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Επιβεβαίωση της στήριξης στο έργο του Αθανάσιου Κεφάλα και του επανεκλεγέντος 

Διοικητικού Συμβουλίου από τα μέλη του Συνδέσμου. 
Σημαντική η στήριξη του κλάδου στην οικονομία και στην κοινωνία κατά τη  

διάρκεια της πανδημίας 
  

 
 
Αποφασιστική ήταν η συμβολή των εταιρειών-μελών του Συνδέσμου Μεταλλευτικών 
Επιχειρήσεων Ελλάδας στη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας και τη στήριξη της 
ελληνικής οικονομίας κατά τη διάρκεια των κλυδωνισμών που υπέστη η χώρα το 2020, λόγω της 
πανδημίας. Σε μήνυμα που απηύθυνε προς τα μέλη ο κ. Αθανάσιος Κεφάλας, πρόσφατα 
εκλεγμένος για τέταρτη διετία Πρόεδρος του ΣΜΕ, τόνισε ότι το διεθνές εμπόριο δέχθηκε 
πλήγμα το 2020 λόγω των αναταράξεων στις εγκαθιδρυμένες αλυσίδες εφοδιασμού και των 
επιπτώσεών ς τους στο κόστος και την αποτελεσματικότητα των μεταφορών. Όπως η παγκόσμια 
οικονομία, έτσι και η Ελλάδα σημείωσε ύφεση, σε ποσοστό 8,2% το οποίο είναι παραπλήσιο 
αυτού του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Όσο και εάν οι συνθήκες ήταν δυσμενείς, οι εταιρείες του ΣΜΕ ανταποκρίθηκαν άμεσα και με 
συντονισμένες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων 
τους, γεγονός που αποδεικνύεται από το διαχειρίσιμο αριθμό κρουσμάτων CoViD-19 και από το 
δείκτη συχνότητας ατυχημάτων, ο οποίος σημείωσε τη μικρότερη τιμή από το 2005, ενώ το 70% 
των εταιρειών με παραγωγική δραστηριότητα ήταν ελεύθερες ατυχήματος το 2020. Οι εταιρείες 
του Συνδέσμου διατήρησαν ακέραιες τις παραγωγικές δομές τους, ενώ συνεχίστηκε η συνεπής 



εξυπηρέτηση των πελατών σε απαιτητικές συνθήκες αλυσίδων εφοδιασμού. Παράλληλα, 
στήριξαν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και στάθηκαν στο πλευρό των τοπικών κοινωνιών με 
απτές δράσεις, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πανδημίας. 
 
Επιπλέον, ο ΣΜΕ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση ρεαλιστικού κοινοτικού πλαισίου, 
με στόχο την πράσινη μετάβαση. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί πλέον στρατηγική επιλογή για 
πολλά κράτη, στην προσπάθειά τους να συνδυάσουν την ανάκαμψη της οικονομίας από το πλήγμα 
της πανδημίας και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Αξίζει να τονιστεί 
ότι και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί έχουν βάλει στα επενδυτικά τους κριτήρια θέματα 
που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. Ο ΣΜΕ συνέχισε 
να εκπροσωπεί το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) στην Advisory Committee 
for Safety and Health και στο Μanagement Board της EU-OSHA, και έχει σημαντικό ρόλο 
στη διαμόρφωση στρατηγικής, οδηγιών και  παρακολούθησης υλοποίησης αυτών σε θέματα 
Υγείας και Ασφάλειας. Ταυτόχρονα είναι ενεργό μέλος της Euromines και ασχολήθηκε ενεργά 
με την Πράσινη Συμφωνία και την ανάγκη επίτευξης ασφάλειας εφοδιασμού με πρώτες ύλες που 
θα την υποστηρίξουν. Επίσης, συνέβαλε στην προσπάθεια ένταξης της εξορυκτικής 
δραστηριότητας στην Ευρωπαϊκή Ταξινομία, καθώς και στην αξιολόγηση μίας σειράς 
πρωτοβουλιών για τη διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων, τις Πρώτες Ύλες και τη 
Βιοποικιλότητα.. Παρ΄ όλους τους προβληματισμούς, είναι πλέον σαφές ότι χωρίς ασφαλή 
επάρκεια ορυκτών πρώτων υλών η πράσινη μετάβαση δεν είναι εφικτή. 
Πρωτοπόρες οι εταιρείες-μέλη του ΣΜΕ στην επιδίωξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης, έχουν 
υιοθετήσει από το 2006 Κώδικα Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης, και ο δημοσιευόμενος Ετήσιος 
Συγκεντρωτικός Απολογισμός καταδεικνύει τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων τους. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι από 230.000 στρέμματα (0,175 % της ελληνικής έκτασης) παράγεται με βιώσιμο 
τρόπο το 3,1% του ΑΕΠ της χώρας. 
 
Οι δύσκολες συνθήκες του 2020 δεν άφησαν ανεπηρέαστο  τον κλάδο, καθώς σημειώθηκε μείωση 
των πωλήσεων και των εξαγωγών κατά 25%, εξαιτίας της πτώσης του όγκου παραγωγής 
εμπορεύσιμων προϊόντων. Αυτό προέκυψε κυρίως από τη διαδικασία απολιγνιτοποίησης στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά 48% της 
παραγωγής λιγνίτη καθώς και στην περικοπή της παραγωγής σιδηρονικελίου κατά 50%. 
Αντίθετα, τα αδρανή-δομικά υλικά παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων της τάξης του 5% 
έναντι του 2019, ενώ τα βιομηχανικά ορυκτά είχαν μικτή εικόνα με κάποια από αυτά να έχουν 
καλή πορεία και άλλα ελεγχόμενες μειώσεις πωλήσεων λόγω μειωμένης ζήτησης. Επιπλέον αξίζει 
να σημειωθεί ότι ο κλάδος αντιμετώπισε προβλήματα διαθεσιμότητας λιμενεργατών και 
οδηγών χερσαίων μεταφορών, ελλείψεις υλικών και πρώτων υλών και προς το τέλος του έτους 
σταδιακή άνοδο των θαλασσίων ναύλων. 
 
Παρά τις δυσκολίες που δημιούργησε η πανδημία ο Σύνδεσμος κατάφερε να προβάλλει 
αποτελεσματικά τα κρίσιμα θέματα που αφορούν τον εξορυκτικό κλάδο καθώς και την 
εξωστρέφεια, την επιτυχημένη παρουσία στις διεθνείς αλυσίδες αξίας και τη διεθνή 
ανταγωνιστικότητά του, χαρακτηριστικά τα οποία  αναγνωρίζει και η Επιτροπή Πισσαρίδη. 
Τα προβλήματα που πρέπει άμεσα να αντιμετωπισθούν είναι οι σημαντικές καθυστερήσεις στις 
αδειοδοτήσεις και η χαμηλή προτεραιότητα στην επίλυση κρίσιμων ρυθμιστικών θεμάτων όπως 
είναι οι αναγκαίες τροποποιήσεις του Λατομικού Κώδικα, η δυσμενής μεταχείριση της εξόρυξης 
και των συνοδών εγκαταστάσεων τους σε πολλές χωροταξικές ρυθμίσεις και χρήσεις γης αλλά 



και η αβεβαιότητα στην εφαρμογή νομοθετικών προβλέψεων που αφορούν τον κλάδο. Αυτά 
οδηγούν σε επιβάρυνση του κόστους των διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων του κλάδου και 
φυσικά η χαμηλή προτεραιότητα στην επίλυση κρίσιμων θεμάτων είναι σε πλήρη αναντιστοιχία 
με τη σημαντική συμβολή της εξόρυξης στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και στις εξαγωγές της 
χώρας. 
 
Ο κ. Αθανάσιος Κεφάλας, έδωσε το στίγμα της στρατηγικής για την επόμενη μέρα 
τονίζοντας ότι το ξεκίνημα του 2021 είναι ήδη πολύ ενθαρρυντικό: «Θα συνεχίσουμε τη 
συστηματική ενημέρωση 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 της. Η ένταξη του κλάδου στις προβλέψεις του σχεδίου «Ελλάδα 
2.0» θα κινητοποιήσει σημαντικές επενδύσεις και η απαιτούμενη αυξημένη φροντίδα της 
οικονομικής διπλωματίας θα δώσει στήριξη για την αύξηση των εξαγωγών μας. Ο ΣΜΕ θα 
κινητοποιηθεί έντονα ώστε τα πλεονεκτήματα και η υπεύθυνη λειτουργία της εξορυκτικής 
βιομηχανίας να αποτελέσουν παράδειγμα για το ζητούμενο νέο παραγωγικό υπόδειγμα της χώρας». 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο που επανεκλέχθηκε αποτελείται από τους κ.κ.: 
 
Αθανάσιο Αποστολίκα της ΛΑΡΚΟ,  

Θεόδωρο Αποστολόπουλο των Μαρμάρων Διονύσου Πεντέλης,  

Κυριάκο Ασημακόπουλο της ΑΓΕΤ Ηρακλής,  

Παντελή Βετούλα των Ελληνικών Λευκολίθων,  

Κώστα Γιαζιτζόγλου της ΓΕΩΕΛΛΑΣ,  

Δημήτρη Δημητριάδη της Ελληνικός Χρυσός,  

Άγγελο Καλογεράκο του ΤΙΤΑΝΑ,  

Μάνθο Κωνσταντινίδη της Δελφοί Δίστομο,  

Δημήτρη Λιανό του Χάλυβα Δομικά Υλικά,  

Δημήτρη Μετικάνη της ΔΕΗ  

και Φώτη Στεφανή της Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάδος. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ κ. ΚΕΦΑΛΑ

Ο Αθανάσιος Κεφάλας είναι απόφοιτος της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του 
EMΠ και έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα Executive MBA στο INSEAD. 

Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1981 από τα μεταλλεία βωξίτη της Imerys - 
στην οποία εντάχθηκε το 2015 ο Όμιλος της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά - μετακινούμενος στη 
συνέχεια σε άλλες διευθυντικές θέσεις παραγωγής και εκμετάλλευσης του Ομίλου στον τομέα 
των βιομηχανικών ορυκτών. Από το 2011 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή και ευθύνες 



εταιρικής διακυβέρνησης σε πολλές εταιρείες του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
Σήμερα είναι Πρόεδρος των εταιρειών IMERYS Greece S.A. και IMERYS Bauxites Greece S.A.. 

Στη 40χρονη πορεία του στην εξορυκτική βιομηχανία ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την βελτίωση και 
ανάπτυξη μεγάλων και σύνθετων μονάδων εξόρυξης και επεξεργασίας ορυκτών στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό καθώς και με την οικοδόμηση μακροπρόθεσμων σχέσεων με τις τοπικές 
κοινωνίες στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης. Έχει βαθιά   κατανόηση του διεθνούς 
ρυθμιστικού της εξορυκτικής βιομηχανίας και της ανάγκης για την προώθηση και διατήρηση του 
διαλόγου με τη Δημόσια Διοίκηση.  

Είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΣΕΒ και έχει διατελέσει  Πρόεδρος της Ένωσης 
Βιομηχανικών και Εξαγωγικών Επιχειρήσεων Μήλου. 

Από τον Ιούνιο του 2015 διατελεί Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων. 


