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Το 2020 ξεκίνησε με πολύ καλές εν-
δείξεις, όμως στο πρώτο τρίμηνο η 
παγκόσμια κοινότητα και οικονο-

μία βρέθηκαν στη δίνη της CoViD-19 που 
μας έφερε όλους στην ανάγκη επαναπροσ-
διορισμού προτεραιοτήτων και στόχων.

Η χρονιά έκλεισε με την παγκόσμια ύφε-
ση στο 4,4%, η Ευρωπαϊκή Ένωση είδε την 
οικονομία της να συρρικνώνεται κατά 7,8% 
και η χώρα μας ξαναδοκιμάστηκε με πτώση 
στην οικονομία κατά 8,2%. Σημαντικό ζήτη-
μα στο διεθνές εμπόριο ήταν οι αναταράξεις 
στις εγκαθιδρυμένες αλυσίδες εφοδιασμού 
και οι επιπτώσεις στο κόστος και την απο-
τελεσματικότητα των μεταφορών.

Τα μέλη μας ανταποκρίθηκαν αποτελε-
σματικά στις επιταγές των καιρών προσαρ-
μοζόμενα στα νέα δεδομένα, διατηρώντας 
όμως ακέραιες τις παραγωγικές δομές. Πρώ-
τη προτεραιότητα έγινε η υγεία και ασφάλεια 
των εργαζομένων και των συνεργατών μας, 
με ταυτόχρονη συνεπή εξυπηρέτηση των 
πελατών σε απαιτητικές συνθήκες αλυσίδων 
εφοδιασμού. Επιπλέον, στάθηκαν κοντά στις 
τοπικές κοινωνίες που λειτουργούν, στήρι-
ξαν το δοκιμαζόμενο Εθνικό Σύστημα Υγείας 
και συνολικά βοήθησαν στην προσπάθεια 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
πανδημίας. Ο Σύνδεσμός μας παρενέβη απο-
φασιστικά και πέτυχε να διασφαλίσει την 
ένταξη του κλάδου στα μέτρα στήριξης της 
ελληνικής οικονομίας, ενώ κατέθεσε έγκαιρα 
προτάσεις για την επόμενη μέρα. 

Επικεντρώνοντας στις εξελίξεις του 2020 
επισημαίνουμε κατ’ αρχάς ότι οι επιπτώσεις 
της CoViD-19 στην υγεία των εργαζομένων 
μας ήταν περιορισμένες και διαχειρίσιμες. Ο 
δείκτης συχνότητας  ατυχημάτων σημείωσε 
τη μικρότερη τιμή από το 2005 που άρχισε 
ο συνολικός απολογισμός ασφάλειας του 
Συνδέσμου, ενώ το 70% των εταιρειών με 
παραγωγική δραστηριότητα  ήταν ελεύθε-
ρες ατυχήματος τη χρονιά που μας πέρασε. 
Ο δείκτης σοβαρότητας όμως παρουσίασε 
αύξηση κατά 16%, ισχυρή ένδειξη ότι πρέ-
πει να συνεχισθεί η προσπάθεια των μελών 
μας για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση 
όλων των εργαζομένων μας και των συ-

νεργατών μας στην εφαρμογή ασφαλών 
πρακτικών εργασίας και στην εξάλειψη 
τυχουσών επικίνδυνων συνθηκών στους 
χώρους εργασίας.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας και κυρίως 
όμως της διαδικασίας απολιγνιτοποίησης 
στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη 
χώρα και της περικοπής παραγωγής σιδη-
ρονικελίου, αποτυπώνονται στην πτώση 
του όγκου παραγωγής εμπορεύσιμων 
προϊόντων των μελών μας κατά 18% σε 
σχέση με το 2019, καθώς και στη μείωση 
των πωλήσεων κατά 25% και κατά 25% των 
εξαγωγών μας το 2020.

Ειδικότερα για τις μεγάλες κατηγορίες 
των αγορών που εξυπηρετούν τα μέλη μας:

 � τα αδρανή-δομικά υλικά παρουσίασαν 
αύξηση πωλήσεων της τάξης του 5% 
έναντι του 2019. Το 2021 προβλέπεται 
σχετικά ευοίωνο με καλύτερα αποτελέ-
σματα έναντι του 2020

 � τα βιομηχανικά ορυκτά είχαν μικτή εικό-
να με κάποια από αυτά να έχουν καλή 
πορεία και άλλα με ελεγχόμενες μειώσεις 
πωλήσεων λόγω μειωμένης ζήτησης. Η 
συνολική υστέρηση έναντι του 2019 συ-
νολικά εκτιμάται σε 8%

 � τα μεταλλεύματα είχαν συνολικά πτω-
τική τάση όγκων, κυρίως λόγω περικο-
πών στη παραγωγή σιδηρονικελίου κατά 
50% και εν μέρει στο βωξίτη. Οι τιμές 
των μετάλλων όπως και των συμπυκνω-
μάτων είχαν σημαντικές αυξήσεις 

 � τα προϊόντα λευκολίθου εμφάνισαν 
πτώση όγκων κατά 6% σε σχέση με το 
2019, οφειλόμενη κυρίως στην πανδημία

 � τα μάρμαρα εμφανίζονται με υστέρηση 
πάνω από 20% στις εξαγωγές  σε σύ-
γκριση με το 2019 κυρίως λόγω των 
υγειονομικών συνθηκών

 � η παραγωγή λιγνίτη μειώθηκε κατά 48%, 
σε λιγότερο από 15 εκατομμύρια τόνους, 
λόγω της σταδιακής παύσης λειτουργίας 
των λιγνιτικών μονάδων.
Επίσης, στο 2020 είχαμε προβλήματα 

στις μεταφορές με έλλειψη εμπορευματο-
κιβωτίων, προβλήματα διαθεσιμότητας λι-
μενεργατών και οδηγών χερσαίων μεταφο-

ρών, ελλείψεις υλικών και πρώτων υλών και 
προς το τέλος του έτους σταδιακή άνοδο 
των θαλασσίων ναύλων.

Παρά τις δυσκολίες για αποτελεσματι-
κή απευθείας επικοινωνία με τα αρμόδια 
Υπουργεία και άλλες υπηρεσίες, ο Σύνδε-
σμός μας αξιοποίησε σε μεγάλο βαθμό 
τις νέες τεχνολογίες προκειμένου με λίγες 
συναντήσεις, αρκετές τηλεδιασκέψεις και 
πολλές επιστολές και υπομνήματα να προ-
βάλλει τα κρίσιμα θέματα που αφορούν στα 
μέλη μας και γενικότερα στον εξορυκτικό 
κλάδο και τα οποία:

 � δημιουργούν σημαντικές καθυστερήσεις 
στην αδειοδότηση των λειτουργιών μας, 
καθώς επίσης ανασφάλεια δικαίου λόγω 
ασαφειών και αυθαιρέτων ερμηνειών ει-
δικά της δασικής νομοθεσίας

 � επιβαρύνουν υπέρμετρα το κόστος 
λειτουργίας και πλήττουν την αντα-
γωνιστικότητα διεθνώς εμπορεύσιμων 
προϊόντων 

 � στερούν αναιτιολόγητα και παρά τις 
Ευρωπαϊκές οδηγίες, την πρόσβαση σε 
στερεές ορυκτές πρώτες ύλες που βρί-
σκονται στις περιοχές NATURA

 � δεν επιτρέπουν καθαρό ορίζοντα 
για το μέλλον των μεταλλευτικών 
παραχωρήσεων 

 � αφήνουν σε εκκρεμότητα αναγκαίες τρο-
ποποιήσεις του Λατομικού Κώδικα, μετά 
από τρία και πλέον χρόνια εμπειρίας από 
την εφαρμογή του 
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 � επιτρέπουν δυσμενή μεταχείριση της 
εξόρυξης και των συνοδών εγκαταστά-
σεων τους σε πολλές χωροταξικές ρυθ-
μίσεις και χρήσεις γης

 � παρατείνουν δυσλειτουργίες των Επιθε-
ωρήσεων και δυσμενή μεταχείριση των 
στελεχών των επιχειρήσεων ενώπιον 
των δικαστηρίων

 � παρατείνουν την αβεβαιότητα για το 
μέλλον μικρών παραγωγών λιγνίτη και 
των κοινωνιών των περιοχών που έχουν 
μεγάλη εξάρτηση από την εξόρυξή του.

Ο εξορυκτικός κλάδος είναι στην κορυ-
φή των καθυστερήσεων στις αδειοδοτήσεις 
και η χαμηλή προτεραιότητα στην επίλυση 
ρυθμιστικών κρίσιμων θεμάτων του είναι 
σε πλήρη αναντιστοιχία με τη συμβολή του 
στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και στις 
εξαγωγές της χώρας. Τα δύο αυτά προ-
βλήματα πρέπει να αντιμετωπισθούν το 
ταχύτερο δυνατόν ώστε να ξεδιπλωθεί στην 
πληρότητά του το δυναμικό ενός κλάδου 
για τον οποίο και η Επιτροπή Πισσαρίδη 
επισημαίνει ιδιαίτερα την εξωστρέφειά του, 
την επιτυχημένη παρουσία του στις διεθνείς 
αλυσίδες αξίας και τη διεθνή ανταγωνιστι-
κότητά του. 

Σημαντική ήταν η προσπάθεια και ενα-
σχόληση του δυναμικού του Συνδέσμου 
για την ανάδειξη του προβλήματος στην 
έκδοση αδειών Χειριστών Μηχανημάτων 
Έργου, στις διαπραγματεύσεις με την Ομο-
σπονδία Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεω-
τρυπανιστών Ελλάδος για υπογραφή νέας 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, καθώς και 
στην εκκρεμούσα από το 2019 συλλογική 
διαπραγμάτευση με την Ομοσπονδία Με-
ταλλωρύχων Ελλάδος. Τελικά οι μονομερείς 
προσφυγές της ΟΜΕ στην τριμερή και πε-
νταμελή επιτροπή διαιτησίας για την επιβο-
λή νέας ΣΣΕ απορρίφτηκαν ως μη σύννομες.

Ο Σύνδεσμός μας έχει πλήρως κατανοή-
σει τη σοβαρή επίδραση των Ευρωπαϊκών 
ρυθμίσεων στη δραστηριότητα του έντονα 
διεθνοποιημένου κλάδου μας και γι΄ αυτό 
είναι ενεργός στην κατανόηση των επερχό-
μενων μεταβολών αλλά και στη διαμόρφω-
ση ρεαλιστικού κοινοτικού πλαισίου. 

Στο πλαίσιο αυτό:
 � Ο ΣΜΕ εκπροσωπεί το Σύνδεσμο Επι-

χειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) στην 
Advisory Committee Safety & Health και 

στο Μanagement Board της EU-OSHA, 
και έχει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφω-
ση στρατηγικής, οδηγιών και  παρακο-
λούθησης υλοποίησης των σε θέματα 
Υγείας και Ασφάλειας

 � είμαστε ενεργό μέλος της Euromines και 
το 2020 και έτσι ασχοληθήκαμε με τη 
Πράσινη Συμφωνία και τις επιπτώσεις 
της στην ασφάλεια εφοδιασμού με πρώ-
τες ύλες και στη βιομηχανία, συμβάλαμε 
ενεργά στη προσπάθεια ένταξης της εξο-
ρυκτικής δραστηριότητας στην Ευρωπα-
ϊκή Ταξινομία, καθώς στην αξιολόγηση 
μίας σειράς πρωτοβουλιών για τη δια-
χείριση των εξορυκτικών αποβλήτων, 
τις Πρώτες Ύλες και τη Βιοποικιλότητα

 � οργανώσαμε εκστρατεία ενημέρωσης 
των Ελλήνων Ευρωβουλευτών για το 
ρόλο και την αναγκαιότητα διασφάλι-
σης επαρκών στερεών ορυκτών πρώτων 
υλών για την υλοποίηση των στόχων της 
Πράσινης Συμφωνίας.
Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί πλέον 

στρατηγική επιλογή για πολλά κράτη, 
στην προσπάθεια τους να συνδυάσουν την 
ανάκαμψη της οικονομίας από το πλήγμα 
της πανδημίας και τις προκλήσεις της κλι-
ματικής αλλαγής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με 
την Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) και 
τις εξειδικευτικές αυτής πολιτικές, δείχνει 
τη σχετική κατεύθυνση, ενώ και οι χρημα-
τοπιστωτικοί οργανισμοί έχουν βάλει στα 
επενδυτικά τους κριτήρια θέματα που αφο-
ρούν το περιβάλλον, την κοινωνία και την 
εταιρική διακυβέρνηση. Παρ΄ όλους τους 
προβληματισμούς, είναι σαφές ότι χωρίς 
ασφαλή επάρκεια ορυκτών πρώτων υλών 
η πράσινη μετάβαση δεν είναι εφικτή. Τα 
μέλη μας έχουν υιοθετήσει από το 2006, 
Κώδικα Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης, και 
ο δημοσιευόμενος Ετήσιος Συγκεντρωτι-
κός Απολογισμός καταδεικνύει τη συνεχή 
βελτίωση των επιδόσεων μας. Σημαντικά 
στοιχείο από αυτόν τον απολογισμό είναι 
ότι από 230.000 στρέμματα (0,175 % της 
ελληνικής έκτασης) παράγεται με βιώσιμο 
τρόπο το 3,1% του ΑΕΠ της χώρας.

Στο χρόνο που πέρασε συνεχίστηκε η 
έντονη προσπάθεια του Συνδέσμου για την 
έγκυρη και αποτελεσματική πληροφόρηση 
του κοινού και της Δημόσιας Διοίκησης για 
τη σημασία των ορυκτών πρώτων υλών 
στη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανά-

πτυξη. Είχαμε 180 αναπαραγωγές ειδήσεων 
βασισμένων σε δελτία τύπου, ομιλίες, άρ-
θρα στα Μέσα Ενημέρωσης, συμμετοχές 
σε συνέδρια καθώς και στο περιεχόμενο 
του  Newletter του Συνδέσμου. Επίσης, 
ολοκληρώθηκε η έκθεση «Ορυκτά και ο 
Άνθρωπος» στο Αριστοτέλειο Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης με 30.000 
επισκέπτες και με συνολικά 60.000 επισκέ-
πτες στους 34 μήνες λειτουργίας της.

Για αυτήν την παραγωγική χρονιά μέσα 
σε πρωτόγνωρες συνθήκες περιορισμών, 
ευχαριστίες οφείλονται στα μέλη των 
Ομάδων Εργασίας, στο Προσωπικό μας 
και στους Συνεργάτες μας και οπωσδήποτε 
στα μέλη μας που στηρίζουν την προσπά-
θεια μας.

Έχοντας ήδη διανύσει το πρώτο εξά-
μηνο του 2021 αξίζει να σημειώσουμε ότι 
το ξεκίνημα ήταν πολύ ενθαρρυντικό. Τα 
αδρανή και δομικά υλικά συνεχίζουν την 
ανοδική πορεία που δεν είχε ανακοπεί στο 
2020, οι τιμές των μετάλλων είναι ανοδικές 
ή σχετικά υψηλές, τα μάρμαρα είναι σε τρο-
χιά ανάκαμψης, τα βιομηχανικά ορυκτά θα 
επανέλθουν τουλάχιστον στα επίπεδα του 
2019 και η παραγωγή λιγνίτη θα παραμείνει 
στα επίπεδα του 2020.  Προκλήσεις στις 
οποίες πρέπει να ανταποκριθούμε αφορούν 
στη συνέχιση της φροντίδας για την υγεία 
και ασφάλεια των εργαζομένων μας, στην 
αντιμετώπιση των αυξητικών τάσεων μίας 
σειράς παραγόντων κόστους με κύρια την 
ενέργεια, τα θαλάσσια ναύλα, τις πρώτες 
ύλες, καθώς και την προσαρμογή στις απαι-
τήσεις της Πράσινης μετάβασης.

Θα συνεχίσουμε τη συστηματική ενη-
μέρωση του κοινού για τη σημασία της 
εξορυκτικής βιομηχανίας στην ανάπτυξη 
της εθνικής οικονομίας και θα ρίξουμε το 
βάρος μας για να αρθούν το συντομότερο 
οι δυσλειτουργίες που παρεμποδίζουν την 
ανάπτυξή μας. Η ένταξη του κλάδου στις 
προβλέψεις του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» θα 
κινητοποιήσει σημαντικές επενδύσεις και η 
απαιτούμενη αυξημένη φροντίδα της Οικο-
νομικής διπλωματίας θα δώσει στήριξη για 
την αύξηση των εξαγωγών μας. 

Ο Σύνδεσμος μας θα κινητοποιηθεί έντο-
να ώστε τα πλεονεκτήματα και η υπεύθυνη 
λειτουργία της εξορυκτικής βιομηχανίας να 
αποτελέσουν παράδειγμα για το ζητούμενο 
νέο παραγωγικό υπόδειγμα της χώρας.
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Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επι-
χειρήσεων ιδρύθηκε το 1924 µε 
την πρώτη επωνυµία «Ένωσις 

των εν Έλλάδι Μεταλλευτικών και Μεταλ-
λουργικών Επιχειρήσεων». 

Σκοπός του είναι η συµβολή στην ανά-
δειξη της σηµασίας και την αξιοποίηση των 
ορυκτών πόρων της χώρας, που αποτελούν 
ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα, προς όφε-
λος της ελληνικής κοινωνίας, της εθνικής οι-
κονοµίας και της περιφερειακής ανάπτυξης. 

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 περι-
βάλλον, είναι έννοιες συµβατές. Τα µέλη του, 
αναγνωρίζοντας τη σηµασία της βιώσιµης 
ανάπτυξης, για τη διεθνή και ελληνική κοι-
νωνία, ισόρροπη ανάπτυξη µε σεβασµό 
στο περιβάλλον, την κοινωνία και τον άν-
θρωπο, από το 2006, έχουν υιοθετήσει και 
δεσµευτεί σε Κώδικα 10 Αρχών Βιώσιµης 
Ανάπτυξης, που προβλέπει τη συνεχή βελ-
τίωση των επιδόσεών τους στον οικονοµικό, 
περιβαλλοντικό, κοινωνικό και εργασιακό 
τοµέα. Η εφαρµογή τους απεικονίζεται µε 
συγκεκριµένους µετρήσιµους δείκτες για κά-

θε ένα τοµέα ξεχωριστά, τους οποίους τα 
µέλη αποστέλλουν µία φορά το χρόνο στο 
ΣΜΕ. Στo πλαίσιo της εφαρµογής των Αρ-
χών Βιώσιµης Ανάπτυξης για το σύνολο των 
δραστηριοτήτων των εταιρειών µελών του 
ΣΜΕ, από το 2006 και µετά, αναφέρονται 
ετησίως και σε κάποιες ιδιαίτερης σηµασίας 
«καλές πρακτικές». 

Αναµφισβήτητα, οι εταιρείες είναι άρρη-
κτα 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 δραστηριό-
τητές τους τη διάσταση του κοινωνικού απο-
τυπώµατος. Αυτό αποτελεί κατευθυντήρια 
γραµµή λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων 
µελών του Συνδέσµου. Επιπρόσθετα, οι επι-
χειρήσεις µέλη του ΣΜΕ χαρακτηρίζονται 
από υψηλού επιπέδου τεχνική γνώση, η 
οποία αντανακλάται στην εφαρµογή υψη-
λής τεχνολογίας και καινοτόµων µεθόδων 
έρευνας και ανάπτυξης όλων των έργων 

αξιοποίησης των ορυκτών πόρων. 
Επίσης, διακρίνονται από έντονα εξω-

στρεφή χαρακτήρα και έναν ιδιαίτερα έντονο 
εξαγωγικό προσανατολισµό, µε εξαγωγές 
µεγαλύτερες του 65% του συνόλου των 
πωλήσεων των µελών του, κατακτώντας 
σηµαντικά µερίδια στις διεθνείς αγορές αλ-
λά και δίνοντας έτσι λύσεις σε εποχές εθνικής 
οικονοµικής δυσπραγίας. 

Πολλές από τις εταιρείες-µέλη του Συν-
δέσµου, κατατάσσονται στις υψηλότερες 
θέσεις παραγωγής και πωλήσεων Ορυκτών 
Πρώτων Υλών σε παγκόσµιο ή ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Μια νέα πρόκληση για τον κλάδο 
αποτελεί, επίσης, η κυκλική οικονοµία. Η 
µετάβαση από τη γραµµική στην κυκλική 
οικονοµία, µπορεί να οδηγήσει την εξορυ-
κτική – µεταλλουργική βιοµηχανία στην 
πρώτη γραµµή της Βιώσιµης Ανάπτυξης, 
γι’ αυτό και εµείς, ως εκπρόσωποί της, τη 
στηρίζουµε ανεπιφύλακτα. Η πρωτογενής 
παραγωγή, µε βάση τις αυξανόµενες ανά-
γκες 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.

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Η μεγάλη εξάρτηση της Ε.Ε. από εισαγό-
μενες πρώτες ύλες πρέπει να μετριαστεί με 
την πλήρη αξιοποίηση και κατά προτεραιό-
τητα, των ευρωπαϊκών πρώτων υλών.

Το πλούσιο κοιτασματολογικό δυναμικό 
της χώρας μας μπορεί να συμβάλει προς την 
κατεύθυνση αυτή. Το 10% της νέας λίστας 
κρίσιμων πρώτων υλών, υπάρχουν στην 
Ελλάδα. Ο κλάδος ζητά τη στήριξη της Ε.Ε. 
μέσω του προγράμματος σταθερότητας και 
ανάπτυξης ώστε να γίνουν μεγάλες επενδύ-
σεις σε καινοτομία που θα αφορά έρευνα και 
αξιοποίηση πρώτων υλών.

Σημαντικά μεγέθη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων το 2020.

2020 2019 Μεταβολή σε  

σχέση με  2019 (%)

Αριθμός εταιρειών μελών 29 29 0

Αριθμός απασχολούμενων (άμεσο και έμμεσο προσωπικό) 12.117 12.267 -1,2%

Παραγωγή (σε τόνους τελικών εμπορεύσιμων προϊόντων) 47.154.319 58.500.000 -19%

Πωλήσεις (ευρώ) 1,192 δις 1,598 δις -25%

Εξαγωγές (ευρώ) 0,65 δις 0,81 δις -20%

* Συγκεντρωτικά στοιχεία των μελών του ΣΜΕ

Συνοπτική εικόνα της ελληνικής εξορυκτικής βιομηχανίας το 2020.

2020 2019 Μεταβολή σε σχέ-

ση με  2019 (%)

Αριθμός απασχολούμενων (άμεσες, έμμεσες και προκαλού-

μενες θέσεις εργασίας)

76.000 85.000 - 10%

Παραγωγή (σε τόνους τελικών εμπορεύσιμων προϊόντων) 63.200.000 79.000.000 - 20%

Πωλήσεις (ευρώ) 1,38 δις 1,98 δις - 30%

Εξαγωγές (ευρώ) 0,69 δις 0,99 δις - 30%

Γενική παρατήρηση:
Οι εμφανιζόμενες μειώσεις και στους δύο πίνακες οφείλονται αποκλειστικά στην έντονη μείωση παραγωγής λιγνίτη (πρό-
γραμμα απολιγνιτοποίησης), στη μειωμένη παραγωγή της ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ (διαχείριση εν λειτουργία) και στις συνέπειες της 
πανδημίας λόγω COVID19.
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ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ

 � Τροποποίηση του Ν. 4512/2018, 
ώστε να αρθούν σημαντικά εμπόδια 
στην αδειοδότηση και τη λειτουργία 
των εξορυκτικών επιχειρήσεων

 � Τροποποίηση του Ν. 4014/2011, 
ειδικά στη διαχείριση και αδειοδότη-
ση εξορυκτικών αποβλήτων κατά τα 
πρότυπα της Ε.Ε., στη λειτουργία των 
επιθεωρήσεων περιβάλλοντος, στην 
άδεια έγκρισης επέμβασης σε δασικές 
εκτάσεις και την απαίτηση έγκρισης 
φυτοτεχνικής μελέτης ξεχωριστά από 
την έγκριση ΜΠΕ

 � Αποτελεσματικότερη περιβαλλο-
ντική αδειοδότηση σε κεντρικό και 
περιφερειακό επίπεδο, με επαρκή 
στελέχωση μέσω και της χρησιμο-
ποίησης των πιστοποιημένων εξωτε-
ρικών συνεργατών στην αξιολόγηση 
των ΜΠΕ (εφαρμογή ν.4685/2020). 
Αυστηρή τήρηση των προβλεπόμε-
νων χρόνων για γνωμοδοτήσεις των 
εμπλεκόμενων υπηρεσιών

 � Λειτουργία εξορυκτικών δραστη-
ριοτήτων εντός ζωνών προστασίας 
της φύσης σύμφωνα με τα προβλεπό-

μενα από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και 
τις καλές πρακτικές

 � Τροποποίηση του Ν. 4280/2014 
σχετικά με τον προσδιορισμό ανταλ-
λάγματος χρήσης δασικής έκτασης με 
σαφή και μετρήσιμα κριτήρια

 � Τροποποίηση του κανονιστικού 
πλαισίου όσον αφορά στις ποινικές 
κυρώσεις από περιβαλλοντικές πα-
ραβάσεις με βάση τις αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και του ΣτΕ

 � Τροποποίηση των Περιφερειακών 
Χωροταξικών στο σκέλος της αξιο-
ποίησης των ΟΠΥ

 � Διασφάλιση προσβασιμότητας σε 
λιγνιτικά κοιτάσματα ως μελλοντική 
ενεργειακή εφεδρία και αξιοποίηση του 
λιγνίτη για εξω-ηλεκτρικές χρήσεις

Η μεγάλη εξάρτηση της Ε.Ε. από εισαγόμενες πρώτες ύλες 
δημιουργεί ανασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα και 
υπονομεύει την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας. Η 
πλήρης αξιοποίηση του ευρωπαϊκού κοιτασματολογικού 
δυ να μι κού είναι μονόδρομος. Το αίτημα ένταξης της ελλη
νι κής εξορυκτικής βιομηχανίας στο πρόγραμμα «Ελλά δα 
2.0» είναι προς αυτήν την κατεύθυνση

 � Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 
της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης 
(Industry 4.0). Yλοποίηση του Μining 
4.0, καινοτομίες στη λειτουργία όλου 
του παραγωγικού κύκλου της εξο-
ρυκτικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερα 
φορολογικά κίνητρα για εφαρμογές 
καινοτομίας. Ένταξη της εξορυκτι-
κής βιομηχανίας στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα σταθερότητας και 
ανάπτυξης «Ελλάδα 2.0»

 � Υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατη-
γικής των βιώσιμων επενδύσεων  και 
για τον εξορυκτικό κλάδο, ένταξη στις 
λίστες της Ευρωπαϊκής  Ταξινομίας 
(ΕU Taxonomy)

 � Aξιοποίηση, κατά προτεραιότητα, των 
ευρωπαϊκών ΟΠΥ για την υλοποίηση 
της «Πράσινης Συμφωνίας» (Green 
Deal) και των εξειδικευτικών της πολι-
τικών. Πλήρης αξιοποίηση του κοιτα-
σματολογικού δυναμικού της χώρας.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

”
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Το 2020 ο δείκτης συχνότητας ατυ-
χημάτων, για όλες τις κατηγορίες προ-
σωπικού (μόνιμου και εργολαβικού), 
διαμορφώθηκε σε 2,67 σημειώνοντας 
τη μικρότερη τιμή του από το 2005 
που άρχισε ο συνολικός απολογισμός 
ασφάλειας των εταιρειών μελών του 
ΣΜΕ, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης 
δραστηριοτήτων.

Συνέβησαν 48 μέτριας ή χαμηλής σο-
βαρότητας ατυχήματα και 2 δυστυχήματα.

Ο δείκτης σοβαρότητας για όλες τις κα-
τηγορίες προσωπικού διαμορφώθηκε στο 
163,97, αυξημένος έναντι του πρηγουμένου 
έτους.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι 17 από τις 
25 εταιρείες μέλη του ΣΜΕ παραγωγικές 
δραστηριότητες, παρουσίασαν μηδέν ατυ-
χήματα σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού.

Οι έντονες και στοχευμένες προσπά-
θειες των μελών του Συνδέσμου προς την 
κατεύθυνση υλοποίησης του στόχου για 
μηδέν ατυχήματα (zero accidents vision), 
συνεχίζονται. Μένουμε προσανατολισμένοι 
στη μεγιστοποίηση της ευαισθητοποίησης 
όλων των εργαζομένων μας και των συ-
νεργατών μας απέναντι στην πρόληψη, σε 
κάθε λανθασμένη επικίνδυνη ενέργεια και 
την εξάλειψη κάθε επικίνδυνης συνθήκης 
στους χώρους εργασίας, που μπορεί να 
προξενήσει ατύχημα.
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Τα κυριότερα θέματα που απασχόλη-
σαν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την 
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία και το 
Advisory Committee of Safety and Health 
at Work ήταν:

 � Τριετής εκστρατεία για την αντιμετώ-
πιση των μυοσκελετικών κακώσεων 
που οφείλονται στην εργασία. Νέα 
προσέγγιση με την τηλεργασία

 � Οι συνέπειες της πανδημίας COVID19 
στα συστήματα Υγείας και Ασφάλειας

 � Διαβούλευση για την ένταξη στα Καρ-
κινογόνα (CAD) του Μόλυβδου και 
των ενώσεών του και του Καδμίου

 � Νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 
(2021-2025)

 � Αναθεώρηση της Οδηγίας περί Μηχα-
νημάτων (Machinery Directive)

 � Ανανέωση της λίστας επικίνδυνων 
ουσιών της Oδηγίας Chemical Agents 
Directive (CMD) με νέα όρια έκθεσης 
εργαζομένων σε χημικές ουσίες

 � Αναθεώρηση της οδηγίας 89/391/
ΕΟΚ περί εργασίας και εργασιακού 
περιβάλλοντος

Πανευρωπαϊκή εκστρατεία 
«Ασφαλείς και Υγιείς 
Χώροι Εργασίας 2020-2022. 
Μειώστε την καταπόνηση, 
αντιμετωπίζοντας τις 
Μυοσκελετικές Παθήσεις».

Οι Μυοσκελετικές Παθήσεις που συν-
δέονται με την εργασία (ΜΣΠ) βρίσκονται 
στο επίκεντρο της τελευταίας εκστρατείας 
του EU-OSHA για τους Ασφαλείς και Υγιείς 
Χώρους Εργασίας. Η συμμετοχή της χώρας 
μας στην εκστρατεία αυτή, ξεκίνησε με την 
εκδήλωση που οργανώθηκε από το αρμό-
διο τμήμα Υ&Α στην Εργασία του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Οι κυριότερες αιτίες-προκλήσεις ΜΣΠ 
στους χώρους εργασίας είναι:

 � Επαναλαμβανόμενες κινήσεις χεριών 
ή βραχιόνων

 � Κακή στάση σώματος κατά την εργασία
 � Παρατεταμένη καθιστική εργασία
 � Μηχανήματα εργονομικώς ατελή σε 

σχέση με την εκτελούμενη εργασία
 � Κραδασμοί
 � Άρση ή μεταφορά χειρωνακτικών 

βαρών

Περίπου τρεις στους πέντε εργαζόμε-
νους της Ε.Ε. αναφέρουν ότι πάσχουν από 
ΜΣΠ με αιτία που σχετίζεται με συνθήκες 
εργασίας. Έρευνες της Eurofound και της 
Εurostat αναδεικνύουν τις ΜΣΠ ως το πλέον 
διαδεδομένο πρόβλημα υγείας που σχετίζε-
ται με την εργασία και επηρεάζει σημαντικά 
την ποιότητα ζωής των εργαζομένων (59,6% 
γυναίκες, 60,7% άνδρες), την απόδοση ερ-
γασίας, τον απουσιασμό και άλλα σχετικά.

Μέρη του σώματος που προσβάλλο-
νται συνήθως είναι πλάτη (43%), άνω άκρα 
(41%), κάτω άκρα (29%), ενώ σημαντικά πο-
σοστά εμφανίζονται σε αυχένα και ώμους. 

Η πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την 
αντιμετώπιση των ΜΣΠ στους χώρους ερ-
γασίας έχει τους εξής στόχους:
1. Να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τις 

ΜΣΠ που σχετίζονται με την εργασία
2. Να προάγει την εκτίμηση των σχετικών 

κινδύνων και τη διαχείριση των ΜΣΠ
3. Να αναδείξει ότι οι ΜΣΠ αποτελούν 

πρόβλημα για όλους-σε κάθε είδους 
χώρο εργασίας και κλάδο

4. Να βελτιώσει τις γνώσεις σχετικά με 
νέους και αναδυόμενους κινδύνους σε 
σχέση με τις ΜΣΠ

5. Να υπογραμμίσει την ανάγκη επανέ-
νταξης και παραμονής στην εργασία 
όλων όσοι έχουν χρόνιες ΜΣΠ και να 
προτείνει τρόπους με τους οποίους 
μπορεί να επιτευχθεί αυτό

6. Να ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληρο-
φοριών και καλών πρακτικών μεταξύ 
σχετικών ενδιαφερόμενων μερών.

Συμμετοχή ΣΜΕ στην Advisory 
Committee of Safety and Health 
(ACSH) και το European Agency 
of Safety  and Health at Work 
(EU OSHA)

O Σύνδεσμος είχε συμμετοχή στη δια-
μόρφωση θέσεων της Business Europe και 
της ομάδας εκπροσώπων των επιχειρήσεων 
που μετέχουν στην ACSH και το EU OSHA, 
εκπροσωπώντας τους Έλληνες Εργοδότες 
(ΣΕΒ).

Στοιχεία Ατυχημάτων μελών ΣΜΕ 2013-2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΥΧΉΜΑΤΩΝ 
2013-2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Δείκτης Συχνότητος (Δ.Συ)  
 (Αριθμός ατυχημάτων ανά 106 Ω. Απ)

4,56 5,14 5,11 5,56 4,68 4,53 4,22 2,67

2. Δείκτης Σοβαρότητος (Δ.Σο)  (Συν. αριθμός 
ημερών απώλειας ανά 106 Ω.Απ)

130,86 141,77 181,64 164,17 130,96 178,68 136,28 163,97

3. Δείκτης θανατηφόρων περιστατικών έτους 1/4149 1/2567 1/4426 1/3771 1/6245 0 1/5614 1/5298

ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΜΟΝΕΣ ΑΔΕΞΙΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ

Η εργασία πρέπει να σχεδιαστεί 
έτσι ώστε για να αποτρέπεται η συνεχής:

Κάμψη, επέκταση ή περιστροφή του αυχένα 
ή του κορμού

Βαθύ κάθισμα

Ανύψωση ώμου, απαγωγή, κάμψη ή 
εξωτερική απόκλιση

Kάμψη του αγκώνα

Επέκταση καρπού, κάμψη ή απόκλιση ή 
ακτινική απόκλιση

Επέκταση ή απαγωγή δακτύλου
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ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΜΕ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΉΓΕΣΙΑ-ΔΉΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΉΣΉ

O Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, ασκώντας το θεσμικό του ρόλο της εκπροσώπησης της Ελληνικής Εξορυκτικής Βιομηχα-
νίας στην Πολιτεία και τη Δημόσια Διοίκηση, είχε το τελευταίο δωδεκάμηνο συχνές επαφές και συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και των άλλων συναρμόδιων υπουργείων, 

προβάλλοντας τις θέσεις και τα αιτήματά του στο σύνολο των κανονιστικών θεμάτων που απασχόλησαν τον κλάδο. 

Αναλυτικότερα  τέθηκαν τα εξής:

1. Υλοποίηση προβλέψεων Εθνικής 
Πολιτικής για τις ΟΠΥ, αναθεώρη-
ση Εθνικής Πολιτικής για τις ΟΠΥ, 
εκπόνηση στρατηγικής υλοποίη-
σής της

Τέθηκε στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ. Συστάθηκε Ομάδα Εργασίας με τη συμμετοχή 
και του ΣΜΕ για τον προσδιορισμό του πλαισίου λειτουργίας. Δεν σημειώθηκε πρόοδος.

2. Εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού 
για τις ΟΠΥ

Ολοκληρώθηκε η άτυπη διαβούλευση με τον ΣΜΕ. Συνεχίζονται οι διορθώσεις κειμένων. 
Εκκρεμεί η ολοκλήρωσή του και η τελική δημόσια διαβούλευση επί της ΣΜΠΕ

3. Αδειοδότηση Εξορυκτικών 
Έργων εντός Προστατευόμενων 
Περιοχών

Στο σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» με επιστολές προς τον 
Υπουργό ΠΕΝ και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής καθώς 
και με τη συμμετοχή του Προέδρου του Συνδέσμου στην ακρόαση φορέων στη Βουλή, 
ζητήθηκε από το Σύνδεσμο η εφαρμογή των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων για εξορυκτικά 
έργα εντός περιοχών ΝΑΤURA. Στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε, η εξόρυξη τέθηκε εκτός 
χρήσεων στις ζώνες απόλυτης προστασίας και προστασίας της φύσης

4. Καθυστερήσεις στις εγκρίσεις 
και στις ανανεώσεις ΜΠΕ

Το θέμα αποτέλεσε αντικείμενο εκτεταμένου διαλόγου με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ το 
2020 όπως και κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, εν όψει της ψήφισης του νομοσχεδίου 
«Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας». Στο νόμο 4685/20 υπάρχουν προβλέ-
ψεις απλοποιήσεων που δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα. Επίσης δεν έχουν εφαρμοστεί οι 
διατάξεις για πιστοποιημένους εξωτερικούς αξιολογητές και δεν έχει πλήρως λειτουργήσει 
το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

5. Αδειοδότηση Εξορυκτικών 
Αποβλήτων

Ο Σύνδεσμος κατέθεσε στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ ενδελεχή μελέτη σε σχέση με τα 
προβλήματα που δημιουργούνται και προτάσεις ώστε να συμπληρωθεί η κείμενη νομοθεσία 
με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Επίσης κατέθεσε προτάσεις τροποποιήσεων προκειμένου 
να λειτουργήσει η αδειοδότηση των εξορυκτικών αποβλήτων χωρίς διερμηνείες, αντιφάσεις 
και προβλήματα. Εκκρεμεί η αντιμετώπισή του από το ΥΠΕΝ

6. Προβλήματα από τις ασά-
φειες της Δασικής Νομοθεσίας 
όπως: επιστροφές-παραδόσεις 
αποκατεστημένων δασικών εκτά-
σεων, άδεια έγκρισης επέμβασης, 
προσδιορισμός ανταλλάγματος 
χρήσης δασικής έκτασης. Επίσης, 
προβλήματα από τις μεγάλες 
καθυστερήσεις στη γνωμοδότηση 
των δασικών υπηρεσιών κατά την 
έγκριση των ΜΠΕ

Κατατέθηκαν προτάσεις στο ΥΠΕΝ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των οποίων 
η επεξεργασία εκκρεμεί

7. Λειτουργία Επιθεωρήσεων 
Περιβάλλοντος

Έχουν κατατεθεί στο ΥΠΕΝ προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας τους, ιδιαίτερα στην 
αντιμετώπιση των εξορυκτικών έργων. Η επεξεργασία τους εκκρεμεί



ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ  
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ10 ΣΜΕ ΚΑΙ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

8. Αδειοδότηση δανειοθαλάμων-
αποθεσιοθαλάμων των δημοσίων 
έργων με βάση το ν. 4014/2011 
και 4512/2018 ώστε να αντι-
μετωπιστούν τα προβλήματα 
ανταγωνισμού με τα νομίμως λει-
τουργούντων λατομείων πλησίον 
του έργου

Κατατέθηκαν σε πολιτική ηγεσία και υπηρεσίες του ΥΠΕΝ αναλυτικές προτάσεις αντιμε-
τώπισης του προβλήματος. Εκκρεμεί η επεξεργασία τους 

9. Εγγυητικές επιστολές αποκατά-
στασης περιβάλλοντος

Έχει τεθεί επανειλημμένα στην πολιτική ηγεσία και τις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ. Μέχρι σήμερα 
έχουν γίνει πολλές προσεγγίσεις στο θέμα χωρίς να εξευρεθεί η κατάλληλη πρόταση για 
μόνιμη επίλυση του θέματος με δίκαιο τρόπο. Ο ΣΜΕ εμμένει στις απόψεις του και προτείνει 
την υλοποίησή τους, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα

10. Εγγυητικές επιστολές διασφά-
λισης δικαιωμάτων Δημοσίου  
ν. 4512/18 αρ. 66 και άρθρο 62  
ν. 998/79

Παρά  το ότι έχει επανειλημμένα τεθεί στην πολιτική ηγεσία και τις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, 
το πρόβλημα των επιχειρήσεων του κλάδου, όπου καλούνται να αντιμετωπίσουν πολύ 
υψηλές εγγυητικές επιστολές, λόγω αναδρομικού υπολογισμού πριν την εφαρμογή του 
άρθρου 41 του ν. 4409/2016 και των προσαυξήσεων ανά τριετία με το αναλογικό μίσθωμα 
του κύκλου εργασιών, παραμένει 

11. Τροποποιήσεις του  
ν. 4512/2018:  συμψηφισμός πά-
γιου και αναλογικού μισθώματος, 
υπομίσθωμα τμήματος λατομικού 
χώρου για καθετοποίηση λατο-
μικών προϊόντων, αδειοδότηση 
μεταλλευτικών και λατομικών 
εγκαταστάσεων, επιβολή πράσινου 
τέλους 1% επί κύκλου εργασιών, 
απλοποίηση αδειοδότησης εξορυ-
κτικών έργων με γνωστοποίηση 
Τεχνικής Μελέτης, μονομερής αντι-
μετώπιση του κυρίαρχου του έργου 
σε αντίθεση με εργολάβους στις 
περιπτώσεις επιβολής προστίμων

Και το 2020 συζητήθηκαν με την πολιτική ηγεσία και τις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ οι θέσεις του 
ΣΜΕ επί των θεμάτων αυτών. Η ικανοποίησή του εκκρεμεί. 

12. Ποινικές κυρώσεις με βάση το 
άρθρο 55 του ν. 4512/2018 και  
ν. 1630

Η κρατούσα πρακτική στη χώρα μας είναι η παράλληλη και ανεξάρτητη εξέταση και επιβολή 
διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για καταγγελλόμενη παράβαση διοικητικών όρων που 
αφορούν στο περιβάλλον. Αυτό οδηγεί αρκετές φορές στο να  προηγείται ή να προπο-
ρεύεται η ποινική διαδικασία, λόγω υπέρμετρης καθυστέρησης εκδίκασης της διοικητικής 
παράβασης.  Υπάρχουν καταδίκες που υπερβαίνουν την αναλογικότητα των ποινών στις 
περιπτώσεις που η διοικητική παράβαση αίρεται ή διαφοροποιείται όταν τελεσιδικήσει. 
Ο ΣΜΕ ανέθεσε νομοτεχνική μελέτη σχετικά με το θέμα η οποία καταλήγει σε πρόταση 
νομοθετικής ρύθμισης. Όλος ο σχετικός φάκελος θα κατατέθηκε αρχές 2021 στον Yπουργό 
ΠΕΝ κ. Κ. Σκρέκα

13. Τροποποίηση των άρθρων 
59 και 108 του Μεταλλευτικού 
Κώδικα και τους όρους και τις 
προϋποθέσεις παράτασης κατά 25 
έτη μεταλλευτικών παραχωρήσεων 
που λήγει η άδεια 50 ετών την 
οποία έχουν. Κατάθεση τροπο-
ποιήσεων για αποθεματικές και 
ανενεργές παραχωρήσεις

Ο ΣΜΕ κατέθεσε μελέτη επί του θέματος, αναλύοντας τις θέσεις του, με παράλληλη κα-
τάθεση συγκεκριμένων προτάσεων τροπολογιών. Το ΥΠΕΝ δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα 
επ’ αυτών. 
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ΣΜΕ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) και οι εξειδικευτικές της πολιτικές, όπως και ο σχετικός Κανονισμός, αντιμετωπίζουν τις 
μεγάλες προκλήσεις για μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας σε οικονομία ουδέτερη ως προς την κλιματική αλλαγή. Βασικό 
εργαλείο αποτελεί η Νέα Στρατηγική για τις Βιώσιμες Επενδύσεις (Sustainable Finance Strategy).

Υπάρχει σε εξέλιξη διάλογος στα ευρωπαϊκά όργανα προκειμένου η αξιοποίηση Ορυκτών Πρώτων Υλών να ενταχθεί στην κατηγορία των 
βιώσιμων επενδύσεων διότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης τη προσπάθειας για την πράσινη μετάβαση της ευρωπαικής οικονομίας.

Από το 2006, τα μέλη του Συνδέσμου απολογίζονται για τη λειτουργία τους ως προς την επίτευξη των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης, 
με αντίστοιχη παράθεση αιτιολόγησης των εμφανιζόμενων διαφορών έναντι προηγούμενων ετών. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία  δημοσιοποι-
ούνται στην Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων του Συνδέσμου, με τη μορφή δεικτών.

Παρά τις κατά καιρούς 
αντίξοες οικονομικές 
συνθήκες, η τάση 
που κυριαρχεί στους 
αξιολογούμενους δείκτες 
είναι η συνεχής βελτίωσή 
τους. Αυτό αποτελεί καλή 
πρακτική που αναδεικνύει 
τη μεταλλεία ως βιώσιμη 
δραστηριότητα.

”
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Παρατίθεται ο πίνακας Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης για τα έτη 2019-2020:

Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης ΣΜΕ 2019 2020
1.Απασχόληση
1α.Μέσος όρος άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (άτομα) 8.407 8.368
1β.Μέσος όρος έμμεσα απασχολούμενου προσωπικού, σε ισοδύναμο οκταώρου  (άτομα) (περιλαμβάνει εργολάβους και ΔΧ) 3.860 3.749
1γ.Συνολικός αριθμός ωρών εργασίας (αφορά το 1α & 1β) 21.975.622 20.447.730
1δ. Ώρες εργασίας ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος 0,375 0,43
2.Ανάπτυξη Δεξιοτήτων
2α. Συνολικός αριθμός ωρών εκπαίδευσης 148.818 81.696
2β. Ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο ( 2α / 1α +1β) 12,4 6,74
3.Ασφάλεια – Υγιεινή Εργαζομένων 
3α. Συνολικός αριθμός απωλεσθεισών ωρών εργασίας λόγω ατυχημάτων 18.192 25.809
3β. Συνολικός αριθμός ωρών εκπαίδευσης σε «Ασφάλεια – Υγιεινή» 78.738 46.365
3γ.  ‘Ωρες εκπαίδευσης σε  «Ασφάλεια – Υγιεινή»  ανά εργαζόμενο  ( 3β / 1α +1β) 6,56 3,82
3δ. Συνολικός αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων 2 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   3,9 2,35
3ζ.Δείκτης σοβαρότητας (συντ.106 ) του συνολικά απασχολούμενου προσωπικού για το οποίο υπάρχει ευθύνη επίβλεψης   123,27 143,68
3η. Ποσοστό εργαζομένων που παρακολουθούνται περιοδικά   με ιατρικές εξετάσεις (από το σύνολο των άμεσα απασχολούμενων) 85% 70%
4. Συνολικός κύκλος εργασιών & παραγωγή 
4α. Συνολικός κύκλος εργασιών   (€) 1.598.272.624 1.192.227.933
4β. Παραγωγή εμπορεύσιμου προϊόντος  (τον.) 58.485.516 47.154.319
5.Δαπάνες έρευνας κοιτασμάτων
5α. Συνολικές δαπάνες έρευνας κοιτασμάτων  (€) 13.592.494 11.056.571
5β. Δαπάνες έρευνας κοιτασμάτων ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος (5α / 4β) 0,23 0,23
6.Επικοινωνία με Κοινωνία 
6α. Αριθμός ανοικτών εκδηλώσεων 53 11
6β. Αριθμός επισκέψεων σχολείων /Πανεπιστημίων 235 30
6γ. Αριθμός εκπαιδευομένων σπουδαστών 3627 420
6δ.  Πόροι  (ευρώ) που διατίθενται στην τοπική κοινωνία (έργα, υποστήριξη συλλόγων, συμμετοχή  σε αναπτυξιακές προσπάθειες, 

υποτροφίες, βραβεία κ.α.)
2.644.110 3.145.771

6ε. Πόροι (ευρώ) που διατίθενται στην ευρύτερη κοινωνία  (έργα, χορηγίες, υποτροφίες, βραβεία κ.ά.) 709.089 1.143.440
7.Απαιτήσεις σε ενέργεια
7α. Συνολική κατανάλωση ενέργειας    (MJ) 40.126.406.507 35.141.410.996
7β. Κατανάλωση ενέργειας  ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος (7α /4β) 686 745
8.Απαιτήσεις σε νερό 
8α.  Συνολική καθαρή κατανάλωση νερού.  (m3) (νερό από δίκτυο, από γεωτρήσεις, από υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, από 

επιφανειακό ταμειευτήρα).
16.093.573 12.913.487

8β. Συνολική κατανάλωση νερού από ανακύκλωση (m3). 13.411.635 10.990.890
8γ. Συνολική κατανάλωση νερού στην  παραγωγική διαδικασία  (m3). 25.913.181 20.954.964
8δ. Συνολική καθαρή κατανάλωση νερού ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος  (8α / 4β) 0,28 0,27
8ε. Κατανάλωση νερού στην αποκατάσταση περιβάλλοντος  (m3) 456.439 405.166
9.Απαιτήσεις σε γή – Αποκατάσταση περιβάλλοντος 
9α. Συνολική επιφάνεια γης που χρησιμοποιείται για εκμετάλλευση, στο τέλος του ημερολογιακού έτους  (στρέμματα). 191.193 212.009
9β. Συνολική επιφάνεια γης  που αποκαθίσταται  (αποκατάσταση μη ολοκληρωμένη)  (στρέμματα) 27.955 21.000
9γ.  Συνολική επιφάνεια γης που έχει αποκατασταθεί ή που έχει επαναφερθεί σε επωφελή χρήση, από την εφαρμογή του νόμου 998  

(στρέμματα)
72.000 76.839

9δ. Αριθμός φυτευθέντων δενδρυλλίων  και θάμνων το τρέχον έτος 159.214 196.380
9ε. Δαπάνες αποκατάστασης ορυχείων και προστασίας περιβάλλοντος   (€) το τρέχον έτος 11.920.885 18.989.468
9στ. Δαπάνες αποκατάστασης και προστασίας περιβάλλοντος  ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος (9ε /4β) 0,2 0,4
10. Παραγωγή – διαχείριση αποβλήτων
10α. Απόβλητα εξορυκτικής διαδικασίας και κατεργασιών το τρέχον έτος (τόνοι) (συμπεριλαμβάνονται και τα στείρα) 283.046.118 205.130.479
10β. Απόβλητα εξορυκτικής διαδικασίας και κατεργασιών το τρέχον έτος ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος (10α/4β) 4,83 4,35
10γ. Εξορυκτικά απόβλητα  που διοχετεύθηκαν το τρέχον έτος  για πλήρωση εκσκαφών (τόνοι) 254.495.871 192.872.681
10δ. Παραγωγή παραπροϊόντων  το τρέχον έτος από  εξορυκτικά απόβλητα ή από απόβλητα κατεργασιών (τόνοι) 1.176.852 3.306.442
10ε. Μη εξορυκτικά απόβλητα που δόθηκαν σε ανακύκλωση (κιλά) 12.377.596 21.073.620
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)
41.376,83 36.817,20

12.Πιστοποίηση εταιρειών μελών
12α. Πιστοποίηση κατά ISO 9001/2 90% 90%
12β. Πιστοποίηση κατά ISO 14001 50% 50%
12γ. Πιστοποίηση  OHSAS 18001 60% 60%

* δεν συμπεριλαμβάνονται τα 10 εκ. ευρώ που δόθηκαν από τις εταιρείες μέλη του ΣΜΕ και τους ομίλους στους οποίους ανήκουν, για την ενίσχυση του συστήματος υγείας  και την 
προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID19
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΜΕ  ΤΟ 2020
Παρά την πανδημία, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΜΕ λειτούργησε απρόσκοπτα. Πραγματοποιήθηκαν 3 συνεδριάσεις με φυσική παρουσία 
και 12 διαδικτυακές συνεδριάσεις. Τα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ ήταν τα εξής:

ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ ΤΟ ΔΣ 
ANA ΘΕΜΑ

1. Πορεία του κλάδου το 2019-2020, επιδόσεις σε εσωτερική και εξωτερική αγορά, εκτιμήσεις 2

2. Προβλήματα από την πανδημία COVID-19, συνέπειες σε εσωτερική και εξωτερική αγορά. Συνέ-
πειες στις εταιρείες μέλη, μέτρα αντιμετώπισης

10

3. Εξελίξεις στις εταιρείες μέλη εντός του πλαισίου των εσωτερικών και εξωτερικών εξελίξεων 12

4.Ενέργειες προώθησης αιτημάτων ΣΜΕ προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ. Διαμόρφωση προ-
τάσεων κανονιστικών αλλαγών. Προετοιμασία συναντήσεων με πολιτική ηγεσία ΥΠΕΝ

7

5. Θέματα Επιθεωρήσεων, επιστολή προς Υπουργό ΠΕΝ κ. Κ. Χατζηδάκη 2

6. Διαβούλευση στο νέο νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας». Επιστολή 
προς Υπουργό ΠΕΝ. Δημοσιοποίηση θέσεων ΣΜΕ επί του Νομοσχεδίου και επί των θέσεων του 
κλάδου για τα εξορυκτικά έργα εντός περιοχών NATURA, με βάση και τις καθοδηγητικές ευρω-
παϊκές οδηγίες. Επιστολή στον πρόεδρο της Μόνιμης Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου με τις 
απόψεις του Συνδέσμου και αντίστοιχα στον εισηγητή πλειοψηφίας κ. Ι. Οικονόμου. Προετοιμασία 
τοποθέτησης προέδρου ΣΜΕ στη Μόνιμη Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής

3

7. Εγγυητικές επιστολές διασφάλισης ιδιοκτησιακού δικαιώματος του Δημοσίου 3

8. Ευρωπαϊκά θέματα: θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων (EU 
TAXONOMY)-συμμετοχή της εξορυκτικής δραστηριότητας, σχέδια αλλαγών στην αδειοδότηση 
εξορυκτικών έργων, Ευρωπαϊκή Πολιτική για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες. Συζήτηση -παρέμβαση ΣΜΕ 
στην ευρωβουλευτή κ. Α. Ασημακοπούλου, στην ευρωβουλευτή κα Μ. Σπυράκη και το γραφείο 
του κ. Δ. Παπαδημούλη. Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις Πρώτες Ύλες. Συζήτηση-ενημέρωση ΔΣ

6

9. Τροποποίηση άρθρων 59 και 108 του Μεταλλευτικού Κώδικα σχετικά με τις προϋποθέσεις 
παράτασης κατά 15 έτη

2

10. Συμμετοχή ΣΜΕ στη διαβούλευση για το  Ειδικό Χωροταξικό ΟΠΥ και διαμόρφωση τελικών 
παρατηρήσεων

3

11. Διαμόρφωση τελικής πρότασης ΣΜΕ επί τελών και μισθωμάτων ώστε να υποβληθεί στο ΥΠΕΝ 2

12. Διαμόρφωση θέσεων σχετικά με το Ειδικό Χωροταξικό ΑΠΕ και Βιομηχανίας και το νέο Πολε-
οδομικό Σχέδιο

2

13. Συζήτησης πρότασης ΣΜΕ μέτρων για την επανεκκίνηση της οικονομίας και εύρυθμη λειτουργία 
της της εξορυκτικής δραστηριότητας μετά το ξεπέρασμα της πρώτης φάσης της πανδημίας. Τελική 
διαμόρφωση πρότασης

2

14. Συζήτηση επί του σχεδίου μελέτης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων που υποβλήθηκε από 
το ΣΜΕ στο ΥΠΕΝ αρχές του 2021

2

15. Αντιμετώπιση της πρότασης του ΥΠΑΝ για κατάργηση της ζαλατινοδυναμίτιδας 1

16. Ιδιωτικά λιγνιτωρυχεία και η λειτουργία τους στο εγγύς μέλλον 1

17. Διαβούλευση επί του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 1

18. Αποτελέσματα ικανοποίησης μελών ΣΜΕ από το Newsletter 1

19. Θέματα επικοινωνίας 8
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• ΕU TAXONOMY Kανονισμός θέσπισης πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων-
προσπάθεια ένταξης του κλάδου σε αυτόν 

Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι η δημιουργία ενός εργαλείου που θα βοηθάει στον προσανατολισμό των επενδύσεων στην κατεύ-
θυνση της αντιμετώπισης των κλιματολογικών & περιβαλλοντικών προκλήσεων. Η ένταξη των κλάδων στην Ευρωπαϊκή Ταξινομία και ο 
χαρακτηρισμός των δραστηριοτήτων τους ως βιώσιμες είναι να πληρούν τα εξής κριτήρια:

Ή εξορυκτική βιομηχανία παρά το 
ότι με τα προϊόντα της στηρίζει 
την Κυκλική Οικονομία, παρά το 
ότι είναι υποστηρικτική σε πολλές 
άλλες δραστηριότητες που 
πληρούν το κριτήριο DNSH (Do 
No Significant Harm), είναι προς 
το παρόν εκτός λιστών. Αίτημα 
του κλάδου η άμεση ένταξή του. 

ΤΕΧΝΙΚΑ  
ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΕΝΤΑΞΉΣ 

ΛΟΓΟΙ ΕΝΤΑΞΉΣ  
ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙ ΤΑΞΙΝΟΜΙΑΣ

• Μη επιβάρυνση της κλιματικής αλλαγής ή κλιματική 
ουδετερότητα

• Σημαντική συμβολή στην Κυκλική Οικονομία

• Σημαντική Συμβολή στην προστασία και αποκατάσταση 
της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων

• Σημαντική συμβολή στη μη περιβαλλοντική επιβάρυνση 
(Do Significant Harm)

”

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Ιδιαίτερα έντονη και εντατική ήταν η δρα-
στηριότητα του Συνδέσμου στα ευρω-
παϊκά θέματα με την ενεργό συμμετοχή 

του και τις παρεμβάσεις του  σε ευρωπαϊκά 
όργανα και φορείς όπως η Εuromines (αντί-
στοιχος ευρωπαϊκός σύνδεσμος).

 O Σύνδεσμος είχε ενεργό συμμετοχή 
στη διαμόρφωση θέσεων του κλάδου για 

την ένταξή του στη Βιώσιμη Χρηματοδότη-
ση (Sustainable Finance Strategy-κριτήρια 
ταξινομίας- ΕU Taxonomy), την Πράσινη 
Συμφωνία (Green Deal), τη νέα Στρατηγική 
της ΕΕ για τις Πρώτες Ύλες, την Ευρωπαϊκή 
Συμμαχία για τις Πρώτες Ύλες (ΕRMA), τον 
Ευρωπαϊκό νόμο για το Κλίμα (ΕU Climate 
Law), τη Νέα Βιομηχανική Στρατηγική για την 

Ευρώπη, τη Νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για 
τη Βιοποικιλότητα.

Τέλος σε εθνικό επίπεδο ήρθε σε επαφή 
θέτοντας τα αιτήματά του στους Έλληνες 
Ευρωβουλευτές, προκειμένου να προωθή-
σουν τις θέσεις της βιομηχανίας σε ευρω-
παϊκό επίπεδο. 

Αναλυτικότερα:

Η εξορυκτική δραστηριότητα υποστηρίζει την ανάπτυξη 
τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, παρέχοντας τις 
πρώτες ύλες που απαιτούνται για τις τεχνολογίες αυτές όσο 
και στη σύνδεση της αλυσίδας αξίας.

Ενισχύει τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών που απαιτούνται 
για τις τρέχουσες και μελλοντικές τεχνολογίες προς την 
κατεύθυνση δημιουργίας  μιας κλιματικά ουδέτερης, κυκλικής 
και αποδοτικής, ως προς τους πόρους, οικονομίας. Για τους 
λόγους αυτούς,  πρέπει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ταξινομία 
ως κλάδος εν δυνάμει θετικά διακείμενος προς το περιβάλλον.
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• Green Deal (Πράσινη Συμφωνία) και Βιομηχανία

Προκλήσεις και στόχοι της Πράσινης 
Συμφωνίας για τη Βιομηχανία

Με την εφαρμογή της Green Deal η ΕΕ έχει στόχο να καταστεί η 
πρώτη στον κόσμο οικονομία με ουδέτερο κλιματικό αποτύπωμα 
μέχρι το 2050

Όλες οι βιομηχανικές αλυσίδες αξίας, συμπεριλαμβανομένων των 
ενεργοβόρων τομέων, έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο 
στην κατεύθυνση  μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος και της 
εφαρμογής καθαρών τεχνολογιών

Η υλοποίηση των στόχων της βιομηχανίας νέου τύπου απαιτεί 
εξασφαλισμένη τροφοδοσία σε πρώτες ύλες και αποδεκτού κό-
στους καθαρή ενέργεια

Απαιτείται επιτάχυνση επενδύσεων σε έρευνα και τεχνολογίες 
αιχμής σε βιομηχανικές υποδομές ώστε η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
να οδηγηθεί σε παραγωγικά μοντέλα και νέου τύπου εργασίες. Θα 
δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας που θα απαιτούν αναβαθ-
μισμένα, διαφορετικού τύπου προσόντα (upskilling και reskilling)

Aυτή η προσπάθεια πρέπει να υποστηριχθεί  από ευρωπαϊκά επεν-
δυτικά προγράμματα , όπως και προγράμματα κρατών μελών

Η νέα μορφή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας θα καθοδηγήσει το 
ευρωπαϊκό ψηφιακό μέλλον και θα διπλασιάσει τα οικονομικά και 
παραγωγικά της μεγέθη

Αναγνωρίζοντας ότι η επεκτασιμότητα είναι το κλειδί για μία 
αμιγώς ψηφιακή οικονομία, η ΕΕ θα λάβει μέτρα ενίσχυσης της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς ώστε το ταχύτερο δυνατό, να γίνει η 
μετάβαση στην ψηφιακή εποχή

Βασική κατεύθυνση η επιτάχυνση επενδύσεων σε τομείς όπως 
τεχνητή νοημοσύνη, 5G τεχνολογία, τεχνολογία ανάλυσης 
δεδομένων και σε κρίσιμες ψηφιακές βιομηχανικές δομές

Η μετατροπή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στα νέα δεδομένα 
απαιτεί πολλαπλές  συνέργειες και ενδυνάμωση συνεργασιών

Κρίσιμη η επόμενη πενταετία για την επιτυχία εφαρμογή των 
ανωτέρω

Η βιομηχανική στρατηγική πρέπει να είναι στρατηγική καινο-
τομίας. Προς την κατεύθυνση αυτή θα συσταθεί το “European 
Innovation Council”

Eξασφάλιση της βιομηχανίας μέσω ανάπτυξης της ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς

Υποστήριξη της βιομηχανίας προς την κατεύθυνση της κλιματι-
κής ουδετερότητας

Ενδυνάμωση της Κυκλικής  
Οικονομίας

Επενδύσεις και οικονομική ενίσχυση στη μετάβαση σε νέες 
απαιτήσεις

Ενίσχυση της αυτονομίας  
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

Επενδύσεις για την ενίσχυση της οικονομικής 
μετάβασης στις νέες απαιτήσεις

Επεξεργασία προϋπολογισμού της ΕΕ για την ερχόμενη πενταετία με ειδικό βάρος στο μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας

Θεσμοθέτηση ειδικού ευρωπαϊκού προγράμματος για σημαν τικά έργα, με διοχέτευση πόρων που θα χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις 
σε νέες τεχνολογίες, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Θα ενταχθούν άμεσα δράσεις για ηλεκτρικούς συσ σωρευτές-μπαταρίες και 
μικροηλεκτρονική

Αναθεώρηση των κανόνων κρατικής ενίσχυσης (state aid) 

Προώθηση του κανονισμού ΕU Taxonomy (κατηγοριοποίηση πράσινων επενδύσεων) για να λειτουργήσει ως πυξίδα νέων πράσινων 
επενδύσεων, σε συνδυασμό με τον πρόσφατο Climate Law (Νόμο για το Κλίμα)

Εφαρμογή σχεδίου «Digital Finance Strategy»
Άμεση χρηματοδότηση σχεδίου δράσης εντός του 2020 «On the Capital Markets Union” για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

Εγκαθίδρυση μηχανισμού για τη «δίκαιη μετάβαση» των περιοχών έντασης παραγωγής και χρήσης άνθρακα σε καθαρότερες λει-
τουργίες. «Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης» θα δώσει για το σκοπό αυτό 100 δις ευρώ



ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ  
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΜΕ ΚΑΙ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

16

Αναβάθμιση δεξιοτήτων και προσό-
ντων εργαζομένων

Το 70% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αναφέρει ότι καθυστερεί επενδύσεις εκσυγχρονισμού γιατί δεν βρίσκει εργαζόμενους με κατάλλη-
λα προσόντα να στελεχώσουν τις νέες θέσεις εργασίας

Απαιτείται, μέχρι το 2030, εκσυγχρονισμός  της «Skills Agenda for Europe” και αντίστοιχη προσαρμογή της ανώτατης, ανώτερης και 
τεχνολογικής εκπαίδευσης στις καινούργιες απαιτήσεις, εστιάζοντας στην κάλυψη των αναγκών τομέων με υψηλή δυναμική ανάπτυξης 

Η Commission θα προχωρήσει, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, σε «συμφωνία προσόντων». Επίσης θα εκδώσει επικοινω-
νιακό έγγραφο «Εuropean Education Area» και θα προωθήσει σχέδιο δράσης για «Digital Education»

• COM(2020) 474 3-9-20 
«Ανθεκτικότητα ως προς τις 
πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας: 
Χαρτογραφώντας την πορεία 
προς μεγαλύτερη ασφάλεια και 
βιωσιμότητα «Raw Materials 
Alliance»

Στο επικοινωνιακό αυτό  έγγραφο περιγράφεται η πολιτική της Ε.Ε. 
για τις Πρώτες Ύλες στο πλαίσιο της εξασφάλισης της εφοδιαστικής 
της αλυσίδας και της ασφάλειας της βιώσιμης ανάπτυξής της.

Τονίζεται ότι για να επιτευχθεί η Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) 
απαιτούνται τεράστιες ποσότητες πρώτων υλών και πολύ μεγάλες 
ποσότητες κρίσιμων πρώτων υλών που η σημερινή Ευρώπη δεν 
διαθέτει. Η εξασφάλιση πρόσβασης στις πρώτες ύλες και η επίτευξη 
ασφάλειας όσον αφορά στους πόρους, προϋποθέτει την ανάληψη 
δράσης με στόχο τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού τόσο από τις 
πρωτογενείς όσο και από τις δευτερογενείς πηγές, τον περιορισμό της 
εξάρτησης από πόρους εκτός Ε.Ε.  και τη βελτίωση της αποδοτικής 
χρήσης πόρων και της κυκλικότητας, συμπεριλαμβανόμενου του 
βιώσιμου σχεδιασμού των προϊόντων.

Οι βασικότερες επισημάνσεις στην πρόταση Στρατηγικής είναι: 
• Διευρύνεται ο κατάλογος των κρίσιμων πρώτων υλών. Εισά-

γονται για πρώτη φορά ο βωξίτης, το λίθιο, το τιτάνιο και το 
στρόντιο ενώ θα παρακολουθείται στενά η κατάσταση με το 
νικέλιο λόγω των εξελίξεων  που σχετίζονται με την αύξηση της 
ζήτησης για πρώτες ύλες συσσωρευτών. 
Για τη δημιουργία μιας ψηφιακής και κλιματικά ουδέτερης ευ-
ρωπαϊκής οικονομίας έως το 2050 θα απαιτηθούν μόνο για 
συσσωρευτές ηλεκτρικής ενέργειας 60 φορές μεγαλύτερη 
ποσότητα λιθίου, 15 φορές μεγαλύτερη ποσότητα κοβαλτίου 
10 φορές μεγαλύτερης ποσότητας σπάνιων γαιών . Τεράστια 
αύξηση αναμένεται σε ανάγκες αργιλίου, μολύβδου, νικελίου, 
μαγνησίου και σιδήρου

• Όσον αφορά στα περισσότερα μέταλλα που καθορίζουν την 
παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων  της Ε.Ε. η εξάρτησή της 
από εισαγωγές κυμαίνεται μεταξύ 75% και 100% (σε πολλά υλικά)

Οι βασικοί στόχοι του σχεδίου δράσης για την υλοποίηση της 
Στρατηγικής της Ε.Ε για τις πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας είναι:
• Ανάπτυξη ανθεκτικών αξιακών αλυσίδων για τα βιομηχανικά 

οικοσυστήματα της ΕΕ
• Περιορισμός της εξάρτησης από πρωτογενείς πρώτες ύλες 

κρίσιμης σημασίας μέσω της κυκλικής χρήσης των πόρων, του 
σχεδιασμού βιώσιμων προϊόντων και της καινοτομίας

• Ενίσχυση της βιώσιμης και υπεύθυνης εγχώριας προμήθειας και 
επεξεργασίας πρώτων υλών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

• Διαφοροποίηση στον εφοδιασμό πρώτων υλών μέσω της βιώσι-
μης και υπεύθυνης προμήθειας από τρίτες χώρες, βασισμένο σε 
κανόνες ανοιχτού εμπορίου  χωρίς τις υπάρχουσες στρεβλώσεις 
στο διεθνές εμπόριο.

• Αύξηση των ικανοτήτων εξόρυξης, επεξεργασίας, εμπλουτισμού 
και διαχωρισμού όπως και ανακύκλωσης χρήσιμων στρατη-
γικών πρώτων υλών εντός Ε.Ε. , ώστε να αυξηθεί αντίστοιχα 
και  η ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού στα βασικά της 
οικοσυστήματα. 

Η νέα βιομηχανική στρατηγική προτείνει την ανάπτυξη νέων 
βιομηχανικών συμμαχιών. Η διάσταση των πρώτων υλών θα πρέπει 
να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών των συμμαχιών και των 
αντίστοιχων βιομηχανικών οικοσυστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό 
ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πρώτων Υλών (European Raw 
Materials Alliance (ERMA)), προκειμένου να αντιμετωπίσει, κατ’ 
αρχάς τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Αγοράς σε Κρίσιμες Πρώτες Ύλες 
και στη συνέχεια το σύνολο των στρατηγικής σημασίας Πρώτων 
Υλών και Μετάλλων. 

Βασικές κατευθύνσεις της ERMA είναι:
• Ανάπτυξη κριτηρίων για την ένταξη της εξορυκτικής-μεταλλουρ-

γικής βιομηχανίας στην βιώσιμη χρηματοδότηση (EU Taxonomy)
• Bέλτιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων με τόνωση επενδύ-

σεων σε έρευνα νέων κοιτασμάτων με παράλληλες προσπάθειες 
αντιμετώπισης των χρονοβόρων αδειοδοτήσεων και της χαμηλής 
αποδοχής των τοπικών κοινωνιών

• Ενίσχυση καινοτόμων μεθόδων έρευνας και αξιοποίησης Ορυ-
κτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ), ιδιαίτερα ΟΠΥ κρίσιμης σημασίας 
με παράλληλη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος 

• Ενίσχυση της έρευνας στην αξιοποίηση αποβλήτων στην καθε-
τοποιημένη παραγωγή πρώτων υλών και βασικών μετάλλων και 
των προσπαθειών υποκατάστασης κρίσιμων υλικών
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Με επιστολή που απηύθυνε ο Πρόεδρος 
του Συνδέσμου, κ. Αθανάσιος Κεφάλας στους 
Έλληνες Ευρωβουλευτές, ο Σύνδεσμος Με-
ταλλευτικών Επιχειρήσεων, τους ενημέρωσε 
για σημαντικά θέματα που αφορούν στον 
εξορυκτικό κλάδο και συζητούνται στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα κύρια σημεία της ενημέρωσης προς 
τους Ευρωβουλευτές αφορούν: στο αποτύ-
πωμα της εξορυκτικής-μεταλλουργικής βιο-
μηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο περιε-
χόμενο μία σειράς πολιτικών και κανονισμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αλληλεπιδρούν 
και καθορίζουν το μέλλον της ευρωπαϊκής 
και ελληνικής εξορυκτικής-μεταλλουργικής 
βιομηχανίας και στη σημασία των πρώτων 
υλών για την υλοποίηση των νέων ευρωπα-
ϊκών πολιτικών, στο πλαίσιο της εφαρμογής 
του νέου ευρωπαϊκού μοντέλου οικονομίας.

Επιπλέον ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επι-
χειρήσεων αναφέρθηκε και στις εξειδικευμένες 
θέσεις της ελληνικής εξορυκτικής-μεταλλουρ-
γικής βιομηχανίας για τη νέα Ευρωπαϊκή Πο-
λιτική για τις Πρώτες Ύλες ζητώντας:

1. Ενίσχυση-υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πρώτων υλών με στόχο τη 
μεγαλύτερη δυνατή ανεξαρτητοποίησή της από τις εισα-
γωγές από τρίτες χώρες

2. Ένταξη του κλάδου στον Κανονισμό Ταξινόμησης της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης που ενισχύει τις πράσινες επενδύσεις 

3. Ενισχύσεις με τη μορφή επιδοτήσεων σε Έρευνα και Ανά-
πτυξη νέων προϊόντων του εξορυκτικού-μεταλλουργικού 
κλάδου για νέες εφαρμογές και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

4. Επιδοτήσεις για την αξιοποίηση υπολειμματικών σχηματι-
σμών, με στόχο να παραχθούν δευτερογενείς αξιοποιήσιμες 
πρώτες ύλες

5. Ενίσχυση της απαραίτητης εκπαίδευσης-επιμόρφωσης του 
προσωπικού στις νέες τεχνολογίες

6.  Ανάληψη πρωτοβουλίας για απλοποίηση της αδειοδοτικής 
διαδικασίας των εξορυκτικών έργων σε όλα τα κράτη-μέλη, 
με ομογενοποίηση κριτηρίων και διαδικασιών

7. Δημιουργία κεντρικής εκστρατείας με στόχο τη μεταστροφή 
της κοινής γνώμης και την ακόμα μεγαλύτερη αποδοχή των 
δραστηριοτήτων αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών ορυκτών 
πρώτων υλών

Στην παρέμβαση του Συνδέσμου ανταποκρίθηκαν, εκτός της κας 
Ασημακοπούλου, οι Ευρωβουλευτές  κα Μαρία Σπυράκη και η κα 
Χριστίνα Μπαριτάκη, Διευθύντρια του Γραφείου του Ευρωβουλευτή 
κ. Δημήτρη Παπαδημούλη, με τις οποίες οργανώθηκαν και σχετικές 
διαδικτυακές συναντήσεις.

Οι ανωτέρω Έλληνες Ευρωβουλευτές συμφώνησαν να 
στηρίξουν την προσπάθεια του κλάδου να ενταχθεί στον Κα-
νονισμό για την προώθηση των πράσινων επενδύσεων (ΕU 
TAXONOMY), να ενισχύσουν την παρουσία του ελληνικού 
εξορυκτικού κλάδου στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πρώτων Υλών 
και κατέληξαν στο ότι πρέπει να τονιστεί στα αρμόδια ευρω-
παϊκά όργανα η σημασία του εξορυκτικού-μεταλλουργικού 
κλάδου για την επίτευξη των στόχων των νέων ευρωπαϊκών 
αναπτυξιακών πολιτικών.

• Πρωτοβουλία του Συνδέσμου για ενημέρωση Eλλήνων Ευρωβουλευτών για 
τις προοπτικές του εξορυκτικού κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο
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Α. Παρουσία μας στα ΜΜΕ

Εκτός των δημοσιεύσεων στο newsletter 
του Συνδέσμου, δημοσιεύτηκαν σε 
ΜΜΕ 10 άρθρα και 8 δελτία τύπου.

Τα άρθρα του Συνδέσμου όπως και τα 
δελτία τύπου είχαν σημαντική προβολή 
τόσο στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο 
μετα φέ ροντας το μήνυμα ότι είναι η ώρα 
της εξο ρυ κτι κής βιομηχανίας.

Β. Συμμετοχή σε συνέδρια και 
εκδηλώσεις
• Ομιλία του Γενικού Διευθυντή του ΣΜΕ 

κ. Χ. Καβαλόπουλου στο Μουσείο Φυ-
σικής Ιστορίας του Αριστοτέλειου Πανε-
πιστήμιου με θέμα «Κυκλική Οικονομία 
και Εξορυκτική Βιομηχανία» (Ιανουάριος 
2020)

• Ολοκλήρωση του κύκλου της Έκθεσης 
«Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος», αποτί-
μηση της παρουσίας στη Θεσσαλονίκη 
(Μάϊος 2020)

• Συμμετοχή ΣΜΕ στην Παγκόσμια Μέ-
ρα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία 
(Μάϊος 2020)

• Συμμετοχή του Προέδρου του 
ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλα στο Delphi 
Forum 2020-the day after (Ιού-
νιος 2020)

• Συμμετοχή του ΣΜΕ στη δια-
δικτυακή εκδήλωση «Υγεία και 
Ασφάλεια Εργασίας, επίκαιρα 
θέματα και προκλήσεις για το 
μέλλον» (Ιούνιος 2020)

• Διαδικτυακή βράβευση του πρώ-
του σε βαθμολογία αποφοίτησης 
το 2019 σπουδαστή (Ιούνιος 
2020)

• Διαδικτυακή ομιλία του Γεν. Δν/τη 
του ΣΜΕ κ. Καβαλόπουλου στο 
Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πό-
ρων του Πολυτεχνείου Κρήτης με 
θέμα «Το μέλλον και οι προοπτικές 
της Μεταλλευτικής στην Ελλάδα» 
(Οκτώβριος 2020)

• Συμμετοχή του ΣΜΕ στο International 
Conference  on Raw Materials and Circu-
lar Economy (RawMat21) “Tech nolo gical 
Developments and future challenges” 
(Νοέμβριος 2020)

• Συμμετοχή του ΣΜΕ στο 5th Greek Raw 
Materials Community Dialogue (Δεκέμ-
βριος 2020)

• Συμμετοχή του ΣΜΕ στο Raw Materials 
University Days (Δεκέμβριος 2020)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Το 2020 ήταν έτος με έντονες δι-
ακυμάνσεις λόγω επηρεασμού 
της εσωτερικής αλλά ιδιαίτερα 

της διεθνούς αγοράς από την πανδημία 
COVID-19.

Παρά την ύφεση στη διεθνή οικονομία, 
οι εταιρείες μέλη του ΣΜΕ αντιμετώπισαν 
με επιτυχία τις συνέπειες της πανδημίας, δι-
ατηρώντας άθικτες τις παραγωγικές τους 
δομές, ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις 
της αγοράς.

Η διεθνής αγορά επηρεάστηκε από τις 

Η εταιρία «ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ», ιδρύθηκε το 1974 από τον 
Αρχιτέκτονα κ. Ευάγγελο Χαϊδά και είναι εισηγμένη στο Χρηματι-
στήριο Αθηνών από το 2000. 

Η εταιρεία διαθέτει Λατομικά Δικαιώματα και η κύρια δρα-
στηριότητα της είναι η  εξόρυξη, κοπή, επεξεργασία και εμπορία 
μαρμάρων, σε ακατέργαστους όγκους, σε πλάκες και πλακίδια σε 
ειδικές και τυποποιημένες διαστάσεις.

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ διαθέτει σήμερα 12 ενεργά λατομεία, 
από τα οποία εξορύσσει τα μάρμαρα Θάσου, Βώλακα, Νέστου 

και ‘’Golden Spider’’ . Επίσης, διαθέτει γραφεία στην Αθήνα και 
τη Δράμα, δύο εργοστάσια κοπής και επεξεργασίας στην Αθήνα 
και ένα νέο εργοστάσιο επεξεργασίας στη Δράμα.

Η Εταιρία, προ πανδημίας το 2019: είχε κύκλο εργασιών που 
υπερέβαινε τα 40 εκ. ευρώ,  οι εξαγωγές αποτελούσαν το 95% 
του κύκλου εργασιών της και η ετήσια παραγωγή της Εταιρίας σε 
ογκομάρμαρα, υπερέβαινε τους 160.000 τόνους.

συνεχείς αυξήσεις των θαλάσσιων ναύ-
λων σε συνδυασμό με τις ελλείψεις σε 
containers, σε λιμενεργάτες και οδηγούς 
χερσαίων μεταφορών λόγω πανδημίας. Το 
πρόβλημα οξύνθηκε και από την αυξημένη 
ζήτηση από Κίνα σε εμπορεύματα όπως και 
τις αυξημένες εξαγωγές της, ιδιαίτερα το 
τελευταίο τετράμηνο του έτους.

Τα Μεταλλεύματα εμφάνισαν σταθε-
ρή πορεία σε παραγωγή και πωλήσεις σε 
σύγκριση με το 2019. Οι τιμές όμως των 
μετάλλων και των συμπυκνωμάτων εμφά-

νισαν σημαντικές αυξήσεις. Μόνη αντίθεση 
σε αυτό, οι αξιοσημείωτες μειώσεις σε πο-
σότητες και πωλήσεις των μαγνησιακών 
προϊόντων που με έντονη προσπάθεια από 
πλευράς εταιρειών μελών έκλεισαν το 2020 
με υστέρηση έναντι του 2019 , όχι μεγαλύ-
τερη του 6%. Για τον κλάδο Μεταλλευμά-
των-Μετάλλων-Συμπυκνωμάτων το 2021, 
εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα θετικό. 

Στα Βιομηχανικά Ορυκτά η εικόνα πα-
ραμένει μικτή για το 2020, ορυκτά με καλή 
πορεία πωλήσεων και άλλα με μειώσεις  
έναντι του 2019, λόγω μείωσης της διε-
θνούς ζήτησής τους. Σε επίπεδο εταιρειών 
μελών ΣΜΕ, οι μειώσεις αυτές ήταν περιο-
ρισμένες και απολύτως ελεγχόμενες. Για το 
2021, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία. 

Το Μάρμαρο επλήγη ιδιαίτερα λόγω 
πανδημίας με πτώση των εξαγωγών λό-
γω χαμηλής ζήτησης που υπερέβη το 20% 
έναντι του 2019.

Παρά την κρίση, τα Αδρανή έκλεισαν 
το 2020 με ικανοποιητικό αποτέλεσμα 
εμφανίζοντας και μικρή αύξηση πωλήσε-
ων της τάξης του 5% έναντι του 2019. Το 
2021 προβλέπεται ευοίωνο, ιδιαίτερα εάν 
λειτουργήσουν τα μεγάλα, προγραμματι-
σμένα, κατασκευαστικά έργα.

Το 2020 η παραγωγή λιγνίτη δεν υπε-
ρέβη του 15 εκ. τόνους έναντι 26 εκ. το 
2019 και 37 εκ. το 2018. Ο Κλάδος της 
Ελληνικής Εξορυκτικής Βιομηχανίας εμ-
φανίζει το 2020 συγκεν τρωτικά αισθητά 
μικρότερη παραγωγή προϊόντων λόγω της 
μείωσης στην παραγωγή λιγνίτη αλλά και 
του σιδηρονικελίου. 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΜΕ

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ



ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ  
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΜΕ ΚΑΙ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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ΑΓΕΤ ΉΡΑΚΛΉΣ (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, Καβάλα
T. 2510-830058, F. 2510220633
info@imgsa.eu
Ασβεστόλιθος, Ανθρακικό Ασβέστιο

ΓΕΩΕΛΛΑΣ
Πεντέλης 8Α, Αθήνα, 175 64,  
Παλαιό Φάληρο
T. 210-9485800
ktsintola@geohellas.com
http://www.geohellas.com
Ατταπουλγίτης, Σαπωνίτης

Δ.Ε.Ή. ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΥΘΥΝΣΉ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
Χαλκοκονδύλη 30, 10432, Αθήνα
T. 210-5230501, 210-5247886
info@dei.com.gr
http://www.dei.gr
Λιγνίτης

ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
Έδρα: Αρτέμιδος 8, 15125, Μαρούσι
Έδρα εκμετάλλευσης: Άνω Κουνουκλιάς, Ελαιώνας, 
33100, Άμφισσα
T. 210-3693320 και 2265072870
F. 210-3693315
Manthos.Konstantinidis@ddmines.gr
http://www.alhellas.gr
Βωξίτης

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

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

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

ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ ΕΞΟΡΥΞΉΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΑΕ (ΕΕΚΟΜ)
Έδρα: 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

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Λυκόβρυσης 7, 14452, Μεταμόρφωση, Αθήνα
Τ. +30 210-2826825, F. +30 210-2818574
ir@iktinos.gr
www.iktinos.gr
Μάρμαρο

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

ΙMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΉ 
ΑΝΩΝΥΜΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ανδρέα Μεταξά 15, ΤΚ 14564, Κηφισιά
T. 210-6296000
info@imerys.com
http://www.imerys.com
Βωξίτης

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.gr
Κίσσηρη, Ποζολάνη, Γύψος

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

ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.
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-ΠΕΝΤΕΛΉΣ 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

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΉ-ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΤΕΧΝΙΚΉ 
ΑΝΩΝΥΜΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μοριχόβου 27 Β, Φλώρινα (ΜΕΤΕ) 
T. +30 23850-29583/26095, F. +30 23850-24763
headoffice@mete.gr
Λιγνίτης, Χαλαζίας

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΉ ΚΟΖΑΝΉΣ ΟΕ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΉ ΕΤΑΙΡΙΑ
Περιοχή Πολυρράχου-Τριγωνικού Σέρβιων Ν. 
Κοζάνης Τ.Θ. 70 50500 ΣΕΡΒΙΑ
T. 6945583443
Λιγνίτης

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

ΜΥΤΙΛΉΝΑΙΟΣ ΑΕ – Όμιλος 
Επιχείρησεων (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, Αλουµίνιο

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

ΠΑΥΛΙΔΉΣ Α.Ε. 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 Α.Ε.
Μητροπόλεως 75, 54622, Θεσσαλονίκη
T. 2310-224133, F. 2310-232504
sibelcohellas@sibelco.com
http://www.sibelcohellas.gr
Χουντίτης, Υδροµαγνησίτης

ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.
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 Α.Ε.
17ο χιλ. ΕΟ Αθηνών Κορίνθου
T. 210-5556221, F. 210-5556224
main@halyps.gr
http://www.halyps.gr

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΣΜΕ
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