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Το 2021 ξεκίνησε ενθαρρυντικά και
ήταν µία χρονιά που έβαζε τα θεµέλια
για την επιστροφή στην κανονικότητα
του επιχειρείν και της ανάπτυξης. Η
πανδηµία έδειχνε να βρίσκεται σε τροχιά
ελέγχου και η διεθνής οικονοµία ανέ
καµπτε µε γρήγορους ρυθµούς.
Αποτιµώντας συνοπτικά τις µακρο
οικονοµικές οικονοµικές επιδόσεις της
χρονιάς που πέρασε, σηµειώνουµε την
παγκόσµια ανάπτυξη στο 5,28%, την
οικονοµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
µεγεθύνεται κατά 5,42% και τη χώρα µας
να ανακάµπτει µε αύξηση 8,35% κερδίζο
ντας το χαµένο έδαφος του 2020.
Όµως, εντάθηκαν οι προκλήσεις
διαχείρισης των επιπτώσεων από τη
συνεχιζόµενη αύξηση των θαλάσσιων
ναύλων σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, την
έλλειψη εµπορευµατοκιβωτίων και τις
µεγάλες καθυστερήσεις στα λιµάνια και
στις χερσαίες µεταφορές που επηρεά
ζουν τόσο τις πωλήσεις µας όσο και τον
έγκαιρο εφοδιασµό µας µε πρώτες ύλες
και εξοπλισµό.
Επιπλέον, στο δεύτερο εξάµηνο του
2021 είχαµε σηµαντικές αυξήσεις στις
τιµές της ενέργειας και πολλών πρώτων
υλών, που πλέον επηρεάζουν σηµαντικά
το κόστος παραγωγής του κλάδου που
δεν αντισταθµίζεται πλήρως από τις αυ
ξηµένες τιµές πώλησης.

Στο πλαίσιο αυτό τα
µέλη µας έδειξαν αντοχή,
προσαρµοστικότητα
και ευελιξία ώστε
να διαχειριστούν
αποτελεσµατικά την
έξαρση της πανδηµίας
στο δεύτερο εξάµηνο,
να ανταποκριθούν
στην αυξηµένη ζήτηση
προϊόντων τους και να
αντιµετωπίσουν, κατά
το δυνατόν, τις ισχυρές
ανοδικές πιέσεις στο
κόστος παραγωγής.

Η πρωταρχική φροντίδα για την υγεία
και ασφάλεια των εργαζοµένων µας απο
τυπώνεται στην αποτελεσµατική διαχεί
ριση των επιπτώσεων της πανδηµίας,
την απουσία θανατηφόρων συµβάντων
ασφαλείας και στο γεγονός ότι 14 µέλη
µας λειτούργησαν χωρίς ατύχηµα στο
2021.
Η δέσµευσή µας για τη συνεχή βελτίω
ση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας,
πηγάζει από τον Κώδικα Αρχών Βιώ
σιµης Ανάπτυξης και υλοποιείται µέσα
από τις δράσεις των µελών µας αλλά και
την ενεργή συµµετοχή του Συνδέσµου
στα ανάλογα Ευρωπαϊκά όργανα καθώς
και στις διαβουλεύσεις και το νοµοθετικό
έργο της χώρας µας.
Η συνολική επίδοση του κλάδου, απο
τυπώνεται σε εκτιµώµενη αύξηση του
όγκου παραγωγής και των πωλήσεων
κατά 10% και της αξίας των εξαγωγών
κατά 15%, συνοδευόµενη από αύξηση
της παραγωγικότητας.
Όσον αφορά τις επιµέρους τάσεις
στις δραστηριότητες µας στο 2021,
επισηµαίνουµε:
‣ την αυξηµένη ζήτηση µετάλλων
και των προϊόντων λευκολίθου, η
οποία οδήγησε σε σηµαντικές αυξή
σεις τιµών στη διάρκεια του έτους,
µε σηµαντική άνοδο όµως και του
κόστους παραγωγής λόγω υψηλών
τιµών της ενέργειας
‣ την ανάκαµψη των βιοµηχανικών
ορυκτών στα επίπεδα του 2019, µε
παρόµοιες προκλήσεις στη διαµόρ
φωση του κόστους παραγωγής και
στη λειτουργία της εφοδιαστικής
αλυσίδας
‣ τη σηµαντική ζήτηση ελληνικού
µαρµάρου στο εξωτερικό, την ανα
θέρµανση της κατανάλωσης στην
εσωτερική αγορά αλλά µε το υψη
λό κόστος ενέργειας και υλικών να
απορροφά σηµαντικό µέρος των οι
κονοµικών αποτελεσµάτων
‣ τη συνεχιζόµενη άνοδο ζήτησης
αδρανών υλικών, κυρίως χάρη στην
οικοδοµική δραστηριότητα και τα
έργα των Περιφερειών, ενώ ακόµα
αναµένονται να αρχίσουν µεγάλα
κατασκευαστικά έργα

‣ τη σηµαντική υποστήριξη του λιγνίτη
στη διασφάλιση της επάρκειας ηλε
κτρικής ενέργειας σε κρίσιµες περι
όδους, η οποία οδήγησε σε αύξηση
της εξόρυξής του κατά 10% σε σχέση
µε το 2020.
Το ρυθµιστικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα
κρίσιµο για την αποτελεσµατική λειτουρ
γία και την ανάπτυξη των δραστηριο
τήτων των µελών µας και του κλάδου
µας. Ο Σύνδεσµός µας, θεσµικά εκπροσω
πώντας τον κλάδο µας, έδωσε ιδιαίτερο
βάρος στην καταγραφή των εµποδίων
και την συστηµατική επικοινωνία των
προτεινοµένων λύσεων σε πολλαπλά
επίπεδα και ευκαιρίες. Οργανώθηκαν
συναντήσεις και γραπτές ανταλλαγές
απόψεων µε τα αρµόδια υπουργεία,
συµµετοχές σε ηµερίδες διαµόρφωσης
πολιτικής και σε δηµόσιες διαβουλεύσεις
νοµοθετηµάτων που µας αφορούν.

Αξιολογώντας αυτές τις
δράσεις, εκτιµoύµε ότι
στη διάρκεια του 2021
είχαµε τη δυνατότητα
να ακουστούµε, όµως
τα αποτελέσµατα του
διαλόγου µε τις αρµόδιες
αρχές δεν µας αφήνουν
ικανοποιηµένους
διότι ο κατάλογος
των αιτηµάτων και
των ανεπίλυτων
προβληµάτων µεγαλώνει,
δηµιουργώντας
εµπόδια στην ανάπτυξη
ενός ανθεκτικού και
σηµαντικού κλάδου της
εθνικής οικονοµίας.
Προκειµένου να ενδυναµωθεί η επι
κοινωνία για τη σηµασία του κλάδου
στην εθνική και τις τοπικές οικονοµίες,
την πρωτοπόρα δράση του στα θέµατα
της βιώσιµης ανάπτυξης, την καθοριστι
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κή συµβολή των ορυκτών πρώτων υλών
στην πράσινη µετάβαση και την ανάγκη
αποτελεσµατικού ρυθµιστικού πλαισίου
για την ανάπτυξη του, προσκληθήκαµε
και συµµετείχαµε σε µία σειρά εξειδι
κευµένων, αλλά και εµβληµατικών συ
νεδρίων, διαµόρφωσης πολιτικών για τη
χώρα µας.
Η παρουσία του Συνδέσµου και οι θέ
σεις του σε ζητήµατα επικαιρότητας ήταν
επίσης αξιόλογη µε την τακτική έκδοση
του Newsletter, άρθρα στον έντυπο και
ηλεκτρονικό τύπο και δελτία τύπου µε
σηµαντική προβολή και αναγνωσιµότητα.
Ο σηµαντικός ρόλος των Ευρωπαϊκών
θεσµών στη ρύθµιση των εξορυκτικών
δραστηριοτήτων, επιβάλλει τη συστηµατι
κή και ενεργή παρουσία στα Ευρωπαϊκά
συλλογικά µας όργανα, αποσκοπώντας
στην έγκαιρη διατύπωση θέσεων σε ζη
τήµατα που αφορούν στη λειτουργία του
κλάδου µας, την ανάδειξη δυσλειτουργι
ών και εµποδίων για την ανάπτυξή του
και τη µεγιστοποίηση της συνεισφοράς
του στο πλαίσιο της µετάβασης της ευ
ρωπαϊκής οικονοµίας σε ουδέτερο απο
τύπωµα άνθρακα.
Αν αυτός ο απολογισµός για το 2021
είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικός, η συνει
δητοποίηση των συνθηκών που κα
λούµαστε να διαχειριστούµε σήµερα µας
υπενθυµίζει ότι για το κλάδο µας σπάνια
υπάρχουν ιδανικές συνθήκες.
Ήδη, από τα µέσα του περασµένου
χρόνου, σταδιακά προστέθηκαν στις
υγειονοµικές και εφοδιαστικές δυσκολίες
και νέες προκλήσεις όπως η ενεργειακή
κρίση, οι ελλείψεις σε µηχανήµατα και
ανταλλακτικά και το φάσµα του πλη
θωρισµού, ενώ από τις αρχές του 2022
η Ευρώπη κατά κύριο λόγο, αλλά και ο
υπόλοιπος κόσµος βρίσκονται αντιµέτω
ποι µε τις συνέπειες του πρώτου πολέµου
στην ευρωπαϊκή ήπειρο στον τρέχοντα
αιώνα.
Σ΄ αυτό το ιδιαίτερα ρευστό περιβάλ
λον είµαστε υποχρεωµένοι να κινηθούµε
µε σύνεση, να προστατεύσουµε το αν
θρώπινο κεφάλαιο και να διασφαλίσουµε
την ανθεκτικότητά µας. Οι τυχούσες
προβλέψεις για το εγγύς µέλλον είναι
ιδιαίτερα επισφαλείς, όµως θα πρέπει να
κινηθούµε ώστε να είµαστε καλά προε
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‣ την κινητοποίηση ώστε να επιλυ
θούν τα χρονίζοντα προβλήµατα στο
ρυθµιστικό µας περιβάλλον που δυ
σχεραίνουν την πλήρη ανάπτυξη του
δυναµικού µας
‣ την υποστήριξη στην προσπάθεια
διασφάλισης της ενεργειακής επάρ
κειας της χώρας µε τη διατήρηση
επαρκούς παραγωγής λιγνίτη.
Για το αποτελεσµατικό 2021 ευχαρι
στίες οφείλονται στα µέλη του Συνδέσµου
που µας τίµησαν µε την επανεκλογή του
Διοικητικού Συµβουλίου, στα µέλη των
Οµάδων Εργασίας που προσφέρουν γνώ
σεις και εµπειρίες για την αρτιότερη δι
αµόρφωση των θέσεων µας, στην Υπηρε
σία του ΣΜΕ για τις άοκνες προσπάθειες
της και σε όλους του συνεργάτες µας για
την υποστήριξή τους.
τοιµασµένοι για την αντιµετώπιση των
δυσχερειών στην εφοδιαστική αλυσίδα,
το υψηλό ενεργειακό κόστος, το πληθω
ριστικό περιβάλλον αλλά και τις προκλή
σεις στον οµαλό εφοδιασµό των πελατών
µας, την προσαρµογή στις απαιτήσεις της
αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής
και στις πιθανολογούµενες γεωπολιτικές
αλλαγές.
Ο Σύνδεσµός µας θα συνεχίσει:
‣ την επίµονη προσπάθεια για τη συ
νεχή βελτίωση των επιδόσεων στον
τοµέα υγείας και ασφάλειας, στοχεύο
ντας στο µηδενισµό των ατυχηµάτων
‣ την προώθηση της συστηµατικής
αναβάθµισης των δεξιοτήτων των
εργαζοµένων του κλάδου αλλά και
την επιδίωξη της γρήγορης επίλυσης
των χρονιζόντων προβληµάτων στην
έκδοση επαγγελµατικών αδειών, τα
οποία έχουν οδηγήσει σε σηµαντικές
ελλείψεις σε χειριστές µηχανηµάτων
και γοµωτές και οι οποίες απειλούν
την οµαλή παραγωγή
‣ τη συστηµατική επικοινωνία της
σηµασίας του κλάδου µας για τη
χώρα µας και την Ευρώπη, στο νέο
περιβάλλον που δηµιουργεί η Πράσι
νη Συµφωνία αλλά και η παγκόσµια
ανακατανοµή εργασιών και ισχύος

Μέσα από τις δράσεις µας και τις πα
ρεµβάσεις µας στην περασµένη χρονιά,
αποδείξαµε ότι ο εξορυκτικός κλάδος µε
το Σύνδεσµο Μεταλλευτικών Επιχειρήσε
ων πρέπει να έχει θέση στο τραπέζι των
συζητήσεων που αφορούν σε ένα νέο πα
ραγωγικό υπόδειγµα της χώρας µας που
θα χαρακτηρίζεται από καινοτοµία, πα
ραγωγικότητα, εξωστρέφεια και σεβασµό
στις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης.

Μία σπουδαία ρήση λέει:
«Αν θέλεις να φτάσεις
γρήγορα πήγαινε µόνος,
αν θέλεις να πας µακριά
πήγαινε µαζί µε άλλους».
Αυτό αφορά τόσο
εµάς στην εξορυκτική
βιοµηχανία όσο και την
ηγεσία της χώρας µας.
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Σ

το 2021 η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία κατέγραψε
αισθητά καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με το 2020. Διεθ
νώς, υπήρξε σημαντική ζήτηση πρώτων υλών, σε καλές τιμές,
η δε εσωτερική αγορά παρουσίασε αυξημένη κατανάλωση εγ
χώριων εξορυκτικών προϊόντων, σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης.
Όμως, παρά την αυξημένη ζήτηση, τα αυξημένα κόστη ενέργειας
και πρώτων υλών, περιόρισαν τη δυναμική των εξαγωγών,
καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να έχει αντιφατικές τακτικές
ως προς τις ευρωπαϊκές ορυκτές πρώτες ύλες (ΟΠΥ), παρά τις

Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος με μία
ματιά:
‣ Αισθητά καλύτερα αποτελέσματα από το 2020
‣ Σημαντική ζήτηση πρώτων υλών σε καλή αγορά
‣ Η ΕΕ έχει αντιφατικές πρακτικές ως προς τις ευρωπαϊκές
ορυκτές πρώτες ύλες
‣ Μείωση 8% του αριθμού απασχολούμενων
‣ Αύξηση 10% της παραγωγής (σε τόνους εμπορεύσιμων τε
λικών προϊόντων)
‣ Αύξηση 12% των πωλήσεων
‣ Αύξηση 15% των εξαγωγών

εξαγγελμένες πολιτικές και τις μεγάλες απαιτήσεις σε ΟΠΥ που
αυτές απαιτούν για την υλοποίησή τους.

Σημαντικά μεγέθη του Συνδέσμου
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων το 2021
2020

2021

Μεταβολή
έναντι 2020

Αριθμός
εταιρειών-μελών

29

30

3%

Αριθμός απα
σχολούμενων
(άμεσο και έμμεσο
προσωπικό)

12.177

11.200

-8%

Παραγωγή (σε τό
νους εμπορεύσιμων
προϊόντων)

47.154.319

51.869.000

+10%

Πωλήσεις (σε ευρώ)

1,192 δις

1,335 δις

+12%

Εξαγωγές (σε ευρώ)

0,65 δις

0,747 δις

+15%

ΚΎΡΙΕΣ ΕΞΕΛΊΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ
ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΏΝ ΤΟ 2021
Ανασκόπηση

Τ

ο 2021 ξεκίνησε με σχετική ανάκαμψη των αγορών και
συγκρατημένη αισιοδοξία. Όλα τα εξορυκτικά προϊόντα είχαν
ικανοποιητική ζήτηση και τιμές, ιδιαίτερα τα μέταλλα τα οποία
εμφάνισαν συνεχή ανοδική πορεία τιμών όπως και ζήτησης.
Στη συνέχεια της χρονιάς εμφανίστηκαν σημαντικές μετα
βολές και ανακατατάξεις στη διεθνή αγορά, που επηρέασαν τα
οικονομικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της εξορυκτι
κής-μεταλλουργικής βιομηχανίας.

Οι κυριότεροι παράγοντες που διαμόρφωσαν τα οικονομικά
αποτελέσματα:
‣ Πολύ αυξημένη ζήτηση πρώτων υλών και μετάλλων η οποία
δεν μπορούσε να καλυφθεί από τους προμηθευτές. Η αυξη
μένη ζήτηση μετάλλων οδήγησε σε πρωτοφανείς αυξήσεις
τιμών. Η συνεχιζόμενη πρωτοφανής ζήτηση μετάλλων και
μεταλλικών προϊόντων υπερέβη τη δυναμικότητα παραγω
γής των εγκαταστάσεων
‣ Πολύ μεγάλη αύξηση θαλάσσιων ναύλων με συνεχή παρου
σία της μεγάλης έλλειψης σε containers. Η έλλειψη ανθρώ
πινου δυναμικού λόγω του COVID-19 δημιούργησε μεγάλες
καθυστερήσεις στη διακίνηση των προϊόντων στα λιμάνια,
επιτείνοντας τη μη κάλυψη της ζήτησης και κατ’ επέκταση,
σημαντική δυσλειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας.

‣ Μεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής των ορυκτών
πρώτων υλών, των καθετοποιημένων προϊόντων τους, των
μετάλλων και των συμπυκνωμάτων, λόγω των μεγάλων
αυξήσεων των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και των
τιμών των αναγκαίων για την παραγωγή πρώτων υλών
‣ Η αύξηση της ζήτησης και των τιμών στα προαναφερθέντα
προϊόντα του κλάδου μας, δεν κατόρθωσε να αντισταθμίσει
τα μεγάλα κόστη παραγωγής και διακίνησης, εξαιτίας των
παραγόντων που προαναφέρθηκαν
‣ Οι ίδιες εξελίξεις σημειώθηκαν στο Μάρμαρο και τα Αδρανή
υλικά, με θετικά και αρνητικά αποτελέσματα. Σημαντικό
στοιχείο η αναθέρμανση της ζήτησης στην εσωτερική αγορά.
‣ Η παραγωγή λιγνίτη, κρατήθηκε στα επίπεδα του 2020, παρά
το ότι υπήρχαν εκτιμήσεις αρχές του 2021 ότι θα μπορούσε
να μειωθεί αρκετά. Οι αυξημένες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας,
ιδιαίτερα από εξωγενείς παράγοντες όπως το φυσικό αέριο,
οδήγησε στη μη μείωση της παραγωγής του.

Γενικά ο κλάδος το 2021 επέδειξε προσαρμο
στικότητα, ευελιξία και αντοχή στην αντιμε
τώπιση των μεταβαλλόμενων απαιτήσεων της
αγοράς και των μεγάλων προβλημάτων του
κόστους παραγωγής και της διακίνησης των
προϊόντων.

ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Επιφάνεια γησ υπό αποκατάσταση
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Οι Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχουν υιοθετήσει οι
εταιρείες μέλη του ΣΜΕ από το 2006, σύμφωνα με τον Κώδικα
Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης, προάγουν την συνεχή βελτίωση
τους σε οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό και εργασιακό
επίπεδο. Τα αποτελέσματα δεκαπέντε συνολικών ετών, από το
2007 έως το 2021, είναι πλέον κατατοπιστικά για την αξιολόγη
ση της πορείας του Συνδέσμου και της εφαρμογής του Κώδικα
από τα μέλη του.
Τα στοιχεία που έδειξαν οι δείκτες είναι ιδιαίτερα
ενθαρρυντικά καθώς ο κλάδος σε πολύ δύσκολες
συνθήκες, αντεπεξήλθε με επιτυχία σε περιβαλλοντικές, οικονομικές, εργασιακές και κοινωνικές
προκλήσεις. Η μείωση παραγωγής και διάθεσης του λιγνίτη
έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τον κλάδο ως προς το συνολικό κύκλο
εργασιών και την παραγωγή εμπορεύσιμων προϊόντων.
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Η γραμμή τάσης είναι ιδιαίτερα πτωτική με την πρόοδο του
χρόνου, με την παραγωγή εμπορεύσιμου προϊόντος να έχει
μειωθεί έως και 50%. Η μείωση αυτή οφείλεται σημαντικά
στον μεγάλο βαθμό απολιγνιτοποίησης που έχει επιβληθεί τα
τελευταία χρόνια και στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης εν
λειτουργία που τέθηκε η εταιρεία ΛΑΡΚΟ.

Η γραμμή τάσης εμφανίζει ραγδαία αυξητική πορεία απέ
ναντι στην συνεχή αποκατάσταση της γης. Η αύξηση αυτή
σηματοδοτεί την ανάγκη και την προτεραιότητα που δίνουν
πλέον οι εταιρείες μέλη στην σωστή διαχείριση και στην απο
κατάσταση του περιβάλλοντος, συμβαδίζοντας απόλυτα με το
πρότυπα σχεδιασμού αλλά και τις αρχές της περιβαλλοντικής
βιωσιμότητας. Η αποκατάσταση που έχει σημειωθεί όμως από
το 2007 έως το 2021, εμφανίζει μικρή αύξηση ολοκλήρωσης,
καθώς αυτό οφείλεται στη διάρκεια των λατομικών εργασιών.
Αναμένεται όμως, η ολοκλήρωση της αποκατάστασης να είναι
μεγαλύτερη τα επόμενα χρόνια.
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Αντίθετα με την σημαντική μείωση της παραγωγής, η κα
τανάλωση ενέργειας έχει ιδιαίτερα αυξητική τάση αναλογικά.
Αυτή η αύξηση οφείλεται στην αύξηση των κατεργασιών. Η
μείωση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια οφείλεται στη
μείωση παραγόμενων προϊόντων αλλά και στην ειδική λει
τουργία της ΛΑΡΚΟ.

Δαπάνεσ αποκατάστασησ - προστασία περιβάλλοντοσ
(εκ. €)
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Σε αντίθεση με τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε
ο κλάδος είναι σημαντική για την βιώσιμη ανάπτυξη του η αυ
ξητική τάση που εμφανίζει στις συγκεκριμένες δαπάνες. Η ενσυ
ναίσθηση των εταιρειών μελών απέναντι στην περιβαλλοντική
ευθύνη είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η σωστή περιβαλλοντική δια
χείριση εκτός των άλλων αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα
για την κοινωνική αποδοχή του έργου του. αποπνέει εμπιστοσύνη
και αποδίδει στην μελλοντική λειτουργία του Συνδέσμου.
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YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιδόσεις υγείας και ασφάλειας των μελών μας το 2021
‣ Οι εταιρείες μέλη του ΣΜΕ

περιόρισαν σημαντικά τα κρούσματα COVID-19 με την εφαρμογή αυστηρών

πρωτοκόλλων
‣ Το 2021 ήταν από τα λίγα έτη στη δεκαετία με μηδενισμό των θανατηφόρων ατυχημάτων

‣ 55 ατυχήματα χαμηλής ή μέτριας σοβαρότητας έναντι 48 του 2020
‣ Οι δείκτες συχνότητας-σοβαρότητας το 2021 (3,3 και 198,39 αντίστοιχα) εμφανίζουν μικρή αύξηση έναντι
του 2020 (2,67 και 163,97 αντίστοιχα)

O Σύνδεσμος είχε συμμετοχή στη διαμόρφωση θέσεων της
Business Europe και της Ομάδας εκπροσώπων των επιχειρήσε
ων που μετέχουν στην ACSH και το EU OSHA, εκπροσωπώντας
τους Έλληνες Εργοδότες (ΣΕΒ).

Παραμένει μόνιμος στόχος των μελών μας
ο μηδενισμός ατυχημάτων. Ο στόχος
αυτός, κάθε χρόνο επιτυγχάνεται από
πολλές εταιρείες. Το 2021 έκλεισε για 14
μέλη μας με μηδέν ατυχήματα.

Δείκτησ συχνότητασ ατυχημάτων στο σύνολο
του προσωπικού
7
6
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Συμμετοχή ΣΜΕ στην Advisory Committee
of Safety and Health at Work (ACSH) και
την European Agency of Safety and Health
at Work (EU OSHA)
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Η συχνότητα των ατυχημάτων που συμβαίνει στο σύνολο
του προσωπικού, άμεσου και έμμεσου, είναι ιδιαίτερα πτωτι
κή σύμφωνα με την γραμμή τάσης με την πρόοδο του χρόνου
και για το διάστημα 2007-2021. Η πορεία αυτή αποτελεί ένα
σημαντικά ενθαρρυντικό δείγμα προς επίτευξη του στόχου για
μηδενισμό ατυχημάτων.

Τα κυριότερα των θεμάτων όπου συνέβαλε με τη συμμετοχή του και τις θέσεις του ο Σύνδεσμος, ήταν:
Αξιολόγηση και τροποποίηση της
οδηγίας περί χώρων εργασίας
(workplaces directive) και της
Οδηγίας για εργασίες με οθόνη

Συνέχεια της εκστρατείας κατά των
μυοσκελετικών παθήσεων με αίτια
τις εργασιακές συνθήκες

Τροποποίηση οδηγίας
περί μηχανημάτων
(Machinery Directive)

Ποιότητα εργασίας,
Βιώσιμη Εργασία,
ποιότητα ζωής

Απόφαση-προσδιορισμός πε
ριεχομένων-ανάλυση στόχων
εκστρατείας Υ&Α σχετικά με την
ψηφιακή εργασία

Τροποποιήσεις οδηγιών περί
Καρκινογόνων (CMD)
και Χημικών (CAD)

Nέο Στρατηγικό Πλαίσιο της ΕΕ για Υ&Α 2021-2027

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
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ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ
Η εκπαίδευση των εργαζομένων σύμφωνα με την
γραμμή τάσης εμφανίζει σχετικά αυξητική πορεία. Η
αύξηση αυτή είναι πολύ σημαντική για την σωστή λει
τουργία των εταιρειών μελών, καθώς οι εργαζόμενοι
είναι πιο σωστά ενημερωμένοι και καταρτισμένοι στο
αντικείμενο τους αλλά και σε θέματα ασφάλειας και
υγείας, που αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για τις
εταιρείες. Επίσης, με την σωστή εκπαίδευση αυξάνεται
η ευαισθητοποίηση του προσωπικού στα θέματα πρό
ληψης και αντιμετωπίζονται έγκαιρα προβλήματα που
ενδεχομένως να προκύψουν στο περιβάλλον εργασίας.
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΈΣ ΣΧΈΣΕΙΣ
Aπόφαση πενταμελούς επιτροπής διαιτησίας του
ΟΜΕΔ
Για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) για
το έτος 2019, η Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδος (ΟΜΕ),
προσέφυγε στην Τριμερή Επιτροπή Διαιτησίας του ΟΜΕΔ με
τη θέση ότι η προσφυγή στη διαιτησία, διέπεται από τις παλιές
διατάξεις του ν. 1876/1990 και όχι όπως τροποποιήθηκε από
το ν. 4635/2019 (με τον οποίο περιορίζεται η δυνατότητα μο
νομερούς προσφυγής), κάτι το οποίο υποστήριζε ο Σύνδεσμος.
Η Τριμερής Επιτροπής δικαίωσε το ΣΜΕ, απορρίπτοντας την
προσφυγή που κατατέθηκε μετά την ψήφιση του ν. 4635/2019,
θεωρώντας ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για μονομερή
κίνηση.
Η ΟΜΕ το 2021 προσέφυγε στην Πενταμελή Επιτροπή Διαι
τησίας του ΟΜΕΔ, υποβάλλοντας έφεση κατά της απόφασης της
Τριμερούς Επιτροπής, η οποία απορρίφθηκε και αυτή.
Κατόπιν αυτών, οποιαδήποτε μονομερής προσπάθεια υπο
γραφής ΣΣΕ για το 2019 σταμάτησε.

Γενική εκπαίδευση

Εκπαίδευση σε ασφάλεια - υγεία

Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με
την επεκτασιμότητα της ΣΣΕ (30/7/2018) και τον χαρακτηρισμό της ως κλαδικής ή ομοιοεπαγγελματικής
Ο Σύνδεσμος προσέφυγε στο ΣτΕ κατά της απόφασης του
Υπουργείου Απασχόλησης για επέκταση της σύμβασης που
υπέγραψε ο ΣΜΕ με την ΟΜΕ το 2018, σε όλες τις εξορυκτικές
δραστηριότητες και τις σχετικές δραστηριότητες κατεργασιών.
Το ΣτΕ δικαίωσε το ΣΜΕ, αποφασίζοντας ότι δεν στοιχειοθε
τείται σωστά από το Υπουργείο η απόφαση επεκτασιμότητας της
σύμβασης του 2018. Έτσι θεωρείται μη επεκτάσιμη.
Το ΣτΕ, επίσης, αποφάσισε ότι οι υπογραφόμενες ΣΣΕ
από ΣΜΕ και ΟΜΕ, έχουν κλαδικό χαρακτήρα και όχι
ομοιοεπαγγελματικό.

Περί Χειριστών Μηχανημάτων έργου και αδειοδότησής τους
Ως γνωστόν, με το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο, είναι σχεδόν
αδύνατο να χορηγηθούν άδειες χειριστών, με βάση τα προβλή
ματα που δημιουργούνται σε εξεταζόμενους και εξεταστές από
την ομαδοποίηση των μηχανημάτων.
Ο ΣΜΕ έχει αναδείξει το θέμα αυτό στο Υπουργείο Ανάπτυξης
σε συνεργασία με το ΣΕΒ.
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Στις εξετάσεις των Χειριστών να μην εξετάζονται σε όλα τα μηχανήματα της Ειδικότητας αλλά μόνο στη κατηγορία που τους
ενδιαφέρει
Να ενεργοποιηθούν οι υπάρχουσες θεσμικές προβλέψεις για διενέργεια εξετάσεων και από άλλους φορείς του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία.
Στις επιτροπές εξετάσεων των Περιφερειών τα απουσιάζοντα μέλη του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελμάτων) να είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από μέλη του ΤΕΕ.
Να ενεργοποιηθεί η μερική υποκατάσταση ημερομισθίων προϋπηρεσίας με ώρες πιστοποιημένης επαγγελματικής εκπαίδευσης

Συμμετοχή του Συνδέσμου στη διαβούλευση
επί του νόμου «Για την Προστασία της
Εργασίας…» του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
Ο ΣΜΕ μετά από πολλές διαδικτυακές συνεδριάσεις με την
Ομάδα Απασχόλησής του και σε συνεργασία με το ΣΕΒ, τοποθε
τήθηκε στη διαβούλευση επί του νέου σχεδίου νόμου που αφο
ρούσε στα εργασιακά. Επίσης απηύθυνε επιστολή στον Υπουργό
Εργασίας, αναλύοντας τις θέσεις του στα θέματα που θεώρησε
κρίσιμα (όπως: υποχρεωτικό πενθήμερο σε όλες τις επιχειρήσεις,
περιορισμοί στα χρονικά όρια της εργασίας, διευθέτηση του
χρόνου εργασίας, διευθέτηση της τηλεργασίας, ψηφιακή κάρτα
εργασίας, λειτουργία του Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ).
Τελικώς το σχέδιο ψηφίστηκε ως νόμος 4808/2021 (ΦΕΚ Α’
101) στις 16.6.2021.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Θέματα αξιοποίησης ορυκτών πόρων με το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, ασκώντας το
θεσμικό του ρόλο, είχε συχνές επαφές με το Υπουργείο Περι
βάλλοντος και Ενέργειας.
Τα κρισιμότερα θέματα τα οποία τέθηκαν για πολλοστή φορά
σε πολλαπλές συναντήσεις και επιστολές από το 2019 έως και
το 2021, ήταν:
1. Υλοποίηση προβλέψεων Εθνικής Πολιτικής για τις ΟΠΥ.
Αναθεώρηση Εθνικής Πολιτικής για τις ΟΠΥ-εκπόνηση
στρατηγικής υλοποίησής της
2. Εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού ΟΠΥ
3. Αδειοδότηση Εξορυκτικών Έργων εντός Προστατευόμενων
Περιοχών
4. Καθυστερήσεις στις εγκρίσεις ΜΠΕ και στην έκδοση ΑΕΠΟ
5. Καθυστερήσεις στην ανανέωση και τροποποίηση ΑΕΠΟ
6. Αδειοδότηση Εξορυκτικών Αποβλήτων
7. Προβλήματα από τις ασάφειες στη Δασική Νομοθεσία
8. Λειτουργία Επιθεωρήσεων Περιβάλλοντος

9. Αδειοδότηση δανειοθαλάμων-αποθεσιοθαλάμων με βάση
το ν. 4014/2011 και 4512/2018.Πρόταση Τροποποίησης
10. Οριοθέτηση Υδατορεμάτων
11. Εγγυητικές επιστολές αποκατάστασης περιβάλλοντος
12. Εγγυητικές επιστολές διασφάλισης δικαιωμάτων Δημοσίου
ν. 4512/18 αρ. 66 και άρθρο 62 ν. 998/79
13. Τροποποιήσεις 4512/2018
14. Τροποποίησεις Περιφερειακών Χωροταξικών Σχεδίων σε
ό,τι αφορά στις ΟΠΥ
15. Ποινικές κυρώσεις με βάση το άρθρο 55 του Ν. 4512/2018
και του ν. 1630/1986
16. Τροποποίηση άρθρων 59 και 108 του Μεταλλευτικού Κώδικα
και τους όρους και τις προϋποθέσεις παράτασης κατά 25 έτη
μεταλλευτικών παραχωρήσεων που λήγει η διάρκεια 50
ετών που έχουν. Τροποποίηση του καθεστώτος ανενεργών
παραχωρήσεων
Παρά το σημαντικό και εκτεταμένο διάλογο, δεν
υπήρξε αποτέλεσμα, με συνέπεια να αυξάνουν
τα προβλήματα στη λειτουργία των εξορυκτικών
επιχειρήσεων.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΜΕ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
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Περαιτέρω παρεμβάσεις σε άλλες κανονιστικές διατάξεις
Στο νέο Κλιµατικό Νόµο
(Εθνικό Σχέδιο για την
Ενέργεια και το Κλίµα)

Στο υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο
παραχώρησης Αιγιαλού και Παραλίας (Ν.
2971/2001) και ιδιαίτερα στο θέµα των
βιοµηχανικών λιµένων, προτείνοντας
συγκεκριµένες τροποποιήσεις

Περεµβάσεις ΣΜΕ σε άλλες
κανονιστικές διατάξεις
Στις νέες ΕΠΜ Κρήτης,
Πελοποννήσου,
Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης

Στο υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο για την
αδειοδότηση χειριστών µηχανηµάτων έργου
µε συγκεκριµένες τροποποιήσεις ώστε να
ξεπεραστούν τα σηµερινά αδιέξοδα και οι
µεγάλες ελλείψεις αδειούχων χειριστών

Επιπλέον συμμετείχε ενεργά στην Επιτροπή για την προσέλκυση, χωροθέτηση και εγκατάσταση βιομηχα
νικών μονάδων αξιοποίησης ορυκτών πρώτων υλών στις λιγνιτοφόρες περιοχές, στο πλαίσιο του Σχεδίου
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ).

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΜΕ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ο Σύνδεσμος υποστήριξε την έκδοση εξειδικευμένων βιβλίων
ή διατριβών που συσχετίζονται με το εξορυκτικό αντικείμενο και
την ιστορία του και συγκεκριμένα:
‣ Την έκδοση Διδακτορικής Διατριβής της κας Μαριλένας
Μαρμάνη με θέμα «Αξιοποίηση παλαιών μεταλλευτικών
χώρων στην περιοχή της Λαυρεωτικής».

‣ Την έκδοση του βιβλίου με τίτλο «Λίθος Μάρμαρος, Ταινά
ριος» (2021), του Δρος Πέτρου Τζεφέρη, Γενικού Διευθυντή
του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, το οποίο αποτελεί ήδη
σημείο αναφοράς για το Ελληνικό Μάρμαρο και ειδικότερα
το Μάρμαρο της Μάνης.
‣ Την έκδοση του βιβλίου με τίτλο «Οι χρήσεις των λίθων στην
αρχαιότητα» (2020), της κας Ελευθερίας Δήμου-Χωνιανάκη,
Δρος Γεωλογίας-Ορυκτολογίας, το οποίο επικεντρώνεται στις
χρήσεις των λίθων και την ταυτοποίησή τους με σύγχρονες
αναλύσεις και επιστημονικά κριτήρια γεωλογικού-κοιτασμα
τολογικού ενδιαφέροντος.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟ 2021

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟ 2021
To ΔΣ του ΣΜΕ πραγματοποίησε 11 διαδικτυακές συνεδριάσεις, με σχεδόν τριάντα (30) διαφορετικές κατηγορίες θεμάτων,
που απασχόλησαν το 2021 τον εξορυκτικό κλάδο, τον Σύνδεσμο και την προς τα έξω εμφάνισή του.
Τα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ ήταν:

Κατανομή κυριότερων θεμάτων που απασχόλησαν το ΔΣ του Συνδέσμου
•

Πορεία του κλάδου το 2021-2022, επιδόσεις σε εσω
τερική και εξωτερική αγορά, προβλήματα, προκλήσεις,
εκτιμήσεις

•

Πανδημία COVID-19, συνέπειες στη παραγωγική λει
τουργία των εταιρειών μελών, μέτρα και ενέργειες
πρόληψης-αντιμετώπισης

•

Μηνιαία ανασκόπηση αποτελεσμάτων Υγείας και Ασφά
λειας, ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών

•

Ανασκόπηση εξελίξεων που αφορούσαν σε εταιρείες μέλη

•

Τρέχοντα ευρωπαϊκά θέματα που απασχολούν τον κλάδο

•

Επαφές με τη νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ και προ
ώθηση των σημαντικών εκκρεμοτήτων που έχουν συσ
σωρευτεί και προβληματίζουν τον κλάδο

•

ΣΜΕ και ΜΜΕ. Κριτική για το 2020, αποφάσεις για την
προς τα έξω εμφάνιση του ΣΜΕ το 2021

•

Εγγυητικές αποκατάστασης περιβάλλοντος

•

Εργασιακά (διαιτητική διαδικασία στον ΟΜΕΔ, αντιμε
τώπιση αιτημάτων για υπογραφές νέων ΣΣΕ). Εργασια
κά θέματα εταιρειών μελών, νέος Εργασιακός Νόμος
4808/2021

ΣΜΕ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ο ευρωπαϊκός εξορυκτικός κλάδος το 2021 αντιμε
τώπισε σημαντικά θέματα τα οποία τέθηκαν από την
Commission και τα άλλα ευρωπαϊκά όργανα.
Ο ΣΜΕ συνέβαλε στη διαμόρφωση θέσεων του κλάδου
επί των θεμάτων αυτών μέσω της ενεργούς συμμετοχής
του στις ομάδες εργασίας της Euromines. Επίσης, ο Σύν
δεσμος προώθησε τις απόψεις του επ’ αυτών, με επαφές
που είχε κύρια με τους Έλληνες εκπροσώπους του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου.
Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν την ευρωπαϊκή
εξορυκτική βιομηχανία:

ΣΜΕ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕU Taxonomy-αντιμετώπιση της
εξορυκτικής δραστηριότητας

Διαμόρφωση εγγράφου θέσεων
της Euromines για τον αντίκτυπο
της αύξησης τιμών ηλεκτρικής
ενέργειας στην ανταγωνιστικότητα
του εξορυκτικού κλάδου.

Αναθεώρηση της Οδηγίας περί
Βιομηχανικών Εκπομπών (IED) και
επιχειρήματα κλάδου ενάντια στην
ένταξή του στην Οδηγία

Ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου
σχετικά με τη Στρατηγική για τις
Κρίσιμες Πρώτες Ύλες

Μελέτη βάσης (baseline study)
εξορυκτικού κλάδου για ΝΟ, ΝΟ2,
CO και Diesel Exhaust

Νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη
Βιομηχανία
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EU Sustainable Finance (SF)

Ευρωπαϊκή Ταξινομία (ΕU Taxonomy) για τις Πράσινες Επενδύσεις - Αντιμετώπιση της
εξορυκτικής δραστηριότητας
Είναι από τις σημαντικότερες κανονιστικές εξελίξεις που
αφορούν στον κλάδο τα τελευταία χρόνια. Η ένταξη διαφόρων
οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ταξινομία, τους δίνει τη
δυνατότητα να προσελκύσουν επενδύσεις οι οποίες θα κρίνο
νται ως «πράσινες» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής της
Πράσινης Συμφωνίας.

Ο κλάδος της ευρωπαϊκής εξορυκτικής βιομηχανίας πιστεύει
ότι η Ταξινομία δεν πρέπει να λειτουργήσει ως εμπόδιο επίτευξης
των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξής του και ως ανάσχεση της ση
μαντικής του συμβολής στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων
για μία οικονομία απαλλαγμένη από άνθρακα.

O κανονισµός EU
Taxonomy πρέπει να
παρέχει κίνητρα για
επενδύσεις που θα είναι
ουσιώδεις για την
εφαρµογή της Πράσινης
Συµφωνίας (Green Deal)

Να συµπεριληφθεί ο
κλάδος των ΟΠΥ στη
δεύτερη εξουσιοδοτική
πράξη της Commission,
διότι πληροί τις 6
οµάδες κριτηρίων του
EU Taxonomy

Θέσεις του
κλάδου στο
πλαίσιο του
EU Taxonomy

Kλιµατικά, περιβαλλοντικά
και κοινωνικά κριτήρια πρέπει
να καθορίσουν ποιες
επενδύσεις έχουν τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά της
«βιωσιµότητας», ώστε να
καλύψουν απρόσκοπτα
να µπορούν να καλύψιυν
την ευρωπαϊκή εφοδιαστική
αλυσίδα σε πρώτες ύλες.

Όταν µία δραστηριότητα
διαδραµατίζει σηµαντικό
ευρύτερο ρόλο στην υλοποίηση
της Πράσινης Συµφωνίας και
πληροί σε µεγάλο βαθµό τα
κριτήρια της ΕU Τaxonomy, θα
πρέπει να εντάσσεται σε αυτήν
και στο πλαίσιο αυτό οι
επενδύσεις να χαρακτηρίζονται
ως "πράσινες"

Να τροποποιηθεί η αντίστοιχη
εξουσιοδοτική πράξη της
Commission ως προς τα όρια
που τίθενται για την υλοποίηση
του κριτηρίου «do nosignificant
harm», τα οποία «τιµωρούν»
ευρωπαϊκές βιοµηχανίες που
αποτελούν ηγετικούς παίκτες
στη διεθνή αγορά και
λειτουργούν σε πλήρη συµφωνία
µε τους ευρωπαϊκούς
περιβαλλοντικούς νόµους.

12

ΣΜΕ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αναθεώρηση της Οδηγίας περί
Βιομηχανικών Εκπομπών (IED) και
επιχειρήματα κλάδου ενάντια στην
ένταξή του στην Οδηγία
Ο κλάδος μας θεωρεί λάθος την εξίσωση της μεταλλεί
ας με τις βιομηχανικές εκπομπές. Διέπεται σε ότι αφορά
τους ρύπους της από άλλες διατάξεις. Οι ιδιομορφίες του
κάθε μεταλλείου δεν αντιμετωπίζονται οριζόντια με την
οδηγία IED και κάτι τέτοιο δεν θα προσθέσει τίποτε στην
προστασία του περιβάλλοντος.

Ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου
σχετικά με τη Στρατηγική για τις
Κρίσιμες Πρώτες Ύλες.
Αποδεκτή η εξορυκτική δραστηριότητα
εντός NATURA.
Το ψήφισμα επισημαίνει:
“Η εξόρυξη σε δίκτυο NATURA πρέπει να είναι αυ
στηρά περιορισμένη. Για κάθε νέο εξορυκτικό έργο πρέπει
να υποβάλλεται ενδελεχής Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι
πτώσεων και να ακολουθείται το καθοδηγητικό έγγραφο
σχετικά με την εξόρυξη σε NATURA (NATURA guidance
for non-energy extractive industry)”.

Σε αντίθεση με τα ευρωπαϊκά
δεδομένα, σε εθνικό επίπεδο, με
το ν.4685/2020 «Εκσυγχρονισμός
Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας»,
τίθεται εκτός χρήσεων γης η
εξορυκτική δραστηριότητα, από
τις περιοχές προστασίας της
φύσης, πλήττοντας ουσιαστικά την
αξιοποίηση σημαντικών ορυκτών
πόρων της χώρας

Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
της Βιώσιμες Επενδύσεις (EU Sustainable
Finance (SF)).
Πρόκληση για τον κλάδο μας είναι να ενταχθεί στην πολιτι
κή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Βιώσιμες Επενδύσεις (EU
Sustainable Finance (SF)).

Εάν ο τομέας των πρώτων υλών δεν γίνει ελκυστικός σε επενδύσεις, βοηθώντας τον
να βελτιώσει τη βιώσιμη λειτουργία του από θέση ανταγωνιστική με τις εισαγόμενες
πρώτες ύλες, τότε ο τομέας δεν θα μπορέσει να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των
αναγκών που προέρχονται από την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal).
Αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες εισαγωγές πρώτων υλών που θα έχουν παραχθεί με
πολύ λιγότερους περιβαλλοντικούς περιορισμούς.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Νewsletter
Κυκλοφόρησαν έξι (6) newsletters του Συνδέσμου, ποικίλης
ύλης που αφορούν στη δραστηριότητά μας. Η προσπάθεια αυτή
του Συνδέσμου αποτελεί πολύ σημαντικό επικοινωνιακό του
εργαλείο που διευρύνει την απήχησή του.

Παρουσία του ΣΜΕ στα ΜΜΕ
Δημοσιεύτηκαν σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο 6 άρθρα και
8 δελτία τύπου, που είχαν σημαντική προβολή, μεταφέροντας
το μήνυμα της σημασίας της εξορυκτικής δραστηριότητας στην
εγχώρια και ευρωπαϊκή ανάπτυξη.
Τα θέματα της αρθρογραφίας ήταν: Η βιώσιμη αξιοποίηση των
ΟΠΥ, η σημασία τους στην ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας,
η αναγκαιότητα ένταξης του κλάδου στο «Ελλάδα 2.0» και οι
προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην πορεία ανάπτυξής του.
Τα δελτία τύπου αφορούσαν στην ενημέρωση των Ελλήνων

Ευρωβουλευτών για τις προκλήσεις του κλάδου, τη συμμετοχή
του Συνδέσμου στο Delphi Forum VI στην ενότητα περί αντι
μετώπισης της κλιματικής αλλαγής, τις αρχαιρεσίες του 2021
και τις συμμετοχές στα workshop του European Institute of
Innovation and Technology Forum (EIT). Eπιπλέον αφορούσαν
και στη συμμετοχή εκπροσώπων του Συνδέσμου στο Συνέδριο
RawMat21.

Συστηματική και αποτελεσματική συμμετοχή του Συνδέσμου μας στα μεγαλύτερα
συνέδρια
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Γενική Συνέλευση ΣΜΕ 2021.
Τηλεδιάσκεψη με Έλληνες Ευρωβουλευτές - ενημέρωση για τις προκλήσεις του κλάδου. Ο ΣΜΕ εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ.
Α. Κεφάλα, Χ. Καβαλόπουλο.
Τιμητική εκδήλωση για το απερχόμενο μέλος του ΔΣ κ. Ε. Φαίδρο με τη συμμετοχή του ΔΣ και της υπηρεσίας ΣΜΕ.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Workshops του EIT με θέματα: Καινοτομία του κλάδου και Industry 4.0, Βιώσιμη Μεταλλεία, Κρισιμότητα των πρώτων υλών
στην εφοδιαστική αλυσίδα και ευρωπαϊκή συμμαχία για τις πρώτες ύλες (ΕRMA), Κοινωνική Άδεια και έργα αξιοποίησης ΟΠΥ,
πρόγραμμα σπουδών ΕΜΠ στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητα νέων και ΟΠΥ. Ο ΣΜΕ εκπροσωπήθηκε
από τους κ.κ. Α. Κεφάλα, Κ. Γιαζιτζόγλου, Χ. Καβαλόπουλο.
Delphi Forum VI. Ο ΣΜΕ εκπροσωπήθηκε από τον κ. Α. Κεφάλα.
Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Πάτρα. Ο ΣΜΕ εκπροσωπήθηκε από τον κ. Χ. Καβαλόπουλο.
Θεματική ημερίδα διαλόγου της MYTILINEOS “COVID19: μέτρα και δράσεις, προστασία υγείας εργαζομένων και επιχειρησιακή
συνέχεια”. Ο ΣΜΕ εκπροσωπήθηκε από την κα Κ. Τσίχλα.
Συνέδριο RawMat 21. Ο ΣΜΕ εκπροσωπήθηκε τον κ. Α. Κεφάλα.
Διάσκεψη με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας της Νέας Δημοκρατίας. Ο ΣΜΕ εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ. Α. Κεφάλα, Χ.
Καβαλόπουλο.
Olympia Forum στο Ζάππειο. Ο ΣΜΕ εκπροσωπήθηκε τον κ. Α. Κεφάλα.
CIRCULAR ECONOMY FORUM 2021. Ο ΣΜΕ εκπροσωπήθηκε από τον κ. Α. Κεφάλα.
European Sustainable Development Goals Summit 2021. Ο ΣΜΕ εκπροσωπήθηκε από τον κ. Α. Κεφάλα.
Αξιολόγηση της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων -Μεταλλουργών Μηχανικών ΕΜΠ. Ο ΣΜΕ εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ.
Α. Κεφάλα, Χ. Καβαλόπουλο.
Βράβευση του ΣΜΕ από την «Boussias AE» στα Mining Awards. Ο ΣΜΕ εκπροσωπήθηκε από τον κ. K. Aσημακόπουλο.
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ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Η ΜΑΡΜΟΡ SG AE, με διακριτικό τίτλο
Stone Group International, ιδρύθηκε το
1981 και λειτουργούσε με διαφορετική
επωνυμία μέχρι το 2009, οπότε και με
τονομάστηκε σε «Marmor SG SA». Δύο
χρόνια αργότερα, υιοθέτησε τον εμπορικό διακριτικό τίτλο «Stone
Group International» με τον οποίο λειτουργεί μέχρι σήμερα.
Το 2015 προχώρησε στην εξαγορά της εταιρείας Βέρμιον, την
οποία σήμερα έχει απορροφήσει πλήρως, ενώ το 2016 και το
2017 εξαγόρασε το 50% της Birros Hellenic Marble SA και το
70% της Karmar Quarries SA αντίστοιχα.
Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 300 εργαζομέ
νους σε όλες τις εγκαταστάσεις της σε Θεσσαλονίκη, Βέροια
και Καβάλα.
Ο Όμιλος Stone Group International διανύει την τέταρτη
δεκαετίας της επιτυχούς πορείας του που τον έχει μετατρέψει
σε ένα από τους μεγαλύτερους ομίλους εξόρυξης, επεξεργασίας
και εμπορίας μαρμάρου στην Ευρώπη.

Η Stone Group είναι ένας καθετοποιημένος οργανισμός που
απασχολεί πάνω από 500 εργαζομένους, έχει πλήρως ανεπτυγ
μένη οργανωτική δομή και μία κουλτούρα που ιεραρχεί πρώτα
τον άνθρωπο, εστιάζει στην εξέλιξή του και δημιουργεί με αυτόν
τον τρόπο τη βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων
της. Το ανθρωποκεντρικό όραμα της Stone Group και οι αξί
ες της αποτελούν τους βασικούς πυλώνες για την περαιτέρω
ανάπτυξή της.
Ο Όμιλος παρουσιάζει διεθνή δραστηριότητα η οποία υπο
στηρίζεται από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις με ιδιόκτητες
παραγωγικές μονάδες (σε Θεσσαλονίκη, Βέροια, Καβάλα, Δράμα
και Θάσο) και ιδιόκτητα και συνεργαζόμενα λατομεία (σε Δράμα,
Καβάλα, Βέροια, Θάσο και γειτονικές χώρες του μαρμαροφόρου
Βαλκανικού τόξου).
Η Stone Group International χαράσσοντας και ακολουθώντας
μία συνεπή στρατηγική εξωστρέφειας, διανέμει τα προϊόντα της
σε περισσότερες από 80 χώρες παγκοσμίως.

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΣΜΕ
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (Λατομεία Αδρανών)
19,3 χιλ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19002, Παιανία
T. 210-2898111, F. 210-2817778
info.heracles@lafargeholcim.com
http://www.lafarge.com
BIOMHXANIKA ΟΡΥΚΤΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
Νέα Καρβάλη, 64006, 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.Η. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 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
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Ερµού 25, Νέα Κηφισιά, 145 64, Αθήνα
T. 210-8184350, F. 210-8184351
info@aktor.gr
http://www.aktor.gr
Αδρανή Δοµικά Υλικά
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.
Μιχαλακοπούλου 45, 115 28, Αθήνα
T. 210-7240446, F. 210-7249711
info@grecianmagnesite.com
http://www.grecianmagnesite.com
Λευκόλιθος, Δίπυρος και Καυστική Μαγνησία,
Πυρίµαχα
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.
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
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ 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 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ 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
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 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
MARMOR SG S.A.
Καβαλάρι, 57200, Θεσσαλονίκη
T. +30 23940 20440 F. +30 23940 52733
www.stonegroup.gr
Μάρμαρο
ΜΑΡΜΑΡA ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΠΕΝΤΕΛΗΣ A.E.B.E.
Κηφισίας 364 & Δελφών 1, 152 33, Αθήνα
T. 210-6211400, F. 210-6211408
info@dionyssomarble.gr
http://www.dionyssomarble.gr
Μάρµαρα, µαρµαρόσκονη, πληρωτικά υλικά
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ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μοριχόβου 27 Β, Φλώρινα (ΜΕΤΕ)
T. +30 23850-29583/26095, F. +30 23850-24763
headoffice@mete.gr
Λιγνίτης, Χαλαζίας
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΕ
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Περιοχή Πολυρράχου-Τριγωνικού Σέρβιων Ν.
Κοζάνης Τ.Θ. 70 50500 ΣΕΡΒΙΑ
T. 6945583443
Λιγνίτης
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.
Βασιλίσσης Σοφίας 23 Α
T. 214-6870029, F. 210-3612510
info@thraceminerals.com
http://www.tmsa.gr
Έρευνα Χρυσού
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ – Όμιλος
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
ΠΑΥΛΙΔΗΣ 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 ΘΡΑΚΗΣ
Βασ. Σοφίας 23α, Αθήνα
T. 214-6870012, F. 214-6870099
tgm@gr.eldoradogold.com
http://www.tgm.gr
Έρευνα Χρυσού

