-15% έναντι 2018)



ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ

YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ  
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΠΡΟΦΙΛ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ  
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ22 23

ΓΥΨΟΣ

ΤΟΝΟΙ 
840.000

Αύξηση 5% ένατι του 2018

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2019

5.200.000
Αύξηση 5% ένατι του 2018

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2018

ΜΕΙΩΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ
Στην Ελλάδα συνεχίζεται η χαμηλή ζήτηση λόγω μειωμένης 
παραγωγής τσιμέντου. 

κατά 5% έναντι 2018

ΕΝΤΟΝΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
με προϊόντα υψηλότερης ποιότητας από τα ελληνκά 
και χαμηλές τιμές λόγω ισοτιμιών (πχ Τουρκία)

ΜΙΚΡΗ ΑΥΞΗΣΗ 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ 2019

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ
ΖΗΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2020

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΜΕΛΗ ΣΜΕ:

ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΕΗ, ΜΕΤΕ ΑΕ,ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΕ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΜΕΛΗ ΣΜΕ:
ΛΑΒΑ ΜΛΑΕ, 
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Μέση Ανατολή
Βαλκάνια

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, 
ΦΛΩΡΙΝΑ, 
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, 
ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΛΤΣΙ ΚΡΗΤΗΣ, 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΛΙΓΝΙΤΗΣ

ΤΟΝΟΙ 
26.000.000

μείωση σε σχέση με 2018

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2019

Αύξηση 4% έναντι του 2018 

2.750.000
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2018€€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το 2019 ανακοινώθηκε 
πρόγραμμα 
απολιγνιτοποίησης. 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 
"Πτολεμαϊδα V" 660 MW

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2018

μείωση σε σχέση με 2017
525.000.000

€

Ο ελληνικός βωξίτης 
εξάγεται σε 20 χώρες 4 ηπείρων

Τιμές και ζήτηση σταθερές με 2017

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ 2019

ΒΩΞΙΤΗΣ

Δελφοί-Δίστομο

IMERYS Βωξίτες

Πτώση τιμών

Πτώση ζήτησης

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ 2019ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αλουμίνιο της Ελλάδος

Θα συνεχίσουν οι πτωτικές τάσεις 
και λόγω πανδημίας

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2020

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΑΛΟΥΜΙΝΑ

ΜΕΤΑΛΛΟΥ 

ΤΟΝΟΙ 
182.100

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2019

ΜΕΤΑΛΛΟΥ

238.642.724

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2018€

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΜΕΛΗ ΣΜΕ:

ΤΟΝΟΙ 
1.491.625

(μείωση -7% έναντι 2018)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2019

63.204.000
(αύξηση +2% έναντι 2017)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2018€
19.322.000 

(αύξηση +10% έναντι 2017)

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2018€

ΜΕΙΩΣΗ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
λόγω της διεθνούς κρίσης 
μετά την εκδήλωση 
της πανδημίας COVID-19

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ2020

ΤΟΝΟΙ 
364.500
ΑΝΥΔΡΗ ΑΛΟΥΜΙΝΑ

ΤΟΝΟΙ 
1.115.044

μείωση σε σχέση με 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΩΞΙΤΗΣ: 

ΤΟΝΟΙ 
756.351
ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΣ ΒΩΞΙΤΗΣ

Από την ένυδρη αλουμίνα παράγεται 
τεχνική αλουμίνα με λειτουργία στατικού 
φούρνου και εντονότερη θερμική 
κατεργασία έναντι της κλασικής , 
αποκτά αυξημένη διεπιφάνεια άρα και 
τεχνικές εφαρμογές 

ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ

ΤΟΝΟΙ 
820.000

ΕΝΥΔΡΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ

από την οποία παράχθηκαν

για εξαγωγή και παραγωγή 
αλουμινίου

διοχετεύτηκαν στο 
εξωτερικό

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2019

ΤΟΝΟΙ 
664.728

ΑΝΥΔΡΗΣ ΑΛΟΥΜΙΑΣ

ΤΟΝΟΙ 
145.000

ΕΝΥΔΡΗΣ

46.450.120
ΕΝΥΔΡΗ

128.698.616
ΑΝΥΔΡΗ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2018€

ΚΑΜΨΗ 
ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ 2019

ΒΩΞΙΤΗΣ > ΕΝΥΔΡΗ ΑΛΟΥΜΙΝΑ > ΑΝΥΔΡΗ ΑΛΟΥΜΙΝΑ > ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ



ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ

YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ  
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΠΡΟΦΙΛ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ  
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ24 25

€

ΝΙΚΕΛΙΟ ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ

ΤΟΝΟΙ 
11.974

Μείωση της παραγωγής κατά 24%

αυξημένες σε σχέση με 2017

ΤΟΝΟΙ 
1.755.338
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2018

ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ

180.877.338

κύρια στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ 
της διεθνούς παραγωγής 
κατά 8,7% σε σχέση με 2018

ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ
έναντι 2017.Μ.Ο έτους 

13.935, 27 $/τον.

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
στην Ευρώπη κατά 4,9%

ΒΟΙΩΤΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΘΕΡΜΟΛΙΘ  ΑΕ ('Ομιλος Βιοχάλκο)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, 
ΡΩΣΙΑ
Σ. ΑΡΑΒΙΑ

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
Σκούμτσα Γρεβενών

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2019 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ 2019 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2020

 

ΟΛΙΒΙΝΗΣ

ΤΟΝΟΙ 
25.000

μείωση σε σχέση με 2018

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΖΗΤΗΣΗ

ΑΥΞΗΣΗ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
λόγω Κίνας 

ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
εργοστασίου ΛΑΡΚΟ από 
30-40% (λόγω καθεστώτος 
ειδικής διαχείρισης)

Άνυδρη πυριτική ένωση Fexx και Μgxx 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - 
ΜΕΛΟΣ ΣΜΕ

ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Μεταλλευτική Εμπορική, Τεχνική, 
    Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Ε.Τ.Ε. ΑΕ)

Ν. Φλώρινας
ΧΑΛΑΖΙΑΣ

1.390.913
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2018€

1.390.913
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2018€

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2020

Θα κινηθεί 
στα επίπεδα του 2019

1.500.000 
αύξηση σε σχέση με 2017

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2018€
800.000

αύξηση σε σχέση με 2017

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2018€

ΤΟΝΟΙ 
62.700 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2019

ΚΙΣΣΗΡΙΣ

ΤΟΝΟΙ 
930.000

Αύξηση 10% έναντι 2018

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2019

9.500.000
Αύξηση 10% έναντι 2017

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2018€

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ
Αυξημένη ζήτηση κύρια σε χώρες 
Β. Ευρώπης, σε εφαρμογές ε
λαφροβαρών δομικών υλικών. 
Οι αγροτικές εφαρμογές 
αυξήθηκαν κατά 10%

ΑΓΟΡΑ 2019

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΤΩΣΗ
έναντι του 2019

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΜΕΛΗ ΣΜΕ:
ΛΑΒΑ ΜΛΑΕ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, 
ΗΠΑ, 
ΙΣΡΑΗΛ

ΚΙΝΑ, 
Β. ΑΜΕΡΙΚΗ

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΒΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ 
και τα έργα βρίσκονται 
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, 
ΣΚΟΥΡΙΕΣ, 
ΣΤΡΑΤΩΝΙ, 
ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ

ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΝΗΣΙΔΑ ΓΥΑΛΙ (ΝΙΣΥΡΟΣ)

ΜΙΚΤΑ 
ΘΕΙΟΥΧΑ

Αύξηση 15% έναντι 2017

9.000.000
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2018€

ΠΤΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
των  συμπυκνωμάτων 
μολύβδου-ψευδαργύρου 
λόγω ποιότητας πρώτης ύλης 
σε συνάρτηση με τις υψηλές 
ποιοτικές προδιαγραφές 
της αγοράς. 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ 
ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ 
των συμπυκνωμάτων 
χρυσοφόρου πυρίτη

ΑΓΟΡΑ 2019

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2020
Λόγω πανδημίας και 
επαναπροσανατολισμού των 
διεθνών αγορών, πτώση 
ζήτησης και τιμών των 
συμπυκνωμάτων με εξαίρεση 
την αύξηση ζήτησης και τιμών 
του χρυσοφόρου πυρίτη 

> Συμπύκνωμα χρυσοφόρου πυρίτη,
> Συμπύκνωμα ψευδαργύρου,
> Συμπύκνωμα αργουρούχου μολύβδου

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

dmt 
75.167

(ξηροί τόνοι)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

ΧΡΥΣΟΦΟΡΟΥ ΠΥΡΙΤΗ

dmt 
24.000

(ξηροί τόνοι)

ΑΡΓΥΡΟΥΧΟΥ ΜΟΛΥΒΔΟΥ

dmt 
43.000
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2018

μείωση5% σε σχέση με 2017
6.260.947

€
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ 
ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥ

μείωση5% σε σχέση με 2017
6.260.947

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ 
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ

αύξηση  77% σε σχέση με 2017
32.552.841

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ 
ΧΡΥΣΟΦΟΡΟΥ ΠΥΡΙΤΗ

505.552
(ξηροί τόνοι)

EΞΟΡΥΞΗ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ 2019



ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ

YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ  
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΠΡΟΦΙΛ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ  
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
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ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΣ 
ΩΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ
ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

2.200.000
μείωση σε σχέση με 2017

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2018€ 1.100.000
μείωση σε σχέση με 2017

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2018€

ΤΟΝΟΙ 
550.000 

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2019

ΠΤΩΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ 
έναντι του 2018

ΑΓΟΡΑ 2019

ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΕΥΒΟΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΛΗ ΣΜΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ

ΔΙΠΥΡΟΣ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑ

10.337.000
αύξηση σε σχέση με το 2017)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2018€
9.237.000

αύξηση σε σχέση με 2017

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2018€
(MgO με ψήσιμο λευκόλιθου σε 
1300-1700 βαθμούς C (ανενεργός 
ουσία))

ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
έναντι του 2018, λόγω 
κάμψης της βιομηχανίας

ΑΓΟΡΑ 2019

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΡΩΣΙΑ 
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
λόγω COVID 19

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 2020
ΤΟΝΟΙ 
16.109

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2019

μείωση από το 2018

ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
λόγω COVID 19

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 2020

ΚΑΥΣΤΙΚΗ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ 
ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΛΗ ΣΜΕ

ΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ 
λόγω κάμψης του 
κατασκευαστικού κλάδου, των
 χαλυβουργιών και της 
επανεμφάνισης στην αγορά των
 κινεζικών προϊόντων και 
του φτηνού κινέζικου χάλυβα

ΑΓΟΡΑ 2019

ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΕΥΒΟΙΑ

ΤΟΝΟΙ 
75.330

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2019 13.800.000
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2018€

€15.000.000 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2018ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΡΩΣΙΑ
Μ.ΑΝΑΤΟΛΗ
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ
Ν.Α ΑΣΙΑ

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Πτώση της ζήτησης 
λόγω COVID 19

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2020

ΠΕΡΛΙΤΗΣ

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΕΕΚΟΜ ΑΕ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΛΗ ΣΜΕ

ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΜΗΛΟΣ
ΝΗΣΙΔΑ ΓΥΑΛΙ (ΝΙΣΥΡΟΣ)

ΤΟΝΟΙ 
718.834

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2019

μείωση σε σχέση με 2018

ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΕΡΛΙΤΗ

ΤΟΝΟΙ 
560.000
ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ 
ΠΕΡΛΙΤΗ

4.000.000
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΟΡΥΚΤΟΥ 2018€
αύξηση σε σχέση με 2017

1.900.000
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΟΡΥΚΤΟΥ 2018€

αύξηση σε σχέση με 2017

€36.828.000
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ 2018

αύξηση σε σχέση με 2017

33.000.000

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ 2018€

Αύξηση πωλήσεων για χρήση άμμου υγιεινής , 
σταθερές οι πωλήσεις για γεωργικές χρήσεις 
και οικοδομές, αύξηση σε κρυογενικές 
εφαρμογές 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ 2019

ΠΟΖΟΛΑΝΗ

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΛΗ ΣΜΕ

ΤΟΝΟΙ 
90.000

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2019

€550.000
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2018

ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, 
ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΡΩΣΙΑ, ΙΣΡΑΗΛ, 

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΜΗΛΟΣ
ΚΙΜΩΛΟΣ
ΓΥΑΛΙ

Η αγορά 2019 εμφάνισε 
παρόμοια εικόνα με το 2018

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ 2019

αύξηση σε σχέση με 2017μείωση σε σχέση με 2018

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΛΗ ΣΜΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ

ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ 
ΜΑΖΕΣ

16.509.000
αύξηση σε σχέση με 2017

€ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2018

15.738.000
αύξηση σε σχέση με 2017

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2018€

ΤΟΝΟΙ 
51.421

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2019

πτώση σε σχέση με 2018

ξηρή σκόνη διπύρου μαγνησίας 
[(95%) μαζί με χημικές προσμίξεις]

ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
έναντι 2018 λόγω κάμψης 
της βιομηχανίας και ιδιαίτερα 
των χυτηρίων κσι χαλυβουργιών

ΑΓΟΡΑ 2019

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΡΩΣΙΑ 
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
λόγω COVID 19

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 2020



ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ

YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ  
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΠΡΟΦΙΛ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ  
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
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ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

SIBELCO HELLAS AE

NΕΡΑΙΔΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 
(εξόρυξη μεταλλεύματος), 

ΛΕΥΚΑΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 
(εργοστάσιο κατεργασίας)

Το υλικό που 
διατίθεται στην αγορά 
είναι μίγμα χουντίτη, 
υδρομαγνησίτη
σε ποσότητα 60-40%

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2018

ΑΥΞΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ 
και πωλήσεων 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2020

ΧΟΥΝΤΙΤΗΣ 
ΥΔΡΟΜΑΓΝΗΣΙΤΗΣ

ΤΟΝΟΙ 
16.800

αύξηση σε σχέση 2018

αύξηση σε σχέση με 2018

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2019

αύξηση 
σε σχέση με 2017

1.926.711 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ

ΤΟΝΟΙ 
6.711
ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ

€

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2018

αύξηση 
σε σχέση με 2017

1.500.000 
€

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 
σε όλες τις χρήσεις 
και 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ

ΑΓΟΡΑ 2019

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΜΕΛΗ ΣΜΕ:

ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΙΜΕRYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

ΜΗΛΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΤΩΣΗ
σε όλους τους τομείς

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2020

ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗΣ

ΤΟΝΟΙ 
1.300.000

μείωση σε σχέση με 2018

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2019

ΟΡΥΚΤΟΥ ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ 

ΤΟΝΟΙ 
840.557
ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ

350.000
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2018

ΟΡΥΚΤΟΥ ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ 

76.900.000
ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ 

€

αύξηση 
σε σχέση με 2017

250.000
ΟΡΥΚΤΟΥ ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ 

αύξηση 
σε σχέση με 2017

76.927.000 
ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2018€
ΠΤΩΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ
σε αυτοκινητοβιομηχανία 
και χυτήρια

ΜΙΚΡΗ ΑΥΞΗΣΗ

ΠΤΩΣΗ

σε σιδηρομεταλλουργία 
και κατασκευές 

στην εξόρυξη πετρελαίου 
και φυσικού αερίου

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ 2019

ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ
ΑΔΡΑΝΗ

ΤΟΝΟΙ 
39.000.000

Μείωση 7% ένατι του 2018,  
λόγω ανυπαρξίας κατασκευαστικών έργων  
και μειωμένης ανάκαμψης της ιδιωτικής
 οικοδομής

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2019

ΤΟΝΟΙ 
21.000.000

Μείωση για ίδιους λόγους 
με την εθνική παραγωγή

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2019

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2020

Θα εμφανιστούν σημαντικά 
προβλήματα λόγω πανδημίας 
που επιφέρει μεγάλη υστέρηση 
στην αγορά

Όμιλος ΤΙΤΑΝ

Όμιλος ΑΓΕΤ – ΗΡΑΚΛΗΣ

Λατομεία ΧΑΛΥΨ

Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάδος

Ελληνικά Λατομεία

Λαρσινός ΑΕ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΜΕΛΗ ΣΜΕ:

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΛΗ ΣΜΕ

ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΕ

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΡΑΜΑ
ΞΑΝΘΗ
ΘΑΣΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ
ΚΟΖΑΝΗ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΗ 
ΠΤΩΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ
 που θα υπερβαίνει το 25% 
έναντι του 2019, λόγω πανδημίας 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΜΑΡΜΑΡΟ

ΤΟΝΟΙ 
1.800.000

μείωση σε σχέση με 2018

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2019

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΟΓΚΟΜΑΡΜΑΡΩΝ 2019

εκτίμηση ΣΜΕ

1.100.000 
ΤΟΝΟΙ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΓΚΟΜΑΡΜΑΡΩΝ 2019

αύξηση σε σχέση με 2017
369.230.000

€

€ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΟΓΚΟΜΑΡΜΑΡΩΝ 2019

αύξηση σε σχέση με 2017
310.000.000

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

ΜΑΡΜΑΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ **

ΠΤΩΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ
το 2019 λόγω κάμψης 
της ζήτησης στην Κίνα 
αλλά και διεθνώς. 

ΠΤΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
κατά 8% έναντι 2018

ΑΓΟΡΑ 2019

Το 77% κατευθύνεται σε Κίνα

13,81% του συνόλου 
των παγκόσμιων εξαγωγών
μαρμάρου από Ελλάδα

Το 78% της παραγωγής 
εξάγεται

Αποτελεί το 1,3% του συνόλου 
των εξαγωγών της χώρας

Από το 2014-2018 αύξηση κατά 
122% σε αξία εξαγωγών, 55% 
σε ποσότητα και 43% στην 
τιμή/τόνο 

Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις 
ΠΕΝΤΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΧΩΡΕΣ σε εξαγωγή 
ακατέργαστου μαρμάρου στον 
κόσμο 

** Πηγή Stonenews



ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ

YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ  
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΠΡΟΦΙΛ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ  
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
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ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
2018

Μεταλλευμάτων Βιομηχανικών Ορυκτών, Προϊόντων Μηχανικής  
Κατεργασίας –Εμπλουτισμού,  Μεταλλουργικών  Προϊόντων και 

Μαρμάρων (σε χιλιάδες €) 

ΠΡΟΪΟΝ 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Αλουμίνα (ένυδρη και άνυδρη) 104.800 108.603 121.647 100.968 130.705 175.148

Αλουμίνιο 199.873 210.258 258.092 192.141 251.077 238.643

Ανθρακικό ασβέστιο (κατεργ.-ακατεργ.) 20.504 21.760 27.550 19.250 13.714 28.000

Άστριοι - - - - - -

Ατταπουλγίτης 1.890 2.400 5.200 4.398 4.429 3.664

Βωξίτης 18.513 20.272 18.000* 16.980 17.446 12.322

Γύψος 2.101 2.915 2.014* 2.313 2.630 2.750

Δίπυρος μαγνησία 8.197 7.633 8.253 7.265 7.580 9.237

Καυστική μαγνησία 12.824 10.870 12.400 14.503 18.622 13.800

Κίσσηρις 4.062 4.115 4.592 5.800 7.770 9.000

Λευκόλιθος 839,3 2.118 1.784 2.116 1.650 1.100

Μάρμαρα όγκοι 110.000* 104.000* 122.000* 140.760* 265.000 310.000*

Μικτά θειούχα συμπυκνώματα (Pb και Ζn 10%) 45.494 47.000 30.323 43.226 65.834 62.605

Μπεντονίτης  (ορυκτός) 350* 300* 250* 200* 225 250

Μπεντονίτης κατεργασμένος 67.000 68.765 69.011 62.658 68.368 76.927

Νικέλιο (περιεχ. σε κράμα) 197.707 223.811 192.725 145.281 159.049 180.877

Ολιβίνης 500 800 494 556 682 800

Περλίτης (ορυκτός) 1.000 679 3.000 1.000 1.500 1.900

Περλίτης κατεργασμένος 33.000 32.591 31.216 33.800 36.409 33.000

Πυρίμαχες μάζες 10.822 10.204 8.702 10.626 12.021 15.738

Πυριτικό 85 - - - - -

Χαλαζίας – χαλαζιακά προϊόντα - - - - - 1.390

Χουντίτης- Υδρομαγνησίτης 2.010 1.398 1.462 1.399 1.490 1.500

Χρυσός (χρυσοφόρος πυρίτης) 21.597 25.600 12.903 3.052 18.425 32.552

    ΣΥΝΟΛΟ 752.818 906.092 931.618 808.292 1.309.401 901.203

  * Στοιχείο κατ΄ εκτίμηση

ΠΡΟΪΟΝ 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Κίσσηρις 4.918 4.868 5.257 8.000 8.660 9.500

Λευκόλιθος 1.276 2.590 2.273 2.921 2.455 2.200

Λιγνίτης 52.632 668.200 540.000 590.575 525.000

Μάρμαρα όγκοι 120.000 110.000 136.000* 156.400* 290.000 369.000*

Μικτά θειούχα συμπυκνώματα (Pb & Zn) 45.494 47.000 30.323 43.226 65.834 62.605

Μπεντονίτης  (ορυκτός) 750 600 700 600 300 350

Μπεντονίτης κατεργασμένος 68.700 68.765 69.012 65.000 70.000 77.000

Νικέλιο (περιεχ. σε κράμα) 197.707 223.811 192.725 145.281 159.049 180.877

Ολιβίνης  κατεργ.               3.280 1.000 825 954 1.051 1.500

Περλίτης (ορυκτός) 1.500 1.000 4.500 4.600 3.100 4.000

Περλίτης κατεργασμένος 35.000 34.635 29.714 34.220 36.591 36.828

Ποζολάνη 1.596 1.282 1.200 1.182 420 550

Πυρίμαχες μάζες 11.526 11.048 9.365 11.384 12.786 16.509

Πυριτικό 85 126 1.217 924 847 -

Χαλαζίας – χαλαζιακά προϊόντα - 67 - - - 1.390

Χουντίτης - Υδρομαγνησίτης 2.161 1.553 1.516 1.587 1.664 1.926

Χρυσός (χρυσοφόρος πυρίτης) 21.597 25.600 12.903 3.052 18.425 32.552

ΣΥΝΟΛΟ 1.061.344 1.142.312 1.762.266** 1.549.587 1.804.362 1.503.070

* Στοιχείο κατ΄ εκτίμηση
** Η μεγάλη διαφορά έναντι προηγούμενων ετών έγκειται στην εσωτερική πώληση του παραγόμενου λιγνίτη

     

ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
2019

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
2018

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

(σε χιλιάδες €)

ΠΡΟΪΟΝ 2013 2014  2015 2016 2017 2018 2019

Αλουμίνα ένυδρη 811,6 813,5 806,5 820,8 821 827 820

Αλουμίνιο 169,48 173,26 179,42 181,19 181,63 184,8 182,100

Ανθρακικό ασβέστιο (προϊόντα κατεργ-
ακατεργ..)

345* 414 438 495 534,773 640,0 610

Ασβεστολιθικά αδρανή μελών ΣΜΕ 15.286 18.109 22.000 24.000 21.000 22.500 21.000

Άστριοι (Τελικά προïόντα) - - - - - - -

Ατταπουλγίτης άργιλος 32,4 45 108 44,5 54,280 53,3 36,7

Ατταπουλγίτης κατεργασμένος 10,3 14,67 22,07 21,0 23,63 21,5 22,9

Βωξίτης 1.844 1.876 1.831 1.880* 1.927 1.607 1.492

Γύψος 760 664 649,28 778* 855 800 840

Δίπυρος μαγνησία 30,5 26 20,22 20,7 21,9 22,784 16,109

Καυστική μαγνησία 61,12 70,6 86,8 89,78 95,4 81,00 75,33

Κίσσηρις 420 430 581 659 840 842 930

Λευκόλιθος προεμπλουτισμένος 314,77 360 384 460 590 626 550

Λιγνίτης 55.000 50.411 46.308 32.675 37.410 36.800 26.000

Μάρμαρα προϊόντα από εξόρυξη 1.400* 1.500* 1.500* 1.600* 1680* 1.848 1.800*

Μάρμαρα όγκοι 585 625 650 690* 793 912 1.100*

Μικτά θειούχα (ξηροί τόνοι) 228 227,14 154,99 190,0 326,1 395 505,5

Μικτά θειούχα συμπυκνώματα (Pb και Ζn) 60 59 40,23 48,4 50,58 68,25 67

Μπεντονίτης  (ορυκτός) 1.000 1.011,48 1.150 883 1.100 1.355 1.300

Μπεντονίτης  κατεργασμένος-ημικατεργ.
750 850 807 787 880 824 840,5

Νικέλιο (περιεχ. σε κράμα) 16,89 18,48 17.113 17.071 16.781 15.720 11.974

Νικελιούχα σιδ/τα (λατερίτης) 2.221 2.317 2.264 2.209 2.284 2.115 1.755

Ολιβίνης 16,4 20 28 24,89 29 33,0 25

Περλίτης (ορυκτός) 890 985 890,61 921,41 700 764 719

Περλίτης κατεργασμένος-ημικατεργ. 435 507 625 790 690 611 560

Ποζολάνη 266 270 153,66 110 114 92 90

Πυρίμαχες μάζες 42,3 40,44 34,18 42 47,3 60,49 51.421

Πυριτικό 10 - 75,32 141,5 77,0 80,0 -

Χαλαζίας – χαλαζιακά προϊόντα - - - - - - 62,7

Χουντίτης – Υδρομαγνησίτης (ορυκτός) 15,2 5,3 15,66 23,2 13,50 12,6 16,8

Χρυσοφόρος αρσενοπυρίτης (συμπ.) (περ. 
σε ουγγιές)

19,5 29 28,83 3,5 26,42 91,28 75

*τάξη μεγέθους

ΠΡΟΪΟΝ 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Αλουμίνα (ένυδρη και άνυδρη) 117.084 109.500 121.647 101.960 130.705 175.148

Αλουμίνιο 307.479 322.500 349.000 309.659 292.000 238.643

Ανθρακικό ασβέστιο (προϊόντα κατεργ.-ακατεργ.) 29.740 30.695 31.740 21.700 17.143 37.000

Άστριοι (Τελικά Προϊόντα) - - - - - -

Ατταπουλγίτης 3.150 4.431 6.850 6.262 6.351 5.751

Βωξίτης 61.732 64.024 61.000* 62.918 63.059 63.204

Γύψος 3.842 4.013 3.800* 4.400 5.100 5.200

Δίπυρος μαγνησία 9.073 8.551 9.078 7.840 8.435 10.337

Καυστική μαγνησία 13.654 12.017 13.350 15.517 19.812 15.000



ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ

YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ  
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ  
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ32 33ΠΡΟΦΙΛ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΟΜΥΑ ΉΕLLAS
Η Omya είναι ο κορυφαίος παγκόσμια πα-
ραγωγός ανθρακικού ασβεστίου καθώς 
και παγκόσμιος διανομέας εξειδικευμένων 
χημικών ουσιών .
Με περισσότερα από 130 χρόνια εμπειρίας, 
διαθέτει 175 εργοστάσια σε περισσότερες 
από 50 χώρες και κατέχει ηγετική θέση στην 
έρευνα , την ανάπτυξη  και την καινοτομία .
Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 
2003 με μονάδα παραγωγής στη Σίνδο 
Θεσσαλονίκης’ .

ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΥΛΙΔΉ
Η ΠΑΥΛΙΔΉΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ 
είναι ο μεγαλύτερος όμιλος εξόρυξης 
μαρμάρων στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια  και 
ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο, 
με πλειάδα λατομείων και εργοστασίων 
επεξεργασίας των προϊόντων που 
διατίθενται σε όλες τους τις μορφές στην 
διεθνή αγορά . Η επιχείρηση διαθέτει 
ένα εργοστάσιο κοπής και επεξεργασίας 
μαρμάρων και ένα εργοστάσιο κοπής και 
επεξεργασίας γρανιτών στη Βιομηχανική 
Περιοχή Δράμας .
Με δυναμική στρατηγική έρευνας νέων 
κοιτασμάτων και εξαγορών σημαντικών 

εταιρειών του κλάδου απασχολεί σήμερα 
περισσότερους από 1 .000 εργαζόμενους . 
Τα προϊόντα της κοσμούν μερικά από τα 
σημαντικότερα κτίρια σε όλο τον κόσμο .

ΒΙΟΜΉΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 
ΕΛΛΑΔΟΣ
Τα Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάδος είναι μια 
εταιρία που δημιουργήθηκε το έτος 2006 
με συμμετοχή των εταιρειών «Imerys SA» 
και «Βουγιουκλή ΑΕ» . Έδρα της εταιρείας 
είναι η Νέα Καρβάλη Καβάλας . Σκοπός της 
είναι η κατεργασία και εξαγωγή ανθρακικού 
ασβεστίου (calcium carbonate) για τη χρήση 
του κυρίως στην βιομηχανία χάρτου καθώς 
και η παραγωγή αδρανών υλικών . 

IMERYS ΒΙΟΜΉΧΑΝΙΚΑ 
ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
Η «IΜΕRYS» ως κορυφαίος παγκο σμίως 
προμηθευτής εξειδικευμένων βιο μη-
χανικών λύσεων βασισμένων σε ορυκτά, 
προσφέρει  λειτουργικές λύσεις υψηλής 
προστιθέμενης αξίας σε μεγάλο αριθμό 
βιομηχανικών κλάδων . H έδρα της εταιρείας 
βρίσκεται στη Γαλλία . Στην Ελλάδα, ο 
Όμιλος έχει εξορυκτική δραστηριότητα,  
κατά κύριο λόγο στα μεταλλεία στη νήσο 
Μήλο και στους Νομούς Φωκίδας και 

Φθιώτιδας . Κατεργάζεται τεσσάρων ειδών 
βιομηχανικά ορυκτά και μεταλλεύματα 
(μπεντονίτη, περλίτη, ανθρακικό ασβέστιο), 
διαθέτει 21 επιφανειακά και υπόγεια μεταλ-
λεία-ορυχεία, έξι εγκαταστάσεις κατεργασίας 
και συνεργάζεται με έξι λιμάνια φόρτωσης .
Η «ΙΜΕRYS BΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕ, (πρώην S&B)», είναι η µεγαλύ-
τερη παραγωγός µπεντονίτη στον Ελλαδικό 
χώρο, στην Ευρώπη  και  δεύτερη παγκόσµια . 
Επίσης αποτελεί τη µεγαλύτερη εξαγωγική 
εταιρεία µπεντονίτη στον κόσµο .
Στον κλάδο του περλίτη, η «IMERYS 
BIOMHXANIKA OΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» 
αποτελεί τη σημαντικότερη παραγωγό στον 
ελλαδικό χώρο καθώς και το μεγαλύτερο 
προμηθευτή αδιόγκωτου διαβαθμισμένου 
παγκόσμια . Το υλικό βρίσκει ευρεία χρήση 
σε οικοδομικές εφαρμογές όπως στα 
μορφοποιημένα δομικά υλικά (θερμο-
ηχομονωτικά πλακίδια οροφής και μονω-
τικά πληρωτικά υλικά) ή σε οικοδομικά 
υλικά όπως επιχρίσματα και κονιάματα 
τοιχοποιίας . Χρησιμοποιείται επίσης στις 
κρυογενετικές μονώσεις, στη γεωργία, στα 
χυτήρια, ως βελτιωτικό πρόσμικτο στην 
παραγωγή φωσφορικών λιπασμάτων και 
ως μέσον διήθησης .
Η Εταιρεία δημιουργεί περίπου 1 .000 άμεσες 
και έμμεσες θέσεις εργασίας . Εξάγει το 80% 
των προϊόντων της και διαθέτει ένα κέντρο 
τεχνολογίας και τρία εργαστήριο ποιοτικού 
ελέγχου,
Ο µεγαλύτερος όγκος της παραγωγής 
εξάγεται κυρίως στην Ευρωπαϊκή αγορά, 
στην Βόρεια Αµερική (Καναδάς) καθώς και 
στην Ουκρανία .

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ
Η Εταιρεία παράγει βωξίτη, από υπόγεια 
εργοτάξια του νομού Φωκίδας . Είναι  θυγα-
τρική εταιρεία του ομίλου  ΜΥΤΙΛΉΝΑΙΟΣ 
και το σύνολο της παραγωγής της διατίθεται 
στο εργοστάσιο της «Αλουμίνιον της 
Ελλάδος» .
Το προσωπικό που απασχολείται είναι 230 
άτομα (Μόνιμο και Εργολαβικό) .

ΓΕΏΕΛΛΑΣ
Η ΓΕΏΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε. είναι μια ελ-
ληνική εταιρεία βιομηχανικών ορυκτών με 
έδρα την Αθήνα και σκοπό την αξιοποίηση 
ενός εκ των μεγαλύτερων αποθεμάτων 
ατταπουλγίτη και σαπωνίτη στην Ευρώπη, 
που βρίσκεται στους νομούς Γρεβενών και 
Κοζάνης . Η πλήρως καθετοποιημένη μονάδα 
επεξεργασίας στα Γρεβενά, παράγει τελικά 
βιομηχανικά προϊόντα για ποικίλες εφαρ-
μογές . Ένα μεγάλο μέρος των τελιών της 
προϊόντων, εξάγεται . 

ΕΛΛΉΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ
Η Ελληνικός Χρυσός είναι μια μεταλλευτική 
εταιρεία χρυσού, αργύρου, μολύβδου και 
ψευδαργύρου, με έδρα την Αθήνα . Από το 
2012, λειτουργεί ως θυγατρική της Eldorado 
Gold Corporation .
Από το 2004 μέχρι και σήμερα ανα-
πτύσσει και λειτουργεί, τα Μεταλλεία 
Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική, τα οποία 
αποτελούνται από τρία μεταλλευτικά 
έργα: τα μεταλλεία Μαύρων Πετρών-
Στρατωνίου και Ολυμπιάδας,  Σκουριών και 
Κοκκινόλακκα . Στο έργο της Ολυμπιάδας, 
το προϋπάρχον υπόγειο μεταλλείο χρυσού, 
αργύρου, μολύβδου, ψευδαργύρου έχει 
εκσυγχρονιστεί και εισήλθε σε φάση παρα-
γωγής το 2018 . Το μεταλλείο παράγει τρία 
συμπυκνώματα, μολύβδου – αργύρου, 
ψευδαργύρου και χρυσοφόρου πυρίτη στο 
εργοστάσιο εμπλουτισμού του Στρατωνίου .

Ως προς το έργο των Σκουριών, πρόκειται 
για ένα παγκοσμίου κλάσης πορφυριτικό 
κοίτασμα, το οποίο περιέχει 0,49% χαλκό 
και 0,74 γρ/τόνο χρυσό . Ο σχεδιασμός του 
έργου προβλέπει τον συνδυασμό υπόγειας 
και επιφανειακής εκμετάλλευσης, στη βάση 
των αρχών της παράλληλης αποκατάστα-
σης και της μικρότερης δυνατής κατάληψης 
επιφάνειας, 
Το μεταλλείο των Μαύρων Πετρών είναι 
ένα υπόγειο μεταλλείο αργύρου, μολύβδου 
και ψευδαργύρου, Σήμερα παράγει 
συμπυκνώματα μολύβδου-αργύρου και 
ψευδαργύρου .
Ο Χώρος Ξηρής Απόθεσης που ήδη λειτουρ-
γεί στον Κοκκινόλακκα αποτελεί έναν προ-
στατευμένο χώρο ξηρής απόθεσης στην πε-
ριοχή του Μαντέμ Λάκκου, που σχεδιάστηκε 
και κατασκευάστηκε βάσει της βέλτιστης και 
πλέον σύγχρονης τεχνολογίας για την ενα-
πόθεση των μεταλλευτικών καταλοίπων από 
τις εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας και του 
Στρατωνίου και την βέλτιστη διαχείριση των 
μεταλλευτικών καταλοίπων της προγενέστε-
ρης δραστηριότητας (1976-1995) .
Συμβάλλει στην ευημερία της τοπικής 
κοινωνίας με επενδύσεις που ξεπερνούν το 
$1 δις και απασχόληση 1 .600 εργαζόμενων .

ΕΛΛΉΝΙΚΟΙ 
ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ
Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ 
είναι ιδιωτική μεταλλευτική και βιομηχανική 
επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1959 . Παράγει 
καυστική και δίπυρο μαγνησία, ωμό λευκό-
λιθο και βασικά μονολιθικά πυρίμαχα, σε με-
γάλη γκάμα ποιοτήτων, που καλύπτουν όλες 
τις εφαρμογές της μαγνησίας . Κατατάσσεται 
μεταξύ των κορυφαίων  παραγωγών στον 
κόσμο, με ετήσια δυναμικότητα 200 .000τ, 
προσωπικό άνω των 340 ατόμων και κύκλο 
εργασιών περίπου 45 εκ . ευρώ . Τα βασικά 
κοιτάσματα και οι εγκαταστάσεις βρίσκονται 
στη Γερακινή Χαλκιδικής, με αποθεματικά 
κοιτάσματα στην Εύβοια, Ερευνητικό Κέντρο 
κοντά στη Θεσσαλονίκη και τα κεντρικά 
γραφεία της γραφεία στην Αθήνα .

ΜΥΤΙΛΉΝΑΙΟΣ ΑΕ  
(έκτακτο μέλος)
Η εταιρεία MYTILINEOS κατέχει ηγετική 
θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, 
Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου και 
Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών . 
Απασχολεί περισσότερους από 3 .380 
εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό .
Με γνώμονα τη συνεχή ανάπτυξη και 
πρόοδο και με στόχο να συνεχίσει να 
πρωταγωνιστεί σε κάθε δράση της, προωθεί 
με συνέπεια το όραμα να αποτελέσει τον 
ισχυρό και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό Όμιλο 
της «βαριάς βιομηχανίας» .

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΉΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ/ΟΜΙΛΟΣ 
ΜΥΤΙΛΉΝΑΙΟΣ
Το εργοστασιακό συγκρότημα του 
Αλουμινίου της Ελλάδος, ενός από τους 
ισχυρότερους εκπροσώπους του κλάδου 
στην Ε .Ε . βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο 
Βοιωτίας . Πρόκειται για τη σημαντικότερη 
καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και 
εμπορίας αλουμίνας και αλουμινίου . Το 
εργοστάσιο του Αλουμινίου της Ελλάδος 
παραμένει ένας από τους ισχυρότερους 
πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας .  Το 
εργοστάσιο απασχολεί άμεσα 1 .100 άτομα 
και έμμεσα περισσότερα από 400 .

ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ
Η Τέρνα Λευκόλιθοι ΑΕ είναι θυγατρική 
εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που 
εξαγόρασε την εταιρεία ΒΙΟΜΑΓΝ (διάδοχο 
σχήμα της FIMISCO AE Ομίλου Σκαλιστήρη) . 
Η εταιρεία υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα 
100 εκ Ευρώ και επί του παρόντος δραστηρι-
οποιείται στην εκμετάλλευση και επεξεργασία 
λευκολίθου Β . Εύβοιας, με υπερσύγχρονες 
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μεθόδους και εγκαταστάσεις δυναμικότητας 
120 .000 ΜΤ . Παράγει προϊόντα καυστικής 
και δίπυρης μαγνησίας, τα οποία εξ ολοκλή-
ρου εξάγονται .  

ΔΕΉ 
Η Δημόσια Επιχείρηση Ήλεκτρισμού Α.Ε., 
η οποία μετέχει στον Σ .Μ .Ε . μέσω της Γενικής 
Διεύθυνσης Ορυχείων, είναι η μεγαλύτερη 
εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλε-
κτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με περίπου 
7 εκατομμύρια πελάτες, 
Διαθέτει μια μεγάλη υποδομή σε 
εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, 
παραγωγής, μεταφοράς και διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας . Κατέχει περίπου 
το 47% της εγκατεστημένης ισχύος των 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα .  
Συμπεριλαμβάνει στο ενεργειακό της μείγμα 
λιγνιτικούς, υδροηλεκτρικούς και πετρελαϊ-
κούς σταθμούς, καθώς και σταθμούς φυσι-
κού αερίου, αλλά και μονάδες ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) .
 Η εκμετάλλευση του λιγνίτη διενεργείται 
με τη μέθοδο της επιφανειακής εκμετάλ-
λευσης συνεχούς λειτουργίας (με χρήση 
ηλεκτροκίνητων εκσκαφέων με καδοτροχό, 
ταινιοδρόμων και αποθετών) και επικουρι-
κά με ντιζελοκίνητο εξοπλισμό ασυνεχούς 
λειτουργίας (εκσκαφείς ενός κάδου και φορ-
τηγά αυτοκίνητα) .
Σήμερα η Επιχείρηση λειτουργεί το Λιγνιτικό 
Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ), που 
περιλαμβάνει τα λιγνιτωρυχεία Μαυροπηγής, 
Νοτίου Πεδίου, Νοτιοδυτικού Πεδίου (Καρ-
διάς)- και Αμυνταίου και τροφοδοτούν με 
λιγνίτη τους ΑΗΣ Καρδιάς (μέχρι τον Ιούνιο 
του 2019), Αγ . Δημητρίου, Αμυνταίου (η λει-
τουργία του θα παύσει τον Απρίλιο 2020) 
και Μελίτης . Επίσης λειτουργεί το Λιγνιτικό 
Κέντρο Μεγαλόπολης που τροφοδοτεί 
με λιγνίτη τους ΑΗΣ Μεγαλόπολης και 
Μεγαλόπολης Β . Τον Ιούνιο 2019 έγινε 
παύση της λειτουργίας των μονάδων Ι και 
ΙΙ ΑΗΣ Καρδιάς . Η  συμμετοχή του λιγνίτη 
στην παραγωγή ήταν  30% το 2019 και η 
παραχθείσα ενέργεια ανήλθε σε 10,4 GWh .

ΙΜΕRYS BAUXITES 
GREECE SINGLE MEMBER
Η IMERYS BAUXITES GREECE SINGLE 
MEMBER S.A., προέκυψε από την ΕΛ-
ΜΙΝ ΑΕ . που έγινε στη συνέχεια ELMIN 
Bauxites . Η Εταιρεία διαθέτει µεταλλευτικές 
παραχωρήσεις στους Νοµούς Αττικής, 
Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας και Φωκίδας 
µε εξαιρετικό µεταλλευτικό δυναµικό και 
τέσσερα ιδιόκτητα λιµάνια (2 από τα οποία 
είναι ενεργά) . Εξάγει προϊόντα βωξίτη σε 20 
χώρες/4 ηπείρους (Ευρώπη, Ασία, Ν . Αφρική 
και Β . Αµερική), καλύπτοντας τις αγορές 
των αλουµινούχων τσιµέντων, τσιµέντων 
Portland, ορυκτοβαµβάκων κτλ . Αποτελεί 
βασικό προμηθευτή του Αλουμινίου της 
Ελλάδος . 

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ  
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ
Η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. 
ιδρύθηκε το 1977 και ανήκει στον Όμιλο 
Εταιριών ΤΙΤΑΝ . Αποτελείται από τρεις Κλά-
δους: Έτοιμου Σκυροδέματος, Λατομικών 
Προϊόντων και Ορυχείων Γύψου, Ποζολάνης . 
Αποτελεί την καθετοποιημένη δραστηριότη-
τα του Ομίλου στη παραγωγή, μεταφορά και 
εμπορία έτοιμου σκυροδέματος και λατομι-
κών προϊόντων στην Ελλάδα . 
Κατέχει σήμερα την πρώτη θέση  στους 
κλάδους λατομικών προϊόντων και έτοιμου 
σκυροδέματος,  με  δίκτυο  29 μονάδων 
παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και 13 
λατομεία . Απασχολεί 541 εργαζομένους 
και 235 άτομα εργολαβικό προσωπικό, το 
οποίο προσφέρει υπηρεσίες στην εξόρυξη 
- μεταφορά λατομικών προϊόντων και στη 
διάθεση και άντληση έτοιμου σκυροδέματος .

ΛΑΒΑ ΜΛΑΕ
Η «ΛΑΒΑ Μεταλλευτική και Λατομική» 
ιδρύθηκε το 1952, για να εκµεταλλευτεί 

το ∆ηµοτικό Ορυχείο ελαφρόπετρας 
που βρίσκεται στη νήσο Γυαλί βόρεια 
της Νισύρου . Μετρώντας περισσότερα 
από 60 χρόνια στον κλάδο των ορυκτών, 
η ΛΑΒΑ δραστηριοποιείται στην εξόρυξη, 
επεξεργασία και εμπορία ελαφρόπετρας, 
γύψου, ποζολάνης και πυριτικού . Προσφέρει 
διαφοροποιημένες και καινοτόμες λύσεις στις 
κατασκευές, τα γεωτεχνικά έργα, τη γεωργία 
και τη βιομηχανία . Με σημαντική εξαγωγική 
δραστηριότητα, η εταιρία είναι από τις πιο 
δυναμικά αναπτυσσόμενες του κλάδου της .
Η εξορυκτική δραστηριότητα της Εταιρείας 
λαμβάνει χώρα στη Νήσο Γυαλί (κίσσηρις), 
στη Νήσο Μήλο (ποζολάνη, πυριτικό) και 
στο Αλτσί της Σητείας (γύψος) . 

SIBELCO ΕΛΛΑΣ ΑΝΏ-
ΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΉ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η SIBELCO ΕΛΛΑΣ ΑΝΏΝΥΜΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δραστη-
ριοποιείται στην εξόρυξη, επεξεργασία, 
διάθεση και εμπορία μεταλλευτικών ορυκτών . 
Η Εταιρεία κατέχει την νόμιμη εκμετάλλευση 
των μεταλλείων Χουντίτη –Υδρομαγνησίτη 
που βρίσκονται στην περιοχή Νεράϊδας 
Κοζάνης, τα μοναδικά κοιτάσματα του 
σπάνιου αυτού μεταλλεύματος που υπάρχει 
στην Ελλάδα και ως εκ τούτου διαθέτει μεγάλη 
εμπειρία στα ανθρακικά ασβεστομαγνησιούχα 
κοιτάσματα της περιοχής .
Μετά την εξαγορά της Εταιρείας από τον 
ολλανδικό όμιλο, πλέον τα προϊόντα της 
Sibelco απευθύνονται σε πελάτες ανά τον κό-
σμο για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές . 

LAFARGE HOLCIM-AΓΕΤ 
ΉΡΑΚΛΉΣ
Η LafargeHolcim δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή τσιμέντου, σκυροδέματος και 
αδρανών υλικών .   Ο Όμιλος έχει εδραιωμένη 
παρουσία στην Ελλάδα μέσω των εταιρειών 
του ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ . 
Στην Ελλάδα ο όμιλος ΑΓΕΤ ΉΡΑΚΛΉΣ  

διαθέτει 2 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου 
στο Βόλο και το Μηλάκι Ευβοίας και 11 
ενεργά λατομεία . Απασχολεί 650 εργαζόμε-
νους . Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής 
του, εξάγεται . 

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΏΝ ΤΙΤΑΝ
Ο Όµιλος «ΤΙΤΑΝ» αναπτύσσει 
καθετοποιηµένη δραστηριότητα, παραγωγική 
και εµπορική, σε 13 χώρες . Οι κυριότερες 
δραστηριότητες εµφανίζονται εκτός 
Ελλάδος στην Αίγυπτο, τις ΗΠΑ, την ΠΓΔΜ, 
τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Αλβανία, το 
Κόσοβο και την Τουρκία . Η δραστηριότητα 
αυτή, ασκείται µέσω θυγατρικών εταιριών, στις 
οποίες ο «ΤΙΤΑΝ» έχει πλήρη ή πλειοψηφικό 
(µετοχικό) έλεγχο ή κοινοπρακτική συµµετο-
χή και καλύπτει τους κλάδους παραγωγής 
τσιµέντου (φαιού και λευκού), σκυροδέµατος 
και αδρανών υλικών, διακίνησης – διανοµής 
τσιµέντου, επεξεργασίας και βιοµηχανικής 
αξιοποίησης ιπτάµενης τέφρας σταθµών 
ηλεκτροπαραγωγής, κονιαµάτων και 
τσιµεντόλιθων . Μέσω της θυγατρικής 
“Separation Technologies LLC(ST)”, ο Όµιλος 
έχει επεκταθεί και στον τοµέα ηλεκτροστατικού 
διαχωρισµού ιπτάµενης τέφρας και ορυκτών 
(Calcite, Talc, Magnesite, Potash κ .λ .π .) στις 
ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ηνωµένο Βασίλειο και 
την Πολωνία . Στο Σύνδεσμο Μεταλλευτικών 
Επιχειρήσεων, εκπροσωπείται μόνο με τα 
λατομεία αδρανών που τροφοδοτούν την 
τσιμεντιβιομηχανία . 

ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ
Η «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.» είναι επιχεί-
ρηση µε έδρα την Κόρινθο και δρα-
στηριοποιείται 40 χρόνια στους τοµείς 
της εκµετάλλευσης Λατοµείων και 
παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέµατος . Η 
Εταιρεία  δραστηριοποιείται σε όλη την 
Ελλάδα, διαθέτοντας λατοµεία και µονάδες 
παραγωγής σκυροδέµατος, παράγοντας 
προϊόντα υψηλής ποιότητας . Η συνεχής 

ανάπτυξη της Εταιρείας βασίζεται στις 
συνεχείς επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες 
παραγωγής, διάθεσης και οργάνωσης και 
στην πιστοποίηση και την καινοτοµία, τό-
σο των προϊόντων, όσο και των διαδικασι-
ών παραγωγής . Η ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ σήµερα 
διαθέτει 5 λατοµεία αδρανών και 24 µονάδες 
παραγωγής σκυροδέµατος .
Τα λατομεία της βρίσκονται στην Κόρινθο, 
στη Μεσσηνία, στην Πάρο και την Εύβοια . 

ΕΛΛΉΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
H Εταιρεία είναι θυγατρική της «ΑΚΤΏΡ 
ΑΤΕ», μέλος του ομίλου «ΕΛΛΑΚΤΏΡ» .
Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ» λειτουργεί 
στη Θεσσα λία με τρία λατομεία 
αδρανών και ένα παρασκευαστήριο 
ασφαλτομίγματος, στην Πελοπόννησο 
με ένα λατομείο αδρανών, στην Ήπειρο 
με ένα λατομείο και ένα παρασκευαστή-
ριο ασφαλτομίγματος και στη Μακεδονία 
με ένα λατομείο αδρανών . Διαθέτει ISO 
9001:2000 στην παραγωγή και λειτουργία 
όλων των λατομείων και EU Πιστοποιητικό 
Ελέγχου Παραγωγής .

Italcementi Group
Halyps Quarries

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΥΨ
Ο όµιλος «Italcementi» δραστηριοποιείται 
στην Ελλάδα µέσα από τις εταιρίες:
«Χάλυψ ∆οµικά Υλικά Α .Ε .», µια εταιρία που 
δραστηριοποιείται στον κλάδο Τσιµέντου 
µε την επωνυµία «Τσιµέντα Χάλυψ», στο 
λατοµικό κλάδο µε την επωνυµία «Λατοµεία 
Χάλυψ» και στον κλάδο σκυροδέµατος 
µε την επωνυµία «Ετ Μπετόν», η οποία 
µέσω των τριών µονάδων σκυροδέµατος 
δραστηριοποιείται στην Αττική . Έχει επίσης 
ένα σταθµό αποθήκευσης και διανοµής, 
στο ∆υρράχιο Αλβανίας µε την επωνυµία 
«Eurotech Cement SH .P .K .» . Ο Όµιλος, 
πραγµατοποιεί στην Ελλάδα µεγάλα 
επενδυτικά προγράµµατα, στοχεύοντας 
στην αύξηση της παραγωγής, τη βελτίωση 
της ποιότητας και των συνθηκών εργασίας, 

καθώς επίσης και την προστασία και τη βελ-
τίωση του περιβάλλοντος .

ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ
Η  «ΛΑΡΚΟ Γενική Μεταλλευτική και 
Μεταλλουργική», είναι η μεγαλύτερη 
παραγωγός σιδηρονικελίου στην Ευρώπη και 
μία από τις πέντε μεγαλύτερες παγκόσμια, 
αξιοποιώντας τα ελληνικά σιδηρονικελιούχα 
μεταλλεύματα (λατερίτες) . Είναι καθαρά εξα-
γωγική επιχείρηση με μεγάλη συνεισφορά 
στην εθνική οικονομία . 
Διαθέτει μεταλλεία στην περιοχή 
της Εύβοιας, στο Νέο Κόκκινο Βοιωτίας, 
στην Καστοριά και στα Σέρβια Κοζάνης . 
Η Eταιρεία διαθέτει επίσης ένα μεταλ-
λουργικό εργοστάσιο στη  Λάρυμνα 
Φθιώτιδας που απασχολεί την πλειονότητα 
των εργαζομένων της επιχείρησης .

ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΠΕΝΤΕΛΉΣ 
Η ΑΕΒΕ Λατομείων Μαρμάρου Διονύσου 
- Πεντέλης (Dionyssomarble) κατέχει 
ηγετική θέση μεταξύ των εταιριών που 
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, επε-
ξεργασία  και εμπορία μαρμάρου και λοιπών 
διακοσμητικών πετρωμάτων . Η εξόρυξη στο 
χώρο έχει ξεκινήσει πριν από 100 και πλέον 
έτη . Από το 1949 το λατομείο ανήκει στην 
«Α .Ε .Β .Ε Λατομείων Μαρμάρου Διονύσου - 
Πεντέλης» η οποία και έχει την αποκλειστική 
εκμετάλλευση του . 

Παράλληλα αξιοποιεί τα υπολείμματα της 
εξόρυξης του μαρμάρου, παράγοντας 
και διαθέτοντας στην αγορά και άλλα   
υλικά, όπως μαρμαρόσκονη και πούδρα 
ανθρακικού ασβεστίου (filler) . 
Σήμερα η εξόρυξη πραγματοποιείται 
επιφανειακά σε 9 μέτωπα και σε 2 υπόγεια 
(με την μέθοδο των θαλάμων μετά στύλων) . 



ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ

YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ  
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

36 ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ – ΜΕΛΉ του ΣΜΕ
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (Λατομεία Αδρανών)
19,3 χιλ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19002, 
Παιανία 
T. 210-2898111, F. 210-2817778 
info.heracles@lafargeholcim.com
http://www.lafarge.com 

BIOMHXANIKA ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΒΕΕ
Νέα Καρβάλη, 64006, Καβάλας,
T. 2510-830058, F. 2510220633 
info@imgsa.eu
Ασβεστόλιθος, Ανθρακικό Ασβέστιο

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

Δ.Ε.Η. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32
T. 210-5230501 
info@dei.com.gr
http://www.dei.gr 
Λιγνίτης

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

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 
Ερμού 25, Νέα Κηφισιά, 145 64, Αθήνα
T. 210-8184350, F. 210-8184351 
info@aktor.gr 
http://www.aktor.gr
Αδρανή Δομικά Υλικά

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

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΑΕ (ΕΕΚΟΜ)
ΕΔΡΑ: Αγίου Κωνσταντίνου 5, 151 24 
Αμαρούσιον, Αττικής
T. + 30 (210) 612 - 1388 - 366
F. + 30 (210) 802 - 9248

ΜΗΛΟΣ: Κορφός Μήλου
T. + 30 (22870) 235 - 16
F. + 30 (22870) 213 - 02
http://www.eekom.gr
info@eekom.gr
Περλίτης

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 
ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Α. Μεταξά 15, 145 64, Κηφισιά, Αθήνα
T. 210-6296000, F. 210-6296080 
http://www.imerys.com
Μπεντονίτης, Περλίτης, Ζεόλιθος

ΙMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ανδρέα Μεταξά 15, ΤΚ 14564, Κηφισιά
T. 210-6296000 
http://www.imerys.com
Βωξίτης

VITRUVIT ΑΕ
Καλύβες Πολυγύρου, 63 100
T. 2371054137, F. 2371054278
info@thermolith.vionet.gr
http://www.thermolith.gr 
Ολιβινίτης

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.
Χαλκίδος 22Α, 111 43, Αθήνα
T. 210-2593661, F. 210-2591576 
info@titan.gr
http://www.titan-cement.com 
Ποζολάνη, Γύψος, Καολίνης, Αδρανή

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

ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.
Φραγκοκκλησιάς 27, 15125
Μαρούσι Αθήνα
T. 210-6170100, F. 210-6170200 
larco@larco.gr
http://www.larco.gr Νικέλιο, 
Λιγνίτης, Σιδηρονικέλιο

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

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

ΜΑΡΜΑΡA ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
A.E.B.E.
Κηφισίας 364 & Δελφών 1, 152 33, Αθήνα
T. 210-6211400, F. 210-6211408 
info@dionyssomarble.gr
http://www.dionyssomarble.gr 
Μάρμαρα, μαρμαρόσκονη, πληρωτικά υλικά

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μοριχόβου 27 Β, Φλώρινα (ΜΕΤΕ)
Τ. +30 23850-29583/26095
F. +30 23850-24763
headoffice@mete.gr
Λιγνίτης, Χαλαζίας.

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΕ
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΕΔΡΑ: Περιοχή Πολυρράχου-Τριγωνικού 
Σέρβιων Ν. Κοζάνης Τ.Θ. 70 50500 ΣΕΡΒΙΑ 
ΤΗΛ. 6945583443 
Λιγνίτης 

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 
Βασιλίσσης Σοφίας 23 Α
T. 214-6870029, F. 210-3612510
info@thraceminerals,com
http://www.tmsa.gr 
Έρευνα Χρυσού

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - Όμιλος 
Επιχειρήσεων (έκτακτο μέλος)
Aλουμίνιον της Ελλάδος (Τομέας 
Μεταλλουργίας)
Έδρα: Αρτέμιδος 8, Μαρούσι, 151 25, Αθήνα.  
T. 210-3693000 F. 210-3693108
http://www.mytilineos.gr
Αλουμίνα - Aλουμίνιο

OMYA ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ, Γ' ΖΩΝΗ, 57022, ΤΘ 1255
T. 2310 569569, F. 2310 569568
kyriakos.triantafillidis@omya.com 
http://www.omya.com
Ανθρακικό Ασβέστιο 

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ 
ΓΡΑΝΙΤΕΣ
ΒΙΠΕ Δράμας, ΤΘ 99, 66100, Δράμα
T. 252130-6100, F. 25213-06110 
info@pamg.eu
http://www.pavlidismg.com 
http://www.pamg.eu
Μάρμαρα

SIBELCO ΕΛΛΑΣ ΑΕ
Μητροπόλεως 75, 54622, Θεσσαλονίκη
T. 2310-224133, F. 2310-232504 
sibelcohellas@sibelco.com 
http://www.sibelcohellas.gr 
Χουντίτης,Υδρομαγνησίτης.

ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ
Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2, 11526 
T. 210-6968700, F. 210-6968099, info@
ternamag.com
http://www.ternamag.com, 
Λευκόλιθος, Καυστική Μαγνησία, 

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ  
(Λατομεία Αδρανών)
Χαλκίδος 22Α, 11143, Αθήνα
T. 210-2591111, F. 210-2591479
main@titan.gr
http://www.titan-cement.com

ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ (Λατομεία 
Αδρανών) 
17ο χιλ. ΕΟ Αθηνών Κορίνθου
T. 210-5556221, F. 210-5556224
main@halyps.gr
http://www.halyps.gr

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Βασ. Σοφίας 23α, Αθήνα 
T. 214-6870012, F. 214-6870099
tgm@gr.eldoradogold.com
http:///www.tgm.gr
Έρευνα Χρυσού.



ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Βασ. Γεωργίου Β’ 10 & Ρηγίλλης, 106 74 Αθήνα
10th Vassileos Georgiou & Rigillis Str., 106 74 Athens, Greece
T +30 2107215900 - 902 | F +30 210 7215950 | E info@sme.gr




