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Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων ιδρύθηκε το 1924 µε την πρώτη επωνυµία «Ένωσις των 
εν Ελλάδι Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων». Σκοπός του είναι η συµβολή στην 
ανάδειξη της σηµασίας και την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας, που αποτελούν 
ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, της εθνικής οικονοµίας 
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 περιβάλλον, είναι έννοιες συµβατές. Τα µέλη 
του, αναγνωρίζοντας τη σηµασία της βιώσιµης ανάπτυξης, για τη διεθνή και ελληνική κοινωνία, 
ισόρροπη ανάπτυξη µε σεβασµό στο περιβάλλον, την κοινωνία και τον άνθρωπο, από το 2006, 
έχουν υιοθετήσει και δεσµευτεί σε Κώδικα 10 Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης, που προβλέπει τη συνεχή 
βελτίωση των επιδόσεών τους στον οικονοµικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό και εργασιακό τοµέα. 
Η εφαρµογή τους απεικονίζεται µε συγκεκριµένους µετρήσιµους δείκτες για κάθε ένα τοµέα 
ξεχωριστά, τους οποίους τα µέλη αποστέλλουν µία φορά το χρόνο στο ΣΜΕ. Στo πλαίσιo της 
εφαρµογής των Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης για το σύνολο των δραστηριοτήτων των εταιρειών 
µελών του ΣΜΕ, από το 2006 και µετά, αναφέρονται ετησίως και σε κάποιες ιδιαίτερης σηµασίας 
«καλές πρακτικές». Αναµφισβήτητα, οι εταιρείες είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε το κοινωνικό 
σύνολο 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 δραστηριότητες, πέραν των 
νοµικών υποχρεώσεων, στοιχειοθετεί την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των εταιρειών και προσδίδει 
στις δραστηριότητές τους τη διάσταση του κοινωνικού αποτυπώµατος. Αυτό αποτελεί 
κατευθυντήρια γραµµή λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων µελών του Συνδέσµου. Επιπρόσθετα, 
οι επιχειρήσεις µέλη του ΣΜΕ χαρακτηρίζονται από υψηλού επιπέδου τεχνική γνώση, η οποία 
αντανακλάται στην εφαρµογή υψηλής τεχνολογίας και καινοτόµων µεθόδων έρευνας και 
ανάπτυξης όλων των έργων αξιοποίησης των ορυκτών πόρων. Επίσης, διακρίνονται από έντονα 
εξωστρεφή 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 αλλά και δίνοντας έτσι λύσεις σε εποχές εθνικής οικονοµικής δυσκαµψίας. 
Πολλές από τις εταιρείες-µέλη του Συνδέσµου, 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 εξορυκτική – 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 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 διεθνούς οικονοµίας, αποτελεί πλέον η εξοικονόµηση πόρων µε εφαρµογή της 
φιλοσοφίας της κυκλικής οικονοµίας. Η µεταστροφή από το γραµµικό µοντέλο «προµήθεια, 
παραγωγή, κατανάλωση, απόρριψη» στο µοντέλο κυκλικής οικονοµίας «µείωση, 
επαναχρησιµοποίηση, επισκευή, 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 επιχειρήσεων µελών του Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων.  
 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

A. ΔΣ 

Τα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ ήταν τα εξής: 

1. Προετοιμασία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μελών ΣΜΕ 2021 
2. Ρυθμιστικές εξελίξεις (σχέδιο νόμου για εργασιακά, εκκρεμότητες ΥΠΕΝ) 
3. Ευρωπαϊκά νέα  
4. Βράβευση του ΣΜΕ από την «Boussias AE» 
5. Εργασιακά 
6. Οργάνωση τιμητικής εκδήλωσης για το απερχόμενο μέλος του ΔΣ 
7. Άδειες γομωτών ως προς τη χρήση των NONEL 

 

 Απολογισμός απερχόμενου ΔΣ από τον Πρόεδρο του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλα 
 
Ο κλάδος άντεξε στα δύσκολα του 2020 με την πανδημία σε πλήρη έξαρση, ιδιαίτερα 
στο διάστημα Μαρτίου-Ιουλίου του 2020. Οι επιπτώσεις της COVID-19  στην υγεία των 
εργαζομένων μας ήταν περιορισμένες  και διαχειρίσιμες. Η ασφάλεια, χωρίς μείωση 
των παραγωγικών δομών, σημείωσε πολύ θετικά αποτελέσματα. Ο δείκτης 
συχνότητας ατυχημάτων  σημείωσε τη μικρότερη τιμή  από το 2005. Το 70% των 
εταιρειών του Συνδέσμου με παραγωγική δραστηριότητα, ήταν ελεύθερες ατυχήματος 
το 2020. Αντίθετα, παρουσιάστηκε αύξηση του δείκτη σοβαρότητας έναντι 
προηγούμενων ετών. 
 
Οι επιπτώσεις της πανδημίας και κυρίως η μεγάλη μείωση της παραγωγής λιγνίτη και 
σιδηρονικελίου οδήγησαν σε πτώση του όγκου παραγωγής εμπορεύσιμων προϊόντων 
των μελών μας κατά 18%  σε σχέση με το 2019 καθώς και στη μείωση πωλήσεων και 
των εξαγωγών κατά 25%. 
Σε ό,τι αφορά στα αποτελέσματα στη βιώσιμη ανάπτυξη όπως αποτυπώνεται με τους 
αντίστοιχους δείκτες, ό,τι σχετίζεται με φυσική παρουσία (πχ εκδηλώσεις, πρακτικές, 
επισκέψεις), μειώθηκε κατακόρυφα. Παρά τα προβλήματα, πρέπει να σημειωθεί όμως 
ότι οι επενδύσεις σε αποκαταστάσεις κρατήθηκαν υψηλά.  



 
Οι προοπτικές του 2021 για την αγορά ΟΠΥ φαίνονται να είναι καλές, όμως υπάρχουν 
και προβληματικές παράμετροι όπως αύξηση κόστους πρώτων υλών και ενέργειας και 
αύξηση θαλάσσιων ναύλων που μπορεί να ανατρέψουν  την θετική πορεία των 
μεγεθών.  
 
Η παραγωγή λιγνίτη θα παραμείνει σταθερή για το 2021, συνεχίζοντας να υποστηρίζει 
το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Το 2022 ξεκινά ο ΑΗΣ Πτολεμαΐδα V με λιγνίτη, 
εκτός και εάν οι τιμές CO2  πάρουν ξέφρενη πορεία.  
 
Σε δύο εταιρείες μέλη είχαμε σημαντικές εξελίξεις. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» 
υπέγραψε με την πολιτεία νέα σύμβαση που κρίνεται επ’ ωφελεία όλων των μερών και 
ιδιαίτερα της συνέχειας των επενδύσεων και της ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής 
της Χαλκιδικής. Η ΛΑΡΚΟ είναι σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης και σε φάση 
ιδιωτικοποίησης. 
 
Το ΔΣ λειτούργησε απρόσκοπτα πραγματοποιώντας 3 δια ζώσης συνεδριάσεις και 12 
διαδικτυακές. Στο ρυθμιστικό περιβάλλον, δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την 
αντιμετώπιση του ΥΠΕΝ. Προβάλλαμε πολλές φορές τα κρίσιμα θέματα που αφορούν 
μέλη μας και γενικότερα στον κλάδο χωρίς καμία θετική ανταπόκριση. Δυστυχώς, 
φαίνεται ότι είμαστε εκτός προτεραιοτήτων του ΥΠΕΝ. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος 
που μας βλέπει και μας αντιμετωπίζει η πολιτεία.  
 
Στη δεύτερη χρονιά του ΔΣ, η πανδημία δεν μας επέτρεψε σε ζωντανές εκδηλώσεις 
και συναντήσεις. Παρόλα αυτά, είχαμε έντονη παρουσία στα ΜΜΕ, δίνοντας στην κοινή 
γνώμη την ευκαιρία να δει ποιοι είμαστε, πώς λειτουργούμε και τι επιτυγχάνουμε σε 
όλα τα μέτωπα. Λήξαμε το σοβαρό τρόπο λειτουργίας μας και τη σοβαρή αντιμετώπιση 
των προκλήσεων των καιρών. 
 
 



 
 

Β. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μελών ΣΜΕ 2021 
 

Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του πραγματοποίησε στις 30 Ιουνίου 
2021 ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των 



μέτρων που λαμβάνονται στους χώρους εργασίας λόγω της πανδημίας. Στο πλαίσιο 
αυτής, πραγματοποιήθηκε σε ειδική πλατφόρμα και η ηλεκτρονική ψηφοφορία των 
μελών για τα εξής θέματα: 

 Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής επί του Οικονομικού Απολογισμού 
 Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ. του έτους 2020 
 Έγκριση των δαπανών της περιόδου 2020-2021 
 Έγκριση του Προϋπολογισμού του έτους 2021 
 Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής 2021-2023 
 Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 2021-2023 

Σύντομη ηλεκτρονική μορφή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων του ΣΜΕ που θα 
κυκλοφορήσει μέσα στο καλοκαίρι, επισυνάπτεται εδώ: 

 https://www.sme.gr/wp-content/uploads/2021/07/%CE%A3%CE%9C%CE%95-
2020-%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-
%CE%94%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%
BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD.pdf  

Με κλικ πάνω στην λινκ, μπορείτε να την κατεβάσετε. 

Η Γενική Συνέλευση ξεκίνησε με τη διαδικτυακή βράβευση του πρώτου σε βαθμολογία 
σπουδαστή του ΕΜΠ κ. Ανδρέα Δελέντα, με την παρουσία και του επιβλέποντα 
καθηγητή του κ. Α. Μπενάρδου, όπου παρουσιάστηκε συνοπτικά το θέμα της 
διπλωματικής εργασίας του φοιτητή και κάποια στοιχεία αναφορικά με τη συνεργασία 
τους και τη μεθολογία της έρευνας και της υλοποίησής της. 

Η διπλωματική εργασία του κ. Δελέντα έχει τίτλο «Υπολογισμός ευστάθειας και 
αραίωσης μεταλλεύματος σε υπόγειες εκμεταλλεύσεις με κενά μέτωπα». Σκοπός της 
είναι η αναζήτηση της πιθανής σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ των εμπειρικών 
διαγραμμάτων εκτίμησης της ευστάθειας με τα αποτελέσματα μοντέλων αριθμητικής 
ανάλυσης, καθώς επίσης και η ανάπτυξη εύχρηστων εργαλείων για την προκαταρκτική 
εκτίμηση των ποσοστών εξωτερικής αραίωσης. Μετά την επεξεργασία των 
αποτελεσμάτων προέκυψαν εύχρηστες μαθηματικές εκφράσεις των ποσοστών 
πρόσμιξης μεταλλεύματος, για κάθε μία από τις εξεταζόμενες επιφάνειες (Δάπεδο 
(Foot-wall), Οροφή (Hanging-wall) και Στέψη (Crown)), οι οποίες περιλαμβάνουν 
βασικές παραμέτρους της ευστάθειας των επιφανειών αυτών. Συμπερασματικά, οι 
προαναφερθείσες προσεγγίσεις δύνανται να αποδειχθούν σημαντικά μέσα ως προς 
τον βέλτιστο σχεδιασμό των κενών μετώπων εξόρυξης με γνώμονα τον περιορισμό 
του φαινομένου της αραίωσης του προς εκμετάλλευση μεταλλεύματος. 



 
Ο κ. Α. Δελέντας, βραβευθείς φοιτητής ΕΜΠ 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αθανάσιος Κεφάλας, Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, ο οποίος σε ανασκόπηση του 2020, κατέγραψε τα εξής: 

«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. Το διεθνές εμπόριο δέχθηκε πλήγμα το 2020 λόγω των 
αναταράξεων στις εγκαθιδρυμένες αλυσίδες εφοδιασμού και των επιπτώσεών  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 Κεφάλα της «IMERYS», 



Αθανάσιο Αποστολίκα της «ΛΑΡΚΟ», 

Θεόδωρο Αποστολόπουλο της «ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ», 

Κυριάκο Ασημακόπουλο της «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ», 

Παντελή Βετούλα της « ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ», 

Κώστα Γιαζιτζόγλου της «ΓΕΩΕΛΛΑΣ», 

Δημήτρη Δημητριάδη της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ», 

Άγγελο Καλογεράκο της «ΤΙΤΑΝ ΑΕ», 

Μάνθο Κωνσταντινίδη της «ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟ», 

Δημήτρη Λιανό της «ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ» 

Δημήτρη Μετικάνη της «ΔΕΗ» 

και Φώτη Στεφανή της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» 

Κλείνοντας την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του, ο Πρόεδρος για 
τέταρτη διετία, κ. Αθανάσιος Κεφάλας, ευχαρίστησε τα μέλη για την εμπιστοσύνη τους 
στο Σύνδεσμο, στο Διοικητικό του Συμβούλιο και ειδικά στο πρόσωπό του. Τόνισε το 
αίσθημα ιδιαίτερης υποχρέωσης να φέρει εις πέρας ο Σύνδεσμος,  ως θεσμικός 
εκπρόσωπός των μελών του, ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο για την προώθηση του 
συμφέροντος των μελών και του κλάδου. Θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην επικοινωνία 
με τα μέλη για την κατανόηση των προβλημάτων και των εμποδίων καθώς και των 
θέσεων του κλάδου. Τακτική λογοδοσία θα δίνεται μέσω του έργου. 

 Σύγκληση σε σώμα του Συνδέσμου Μεταλλευτικών επιχειρήσεων μετά 
το πέρας των εκλογών του νέου του ΔΣ 

 

Οι αρχαιρεσίες που έγιναν, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  των μελών που 
διενεργήθηκε στις 30-6-2021 (πριν τη διεξαγωγή του ΔΣ), έδωσαν τα εξής 
αποτελέσματα: 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ      ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑΣ  ΜΕΛΟΣ ΔΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΕΛΟΣ ΔΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΕΛΟΣ ΔΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΕΤΟΥΛΑΣ   ΜΕΛΟΣ ΔΣ 

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ   ΜΕΛΟΣ ΔΣ 



ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ   ΜΕΛΟΣ ΔΣ 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ   ΜΕΛΟΣ ΔΣ 

ΜΑΝΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΔΗΣ   ΜΕΛΟΣ ΔΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΝΟΣ    ΜΕΛΟΣ ΔΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΤΙΚΑΝΗΣ   ΜΕΛΟΣ ΔΣ   

ΦΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ    ΜΕΛΟΣ ΔΣ 

 

Μετά από πρόταση του Προέδρου κ. Α. Κεφάλα η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή, το 
ΔΣ συνέρχεται σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση: 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΦΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ                 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ  Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΕΤΟΥΛΑΣ   ΤΑΜΙΑΣ 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑΣ  ΜΕΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ   ΜΕΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΤΙΚΑΝΗΣ   ΜΕΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΝΟΣ    ΜΕΛΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ   ΜΕΛΟΣ 

 
 Βράβευση του ΣΜΕ από την «Boussias AE» 

 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Mining Awards 2021 που συστάθηκε από την “Boussias 
AE”, αποφάσισε να απονείμει τιμητικό βραβείο στο ΣΜΕ, αναγνωρίζοντας τη 
διαχρονική  και τη συνολική συνεισφορά του στη διαμόρφωση της ελληνικής 
μεταλλείας της χώρας.  

Αποφασίστηκε το βραβείο να παραλάβει ο Πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλας και να 
παραστεί εκ μέρους του ΣΜΕ ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας κ. Κ. 
Ασημακόπουλος. 



 

of g and mine 

Tα βραβεία και οι νικητές 
 

Τιμητικά 

Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων  

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας – Θράκης  

 Γιώργος Πετράκης 
Γεωπόνος Δασολόγος, Rehabilitation Manager IMERYS  

Δρ. Γεώργιος Γεωργιάδης 
Διπλ.  Μεταλλειολόγος Μηχανικός, Ε.Μ.Π  

Judge’s Choice 

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ 

Interbeton ΤΙΤΑΝ  

Παυλίδης Μάρμαρα – Γρανίτες   

BENTOMINE Μεταλλευτικές Eπιχειρήσεις Κιμώλου   

Θερμοκήπια Θράκης  

Eco Efficiency  

Mines & Minerals Company of the Year in Greece 

Imerys Greece 

Excellent Company 

Industrial minerals 

Winner ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατομική: Οδηγώντας τον κλάδο των βιομηχανικών ορυκτών 

Metallurgy 

Winner 
Ελληνικός Χρυσός: Τεχνολογία Ξηρής Απόθεσης Μεταλλευτικών Καταλοίπων: Διεθνές case study υπεύθυνης – ασφαλούς 

διαχείρισης μεταλλευτικών καταλοίπων με σημαντικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα 

Performance Excellence 



Environmental protection 

Winner 
Ελληνικός Χρυσός: Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης: Πώς τα Μεταλλεία Κασσάνδρας έγιναν case study 
περιβαλλοντικής διαχείρισης | Τα πρωτοποριακά καινοτόμα συστήματα που αλλάζουν τα δεδομένα στην προστασία του 

περιβάλλοντος 

Highly 
Commended 

Imerys Greece: Ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα φυτά της Μήλου – Διάσωση του χαμένου θησαυρού στο νησί 

Environmental restoration 

Winner Imerys Greece: Αμπελώνας στη Μήλο, μια καινοτόμος μετα-μεταλλευτική δραστηριότητα της IMERYS 

Highly 
Commended 

Ελληνικός Χρυσός: Παράλληλη Αποκατάσταση & Αποκατάσταση από την προγενέστερη δραστηριότητα: Το παράδειγμα 
πρότυπο της Ολυμπιάδας 

Circular Economy 

Winner Marmyk Iliopoulos: Zero Waste Line 

Employers 

Winner Imerys Greece: Πρωτότυπες βιωματικές εκπαιδεύσεις από την Imerys Greece στη Μήλο 

Highly 
Commended 

Marmyk Iliopoulos: Education in thw Responsibility of Facts in the Work 

Local society development 

Highly 
Commended 

ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατομική: Προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες 

Winner Imerys Greece: Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου 

Research & Development 

Underground & Surface deposits 

Winner NORDIA: Τεχνικές και Τεχνολογίες εντοπισμού και αξιοποίησης υπόγειων κοιτασμάτων 

Highly 
Commended 

Geotest Consulting Engineers: Τεχνικές και Τεχνολογίες εντοπισμού και αξιοποίησης υπόγειων κοιτασμάτων 

Mechanical Exploitation & Processing 

Winner NORDIA: Διαχείριση όγκων και πλακών μαρμάρου με τεχνικά προβλήματα 

Highly 
Commended 

Marmyk Iliopoulos: Νέα Μέθοδος Διατρήσεων Κοπής και Εξόρυξης Μαρμάρου 

 

 Regional Growth Conference 1-3 Ιουνίου 2021-συμμετοχή ΣΜΕ 
 
Το Regional Growth Conference, που πραγματοποιήθηκε υβριδικά (διαδικτυακά και μέσω 
φυσικής παρουσίας στην Πάτρα) στις 1-3 Ιουνίου 2021,  αποτελεί δημόσια πλατφόρμα διαλόγου 
μεταξύ κυβερνητικών, περιφερειακών, πανεπιστημιακών και επιχειρηματικών οντοτήτων. 



Προωθεί την εκ του σύνεγγυς επαφή όσων σχεδιάζουν και εφαρμόζουν, ενδιαφέρονται ή 
επηρεάζονται από τις περιφερειακές πολιτικές. Προωθεί τη συνεργασία ώστε να ενσωματωθούν 
οι πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης που προωθούν οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί και να 
απορροφηθούν καλές πρακτικές που υλοποιούνται σε κράτη - μέλη της Ε.Ε. και άλλες 
Ευρωπαϊκές Περιφέρειες. 
 
Είναι επείγον η Ελλάδα να κινητοποιηθεί σε περιφερειακό επίπεδο και να φτάσει τις ταχύτητες 
του Ευρωπαϊκού γίγνεσθαι. Μετά από πολλά χρόνια στασιμότητας πρέπει να ξυπνήσουν 
επιχειρηματικές δυνάμεις δημιουργίας, να εφαρμοστούν βέλτιστες πολιτικές προς τους πολίτες, 
και να καλυφθούν κενά υποδομών και λειτουργιών που όμως θα είναι ειδικά σχεδιασμένες για 
το χαρακτήρα κάθε περιφέρειας. 
Για να επιτευχθούν τα παραπάνω απαιτείται ένα νέο σύστημα τοπικής διακυβέρνησης (local 
governance), που θα δίνει αυτονομία στις περιφερειακές διοικήσεις, για να σχεδιάζουν έξυπνες 
και βιώσιμες τοπικές πολιτικές ανάπτυξης, για να δημιουργούν συνεργασίες μεταξύ του ιδιωτικού 
και δημόσιου τομέα, για να απαντούν στις οικονομικές, κοινωνικές, και πολιτιστικές προκλήσεις 
των τοπικών κοινωνιών. 

 
Τα βασικότερα συμπεράσματα ήταν ότι χρειάζονται: 
 

 Περισσότερες επενδύσεις στην Περιφέρεια. Μόνο έτσι θα επηρεασθεί το ισοζύγιο ισχύος 
μεταξύ Κέντρου και Περιφέρειας 

 Ταχύτερη ισχυροποίηση της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης: Από το 2012 έχουμε 
εκλεγμένο Περιφερειάρχη και Περιφερειακά Συμβούλια αλλά οι εκτελεστικές τους 
δυνατότητες απέχουν από το επιθυμητό 

 Ανάλογες δράσεις της Ε.Ε.: Με την μεταβίβαση δικαιωμάτων σε Περιφέρειες και 
Δήμους, με την ενίσχυση της ΕτΠ, με περισσότερα και πολύ καλύτερα σχεδιασμένα 
χρηματοδοτικά προγράμματα κ.α. 

 Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών: Περιφέρειες και Δήμοι πρέπει να οργανώσουν 
συνελεύσεις,δημοψηφίσματα, καμπάνιες επικοινωνίας κ.α. Μόνο έτσι θα καταστούν 
ισχυρές, ορατές και αποτελεσματικές. 

 



Σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση με θέμα την Διαχείριση Απορριμμάτων και 
την Κυκλική Οικονομία συμμετείχε ο Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος. Εκτός των άλλων θεμάτων η συζήτηση επικεντρώθηκε 
στο νομοσχέδιο για την ανακύκλωση που προωθεί η κυβέρνηση. Σχετικά με αυτό ο κ. 
Γραφάκος ανέφερε πως σύμφωνα με τη νέα διάταξη ο παραγωγός ενός προϊόντος θα 
έχει και την ευθύνη της ανακύκλωσης του όταν αυτό ολοκληρώσει τον κύκλο χρήσης 
του. Επιπροσθέτως ο γ.γ. παρέθεσε και κάποια στοιχεία που αφορούν την Ελλάδα. 
Στη χώρα μας η ταφή των απορριμμάτων, ανέφερε, αγγίζει το 80% ενώ την ίδια στιγμή 
στην Ε.Ε. δεν ξεπερνά το 25%.Στόχος της κυβέρνησης είναι μέσα στα επόμενα χρόνια 
αυτό το μεγάλο ποσοστό να πέσει στο 10%. 
 
Στην ίδια συζήτηση συμμετείχαν ο Χρήστος Καβαλόπουλος Γενικός Διευθυντής 
Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, ο Γεώργιος Καπετζώνης Δήμαρχος 
Δωρίδος και Πρόεδρος ΦΟΣΔΑ Ελλάδος, ο Γεώργιος Παπαναστασίου Πρόεδρος 
Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην ΚΕΔΕ, ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος 
Πρόεδρος Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Αχαΐας 
 
Από πλευράς ΣΜΕ ο Γενικός Διευθυντής κ. Χ. Καβαλόπουλος, τοποθετήθηκε σε σχέση με την 
εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στον εξορυκτικό κλάδο.  
 
Επισυνάπτεται παρακάτω η τοποθέτησή του: 
 

ΚΥΚΛΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4.6.2021 .ppt 

 

Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

 Επεκτασιμότητα και δικαίωση ΣΜΕ 
 

Το ΣτΕ δικαίωσε το ΣΜΕ για την επεκτασιμότητα που επέβαλε το Υπουργείο Εργασίας 
στη ΣΣΕ του 2018, θεωρώντας ότι κακώς έγινε. Περιμένουμε την Καθαρογραφή της 
απόφασης για να διαβάσουμε το όλο σκεπτικό όπως και την απόφαση του ΣτΕ για το 
δεύτερο σκέλος της προσφυγής ως προς τη φύση της ΣΣΕ (ομοιοεπαγγελματική ή 
κλαδική). 

 Πρόβλημα με τις άδειες γομωτών ως προς τη χρήση των NONEL 
 

H Eπιθεώρηση Μεταλλείων θεωρεί ότι τα NONEL ανήκουν στην κατηγορία της απλής 
έναυσης και όχι της ηλεκτρικής πυροδότησης με αποτέλεσμα να απαιτεί και την άδεια 
της απλής από τους γομωτές που τα χειρίζονται, μετά από ανάλογη προϋπηρεσία ως 
βοηθοί αντίστοιχου αδειούχου γομωτή. Αυτό είναι πλέον αδύνατο στους χώρους των 
υπόγειων εκμεταλλεύσεων. Ο ΣΜΕ θα προσπαθήσει να αναδείξει το πρόβλημα στο 
ΥΠΕΝ.  



 

 Αδειοδότηση χειριστών μηχανημάτων 
 

Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει προς το Υπουργείο Βιομηχανίας, δεν υπάρχει 
μέχρι σήμερα αλλαγή στο υπάρχον πλαίσιο της αδειοδότησης με αποτέλεσμα να 
συνεχίζεται το αδιέξοδο στην απόκτηση νέων αδειών χειριστών μηχανημάτων.  

Από εταιρεία του Συνδέσμου αναφέρθηκε ότι πρόκειται να δημιουργήσει εταιρικό 
κέντρο εκπαίδευσης για διάφορες ειδικότητες. Θα συμπεριλάβει και τους χειριστές 
μηχανημάτων. 



 

Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

 Συνάντηση με τον Υπουργό ΠΕΝ για την επίλυση κρίσιμων θεμάτων για 
την εξορυκτική δραστηριότητα  
 

Η συνάντηση με τον Υπουργό ΠΕΝ κ. Σκρέκα πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 
2021. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε ενδελεχής πίνακας εκκρεμοτήτων που 
αναδεικνύει την πολυδιάσπαση των κέντρων λήψης αποφάσεων και τις μεγάλες 
καθυστερήσεις στην αντιμετώπισή τους. Παράλληλα ενημερώθηκε και η Επιτροπή 
Βιομηχανίας της ΝΔ. 

Αναλυτικότερα, ο πίνακας που δημιουργήθηκε και παρουσιάστηκε στον Υπουργό 
περιέχει εκκρεμότητες, προτάσεις και αιτήματα του Συνδέσμου που έχουν τεθεί υπόψη 
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τον 
Αύγουστο του 2019 έως και σήμερα.  

Στην αναλυτική καταγραφή, παρατηρήθηκε ότι τα θέματα που αφορούν στον 
εξορυκτικό κλάδο, καθυστερούν υπέρμετρα να αντιμετωπιστούν με τη συντριπτική 
πλειοψηφία αυτών να μην έχει καν αρχίσει κάποια διαδικασία. Συγκεκριμένα 12 από 
τα 17, καθυστερούν πλέον των 16 μηνών. Οι καθυστερήσεις αυτές επηρεάζουν 
σημαντικά την ομαλή λειτουργία των εξορυκτικών επιχειρήσεων, αυξάνουν το κόστος 
λειτουργίας τους και βλάπτουν σοβαρά την ανταγωνιστικότητα ενός κατ’ εξοχήν 
εξαγωγικού κλάδου που συμβάλλει μέχρι και 10% στις εξαγωγές της χώρας. Επιπλέον, 
αποθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε αναπτυξιακά επενδυτικά 
προγράμματα και δυσχεραίνουν σημαντικά την προσέλκυση νέων επενδυτών στον 
κλάδο.  

Ένα βασικό θέμα επιπρόσθετα των προηγούμενων, είναι η ένταξη του κλάδου στο 
αναπτυξιακό πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0» ώστε να μπορέσει με ταχύ ρυθμό να 



εκσυγχρονιστεί με βάση τις νέες απαιτήσεις τεχνολογίας και των φιλόδοξων  στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ε.Ε. Η μη ένταξη του κλάδου στο προαναφερθέν 
αναπτυξιακό πρόγραμμα, θα οδηγήσει αναπόφευκτα στη συρρίκνωση των 
οικονομικών αποτελεσμάτων του κλάδου και κατ’ επέκταση στο σημαντικό ρόλο που 
αυτός διαδραματίζει στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.  

Στη συνάντηση του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή με τον Υπουργό, 
συζητήθηκαν τα θέματα αυτά και τα οποία επισυνάπτονται παρακάτω: 

 

κρισιμα θεματα για 
την αναπτυξη της εξορυκτική δραστηριότητα teliko.xlsx 

 

 Συναντήσεις της Επιτροπής για την προσέλκυση, χωροθέτηση, 
εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων αξιοποίησης ορυκτών πρώτων 
υλών (ΟΠΥ) στις λιγνιτοφόρες περιοχές-συμμετοχή ΣΜΕ  
 

Mέσα στον Ιούνιο συνεδρίασε 2 φορές η Επιτροπή για την προσέλκυση, χωροθέτηση και 
εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων αξιοποίησης ορυκτών πρώτων υλών (ΟΠΥ) στις 
λιγνιτοφόρες περιοχές, στις 10 &17/6/2021. 
 
Στην συνάντηση της 10/6/2021, συμμετείχαν  ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Λασκαρίδης, καθώς 
και τα υπόλοιπα μέλη: ο κ. Φέγγος, ο κ. Καβαλόπουλος, ο κ. Χαλκιαδάκης, ο κ. Παπανικολάου, 
ο κ. Κουλίδης, ο κ. Ξηρόκωστας, o κ. Τζώρτζης και η κ. Καρβελά.  
 
Τα σημαντικότερα σημεία της 4ης συνάντησης ήταν: 
 
Ο κ. Λασκαρίδης υπενθύμισε το φυσικό αντικείμενο της Επιτροπής, που με βάση την Απόφαση 
πρέπει να δοθεί έμφαση στα σημεία 5, 6 και 7 αυτής, ήτοι: 
 
«5. Δημιουργία προτύπων ένταξης των δραστηριοτήτων αυτών εντός των 
χωροθετημένων περιοχών χωρίς πρόσθετο παραστατικό πλην της πλήρωσης του 
προτύπου. Τα πρότυπα θα αφορούν περιβαλλοντικά και αδειοδοτικά standards, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
6. Προκαταρκτική ανάλυση επιπτώσεων στην οικονομία, την απασχόληση και το 
περιβάλλον των ανωτέρω και προσδιορισμός κινήτρων για την προσέλκυση 
επενδύσεων.  
7. Επεξεργασία αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων.» 
 
Ο κ. Καβαλόπουλος, ο οποίος εκπροσωπεί το ΣΜΕ στην Επιτροπή,  ανέφερε ότι 
υποχρέωση της συγκεκριμένης επιτροπής πέρα των άλλων, είναι να γίνει κρούση προς 
το ΣΔΑΜ, προς το Υπουργείο για εξω-ηλεκτρική χρήση λιγνίτη για παραγωγή μπλε 
Υδρογόνου, η παραγωγή του οποίου από λιγνίτη έχει πολύ λιγότερες εκπομπές σε 
σχέση με παραγωγή από το φυσικό αέριο και δε θα πρέπει να αποκλειστεί η 
συγκεκριμένη εξω -ηλεκτρική χρήση λιγνίτη.  Επίσης έθεσε θέμα εφεδρείας του λιγνίτη 
– είναι ένα ορυκτό που θα υπάρχει σε πλεονάζουσα μορφή και θα πρέπει ανά πάσα 
στιγμή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, κυρίως όταν συντρέχουν γεωπολιτικοί λόγοι. 
Πέρα αυτού όμως ο τελευταίος βαρύς χειμώνας οδήγησε σε μια υπερπαραγωγή και 
κατανάλωση του λιγνίτη για παραγωγή ενέργειας, κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη. 



Σύμφωνος και οι κ. Ξηρόκωστας και Παπανικολάου στα θέματα εφεδρείας και ότι 
πρέπει να διατυπωθεί με κάποιο τρόπο στο παραδοτέο. Ειδικότερα ο κ. Παπανικολάου 
αναφέρθηκε ότι στον χωρικό σχεδιασμό θα πρέπει να προβλεφθεί οι νέες χρήσεις σε 
περιοχές άνωθεν του κοιτάσματος να επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση σε κάποια 
χρονική στιγμή αν χρειαστεί. Βέβαια αυτό προϋποθέτει τη λειτουργία ΑΗΣ όπως είπε 
ο κ. Χαλκιαδάκης. 
 
Ως προς το θέμα εξω-ηλεκτρικής χρήσης λιγνίτη, σημειώθηκε  ότι δεν υπάρχει κάποιο 
πιλοτικό έργο, ούτε σαν μελέτη, ούτε καν σε επίπεδο διπλωματικής εργασίας για ότι 
αναφέρθηκε σχετικά από τον κ. Καβαλόπουλο.  
 
Ο κ. Χαλκιαδάκης αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα δημιουργίας προτύπων επισημαίνοντας 
παράλληλα ότι  πρέπει να συνδράμει κάθε στέλεχος με τις δικές του γνώσεις αλλά και να δοθεί 
έμφαση στην ταχεία αδειοδότηση όλων των επενδύσεων (θεσμοθέτηση fast trαck διαδικασία με 
παράλληλη θεσμοθέτηση φορέα υποδοχής αιτημάτων και τρόπου χειρισμού του φακέλου). 
 
Ως προς την Επιτροπή Νομικών στο πλαίσιο ΣΔΑΜ, αντικείμενο της οποίας μεταξύ άλλων είναι 
η σύσταση επιτροπής για fast track διαδικασίες αδειοδότησης, ο κ. Τζώρτζης δεσμεύτηκε να 
φέρει στην επιτροπή ΟΠΥ σχέδιο της συγκεκριμένης επιτροπής που επεξεργάζεται η Επιτροπή 
Νομικών για γνώση και αντιμετώπιση των επιμέρους θεμάτων που θα προκύψουν και θα 
αφορούν την επιτροπή ΟΠΥ. Ο κ. Τζώρτζης ανέφερε επίσης ότι η υπό σύσταση επιτροπή θα 
απαρτίζεται από στελέχη υπηρεσιών, που θα λειτουργούν υπό μία Διυπουργική Επιτροπή η 
οποία είναι αναγκαία για έκδοση θετικών αποφάσεων. 
 
Ο κ. Καβαλόπουλος αναφέρθηκε σε σύσταση επιτροπής με βοήθεια outsourcing (κάτι το οποίο 
είναι σε εξέλιξη). 

 
Ο κ. Φέγγος αναφέρθηκε πως σε θέματα περιβάλλοντος, δασών και αρχαιολογίας χρειάζονται 
θετικές γνωμοδοτήσεις, αλλιώς οι αποφάσεις πέφτουν στο ΣτΕ.  Οπότε χρειάζεται να 
εκπονηθούν οριζόντιες μελέτες για τις Natura, δάση και αρχαιολογία για τις περιοχές 
απολιγνιτοποίησης, ώστε να υπάρχει βάση δεδομένων και δεσμεύσεων για τη διεκπεραίωση 
κάθε φακέλου.  
 



Ως προς τον οδηγό που θα δημιουργηθεί, διευκρινίστηκε ότι πρόκειται για οδηγό βελτίωσης των 
υπαρχουσών δραστηριοτήτων και όχι αλλαγής τους. Ο κ. Καβαλόπουλος πρότεινε ο οδηγός 
που θα θεσμοθετηθεί, να βοηθήσει στο να ξεπεραστούν οι υπάρχουσες δυσκολίες. 
 
Ο κ. Παπανικολάου διευκρίνισε ότι πρέπει να καταστεί σαφές εάν θα ακολουθηθεί το  θεσμικό 
πλαίσιο του μεταλλευτικού κώδικα ή του Ν. 3982/2018 και μετά από μεγάλη συζήτηση, η 
Επιτροπή κατέληξε ότι  θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα δύο θεσμικά πλαίσια ανάλογα με 
την περίπτωση. 
 
Μεγάλης βαρύτητας είναι το θέμα που παρεμβλήθηκε και αφορά στο μεταλλευτικό δικαίωμα, τις 
μεταλλευτικές παραχωρήσεις και τον αποχαρακτηρισμό μιας περιοχής σε σχέση με τον 
μεταλλευτικό κώδικα. Σε αυτό το σημείο ο κ. Τζώρτζης ξεκαθάρισε ότι στην παρούσα φάση οι 
μεταβιβάσεις των εδαφών της ΔΕΗ στο δημόσιο οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με 
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αφορούν μόνο το ιδιοκτησιακό καθεστώς και όχι τον 
αποχαρακτηρισμό μιας περιοχής από μεταλλευτική ζώνη. 
 
Ο κ. Λασκαρίδης επανήλθε στον αρχικό στόχο της επιτροπής ΟΠΥ και θεωρεί ότι και με βάση 
το φυσικό αντικείμενο όπως αυτό αναγράφεται στην απόφαση σύστασης της επιτροπής ΟΠΥ 
(σημεία 5 και 6), θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και να εστιαστεί η προσοχή στα κάτωθι 
σημεία: 
 

α. καταγραφή της κείμενης νομοθεσίας και προτάσεις για βελτίωσή της σε συγκεκριμένα 
σημεία 
β. καταγραφή κινήτρων  
γ. προτάσεις βελτιωτικές – διορθωτικές. 

 
Η δεύτερη σε  σειρά συνάντηση του Ιουνίου της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στις 17.06.21  

 
 
Ο κ. Μουσουρούλης, αναφέρθηκε στα ακόλουθα, επιγραμματικά: 



1. Η εξω-ηλεκτρική χρήση λιγνίτη στην παρούσα φάση και με βάση κάποιες προτάσεις 
που έχουν κατατεθεί όπως από Πανεπιστήμια, την Ακαδημία Αθηνών κ.λ.π. έχει 
συνισταμένη ερευνητική και όχι επενδυτική 

2. Στο χάρτη γενικών χρήσεων γης η κατεύθυνση που δόθηκε στην ομάδα ΕΜΠ ήταν να 
αποφευχθεί η δόμηση σε περιοχές με μη εξοφλημένα κοιτάσματα λιγνίτη.  

3. Επεσήμανε τον αρχικό στόχο της Επιτροπής ΟΠΥ για τον προσδιορισμό χώρου για 
επιχειρηματικό πάρκο μεταλλευτικής εξόρυξης και σχετικής μεταποιητικής 
δραστηριότητας. Αν εκπληρώνονται συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα περιέχονται 
στον Οδηγό που θα συντάξει η επιτροπή, θα μπορούν να εντάσσονται οι 
ενδιαφερόμενες επενδύσεις στον χώρο του επιχειρηματικού πάρκου, με διαδικασίες fast 
track. 

4. Έθεσε σαν ερώτημα εάν θεωρούμε ότι πρέπει να εμπλουτιστεί η επιτροπή και με άλλα 
μέλη. 

5. Μελέτη ΣΜΠΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να εκπονηθεί από φορέα του κάθε υποψήφιου 
έργου-επένδυσης. Θα έχει εκπονηθεί η ΣΜΠΕ προγράμματος και η ΣΜΠΕ ως 
υποστηρικτική μελέτη για κάθε ΕΠΣ. 

6. Υπάρχει η επαφή με Enterprise Greece, για προσέλκυση σχετικών επενδύσεων 
7. Πρότεινε να καλέσουμε σε επόμενη συνάντηση τον κ. Δ. Οικονόμου, πρόεδρο της ΟΔΕ 

χωρικού σχεδιασμού για ενημέρωση και διευκρίνιση πολλών θεμάτων  
8. Αναφέρθηκε στην περίπτωση Ελληνικού, η οποία συζητήθηκε αρκετά με τα υπόλοιπα 

μέλη, ως ανάλογη περίπτωση για ύπαρξη κεντρικής αδειοδοτούσας αρχής όπως 
προγραμματίζει και το ΣΔΑΜ 

9. Στην πρόταση του κ. Κουλίδη, ότι απαιτείται ένας ειδικός νόμος, επιμέρους Π.Δ με 
ειδικές διατάξεις και 2-3 υπουργικές αποφάσεις για ρύθμιση λεπτομερειών, συμφώνησε 
με εξαίρεση μόνο ως προς τον αριθμό των ΚΥΑ. Θεωρεί ότι δεν πρέπει να υπάρχουν 
πολλές εξουσιοδοτικές διατάξεις μέσω ΚΥΑ. 

10. Διευκρίνισε ότι το SPV όπου θα μεταβιβαστούν τα εδάφη από τη ΔΕΗ θα είναι και 
developer και operator (μάλλον μονομετοχική εταιρεία). 

 
Ο κ. Κουλίδης διατύπωσε την άποψη ότι καλό είναι η στόχευση για απλοποιήσεις των 
διαδικασιών αδειοδότησης να αφορούν όλα τα είδη επενδύσεων και όχι μόνο αυτές 
μεταλλευτικού ενδιαφέροντος. 
 
Ο κ. Χαλκιαδάκης διευκρίνισε ότι ο μεταλλευτικός κώδικας υπερισχύει όταν η επένδυση 
σχετίζεται με το εξορυσσόμενο υλικό «επιτόπου» της επένδυσης, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση 
που μεταφέρεται το υλικό από όμορες περιοχές και δημιουργείται μία επένδυση μεταποίησης 
αφορά σε βιομηχανική διάταξη. 
 
Ο κ. Τζώρτζης δεσμεύτηκε να αποστείλει στα μέλη της επιτροπής ΟΠΥ διάταξη όπως έχει 
συνταχθεί από την Επιτροπή Νομικών, η οποία διάταξη θα μπει στον νόμο ΣΔΑΜ.  
 
 
 

Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ 

Με περισσότερες από εικοσιπέντε αναπαραγωγές του Δελτίου τύπου  για την 
επανεκλογή  του κ Αθανασίου Κεφάλα για τέταρτη διετία στο τιμόνι του Συνδέσμου 
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων  έκλεισε ο Ιούνιος  και φυσικά το πρώτο εξάμηνο της 
προβολής των δραστηριοτήτων του ΣΜΕ. 



Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ομιλία του στην Γενική Συνέλευση  του Συνδέσμου ο κ 
Κεφάλας έκανε  ιδιαίτερη μνεία  στις περισσότερες από 180 αναπαραγωγές κειμένων 
του ΣΜΕ το 2020  μια χρονιά  αρκετά δύσκολη  λόγω του COVID19 και είναι 
αξιοσημείωτο ότι το ενδιαφέρον του τύπου για τις δραστηριότητες  του ΣΜΕ το πρώτο 
εξάμηνο  ξεπέρασε τις 150 

 

Ενδεικτικά  μερικές από τις αναπαραγωγές: 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


