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ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
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

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

 ‣ 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.

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

 ‣ Αισθητά καλύτερα αποτελέσµατα από το 2020
 ‣ Σηµαντική ζήτηση πρώτων υλών µε καλές τιµές
 ‣ Η ΕΕ έχει αντιφατικές πρακτικές ως προς τις ευρωπαϊκές 

ορυκτές πρώτες ύλες
 ‣ Μείωση 8% του αριθµού απασχολούµενων
 ‣ Αύξηση 10% της παραγωγής (σε τόνους εµπορεύσιµων  

τελικών προϊόντων)
 ‣ Αύξηση 12% των πωλήσεων
 ‣ Αύξηση 15% των εξαγωγών

Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος με μία ματιά:

ΚΥΡΙΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟ 2021

2020 2021 Μεταβολή 
έναντι 2020 

Αριθµός 
εταιρειώνµελών 29 30 3%

Αριθµός απα
σχολούµενων 
(άµεσο και έµµεσο 
προσωπικό) 

12.177 11.200 8%

Παραγωγή (σε τό
νους εµπορεύσιµων 
προϊόντων) 

47.154.319 50.926.000 +8%

Πωλήσεις (σε ευρώ) 1,192 δις 1,335 δις +12%

Εξαγωγές (σε ευρώ) 0,65 δις 0,747 δις +15%

2020 2021 Μεταβολή 
έναντι 2020 

Αριθµός 
απασχολούµενων 76.000 74.000 3%

Παραγωγή (σε 
τόνους τελικών 
εµπορεύσιµων 
προϊόντων)

63.200.000 69.520.000 +10%

Πωλήσεις (σε ευρώ) 1,38 δις 1,52 +10%

Εξαγωγές (σε ευρώ) 0,69 0,79 +15%

Συνοπτική εικόνα της ελληνικής 
εξορυκτικής βιομηχανίας το 2021

Σημαντικά μεγέθη του Συνδέσμου 
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων το 2021

ΚΥΡΙΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟ 2021
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Επιδόσεις υγείας και ασφάλειας των μελών μας το 2021

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).

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 20072021. Η πορεία αυτή αποτελεί ένα 
σηµαντικά ενθαρρυντικό δείγµα προς επίτευξη του στόχου για 
µηδενισµό ατυχηµάτων.
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Δείκτης συχνότητας ατυχημάτων στο σύνολο 
του προσωπικού

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Αξιολόγηση και τροποποίηση της 
οδηγίας περί χώρων εργασίας 
(workplaces directive) και της 
Οδηγίας για εργασίες µε οθόνη

Ποιότητα εργασίας, 
Βιώσιµη Εργασία,  

ποιότητα ζωής

Συνέχεια της εκστρατείας κατά των 
µυοσκελετικών παθήσεων µε αίτια 

τις εργασιακές συνθήκες

Απόφασηπροσδιορισµός πε
ριεχοµένωνανάλυση στόχων 

εκστρατείας Υ&Α σχετικά µε την 
ψηφιακή εργασία

Nέο Στρατηγικό Πλαίσιο της ΕΕ για Υ&Α 20212027

Τροποποίηση οδηγίας  
περί µηχανηµάτων  

(Machinery Directive)

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

Παραμένει μόνιμος στόχος των μελών 
μας ο μηδενισμός των ατυχημάτων. 
Το 2021 έκλεισε για 14 μέλη μας με 
μηδέν ατυχήματα.

YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

 ‣ 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 μηδέν θανατηφόρα ατυχήματα.

 ‣ 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)

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

Τα κυριότερα θέματα όπου συνέβαλε με τη συμμετοχή του και τις θέσεις του ο Σύνδεσμος, ήταν:
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 2021-2027 

«Επαγγελματική υγεία και ασφάλεια σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο εργασίας»

Η υλοποίηση αυτών των 3 στόχων θα βασιστεί: 1) στον κοινωνικό 
διάλογο, 2) στην ενίσχυση της βασικής τεκµηρίωσης, 3) στην ενίσχυση 
της επιβολής, 4) στην ευαισθητοποίηση, 5) στη χρηµατοδότηση.
Οι εταιρείες-µέλη του ΣΜΕ έχουν ενστερνιστεί τις βασικές 
προτεραιότητες  του Στρατηγικού Πλαισίου πολύ πριν την έκδοσή του. 
Το «όραµα µηδέν»(zero vision) αποτελεί στρατηγικό στόχο τουλάχιστον 
εδώ και µία πενταετία. Η νέα πρόκληση που θα αντιµετωπίσουµε άµεσα 
είναι η δηµιουργία ασφαλών συνθηκών εργασίας στο πλαίσιο της 
ψηφιακής οικονοµίας. 

1. Πρόβλεψη και διαχείριση  
Αλλαγών στο πλαίσιο της πράσινης 
Ψηφιακής µετάβασης και των 
δηµογραφικών Εξελίξεων

2. Βελτίωση της πρόληψης των ασθενειών και 
των ατυχηµάτων που σχετίζονται µε την 
εργασία, προσέγγιση «όραµα µηδέν»(µηδέν 
ατυχήµατα-µηδέν επαγγελµατικές ασθένειες) 
µε πρώτο βήµα το µηδενισµό των 
θανατηφόρων

3. Αύξηση της ετοιµότητας, 
ταχεία αντίδραση σε απειλές, 
πρόληψη, αντιµετώπιση νεών 
υγειονοµικών κρίσεων 

1α. Εκσυγχρονισµός νοµοθετικού 
πλαισίου ΑΥΕ σε σχέση µε την 
ψηφιοποίηση και την ψηφιακή 
οικονοµία

2α. Ενίσχυση της 
νοοτροπίας πρόληψης 

2β. Αντιµετώπιση επικίνδυνων 
ουσιών στο περιβάλλον εργασίας, 

2γ. Προαγωγή της υγείας στην 
εργασία, αντιµετώπιση 
µυοσκελετικών παθήσεων και 
ψυχικής υγείας

2δ. Κατάλληλοι χώροι εργασίας 
για όλους, εξάλειψη βίας, 
παρενοχλήσεων, διακρίσεων

2α4. Αντιµετώπιση αιτιών 
ατυχηµάτων

2α5. Αύξηση της 
ευαισθητοποίησης

1β. Καθορισµός νέων οριακών 
τιµών επικίνδυνων ουσιών

1δ. Ηλεκτρονικά εργαλεία και νέες 
τεχνολογίες για την εκτίµηση των 
κινδύνων

1γ. ∆ιαµόρφωση ασφαλούς και 
υγιούς ψηφιακού 
µέλλοντος-αντιµετώπιση 
ψυχοκοινωνικών και εργονοµικών 
κινδύνων. Πρωτοβουλίες σχετικά 
µε ψυχική υγεία

ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ

Κοινωνικός διάλογος

Επ
ιβο

λή

Χ
ρηµατοδότηση

Ευασισθητοποίηση

Τε
κµ

η
ρί

ω
ση ΑΛΛΑΓΗ

Π
ΡΟΛΗ

Ψ
Η

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

2α1. Έρευνα 
ατυχηµάτων

2α2. Ενίσχυση 
επιβολής κανόνων

2α3. Ανάλυση-αντιµετώπιση 
αιτιών θανάτων που 
σχετίζονται µε την εργασία
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ  
ΓΙΑ ΝΟ, ΝΟ2, CO ΚΑΙ DIESEL EXHAUST –  

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

Όσον αφορά στα ΝΟ, ΝΟ2, CO και 
Diesel Exhaust, o εξορυκτικός κλάδος 
µέσω Euromines στην οποία µετέχει 
και ο ΣΜΕ, ανέλαβε την υποχρέωση να 
παρουσιάσει στην Commission µια 
µεγάλη µελέτη βάσης (baseline study) 
που θα αναδεικνύει από το 2018 µέχρι 
και το 2022 τις βελτιωτικές κινήσεις 
που έγιναν από την εξόρυξη ώστε να 
πλησιαστούν  τα όρια αυτά και τι 
µπορεί να γίνει ως το 2023 προς την 
κατεύθυνση αυτή.

∆ιαδοχικές τροποποιήσεις των Οδηγιών περί 
Καρκινογόνων και Επικίνδυνων Χηµικών Ουσιών 
και τα όρια που έχουν θεσπιστεί. 

ΝΟ Μεταβατική περίοδος 

για τα υπόγεια έργα 

µέχρι 21/8/23

Chemical Agents Directive 
(CAD) (4th list 2017/164 EU)

Βασικοί 
στόχοι 
baseline 
study

Ανάδειξη των προσπαθειών του κλάδου 
για ελάττωση των ορίων  έκθεσης των 
εργαζοµένων στους προαναφερόµενους 
ρύπους µε απώτερο στόχο την υλοποίηση 
των νέων υποχρεωτικών ορίων που 
θεσπίστηκαν

Απόδειξη στους εµπλεκόµενους φορείς 
και ιδιαίτερα στην Commission ότι 
γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την 
προστασία των εργαζοµένων που 
αποτελεί έµπρακτα τον πρώτιστο στόχο.

Αντικείµενο 
µελέτης βάσης 
baseline study 

του εξορυκτικού 
κλάδου

1. Μετρήσεις, 
2. Αερισµός, 
3. Μηχανήµατα, 
4. Εκρηκτικά, 
5. Λοιπές βοηθητικές 
υποστηρικτικές εργασίες 
(πχ συνεργεία) που 
επιβαρύνουν το 
περιβάλλον µε ρύπους

Πεδία απαιτούµενων 
µετρήσεων στο 
πλαίσιο της 
εκπόνησης της 
baseline study

Μόλυβδος και 
ενώσεις του 

Κρυσταλλικό 
πυριτικό 

Πρόταση για 0,004 mg/ m3

(εισπνεύσιµο κλάσµα)

Πρόταση από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο για 0,05 mg/ m3

Μεταβατική περίοδος 

για τα υπόγεια έργα µέχρι 

21/2/2026

Μεταβατική περίοδος 

για τα υπόγεια έργα 

µέχρι 21/8/23

Μεταβατική περίοδος 

για τα υπόγεια έργα 

µέχρι 21/8/23

CO

ΝΟ2

Diesel 
Exhaust

Πρέπει να συµφωνηθεί νέα 
τροποποίηση της CMD 
που πολύ πιθανό να γίνει

Carcinogens and Mutagens 
Directive (CMD) (2nd list) 
2019/130 EU

Chemical Agents Directive 
(CAD) (4th list 2017/164 EU)

Chemical Agents Directive 
(CAD) (4th list 2017/164 EU)

Πρέπει να συµφωνηθεί 
νέα τροποποίηση της CAD. 
H Βusiness Europe πρότεινε 
σταδιακή µείωση σε 10 χρόνια

2,5 mg/m3 (2 ppm)

0,15 mg/m3   

0,05 mg/m3 (20 ppm) 

23 mg/m3 (20 ppm)

0,96 mg/m3 (0,5 ppm)

0,1 mg/m3 
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ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΡΧΕΣ ΕΕ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

Ο ΣΜΕ πρωτοπόρησε στη θέσπιση κανόνων  Βιώσιµης Ανάπτυξης (Κώδικας Αρχών) και δεικτών µέτρησης 
της εφαρµογής τους από το 2007. Μέχρι σήµερα το κείµενο αρχών του ΣΜΕ καλύπτει σε µεγάλο βαθµό τις 

ανακοινωµένες  πρόσφατα Ευρωπαϊκές Αρχές για τη βιώσιµη εξορυκτική δραστηριότητα.
Το ΔΣ του Συνδέσµου αποφάσισε την επικαιροποίηση του υπάρχοντος Κώδικα Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης 

µε βάση τα νέα δεδοµένα των αρχών που θέσπισε η Commission για τη βιώσιµη ανάπτυξη των πρώτων υλών 
(Sustainable Mining). Συστάθηκε ad hoc Οµάδα Εργασίας η οποία έθεσε υπόψη του ΔΣ την τελική πρότασή της. 
Ο σηµερινός κώδικας σε ελάχιστα σηµεία τροποποιείται και επικαιροποιείται.

Η τελική πρόταση του ΔΣ θα τεθεί υπόψη της προσεχούς ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης µελών ΣΜΕ 
για την έγκρισή της.

Kοινωνικές αρχές: 
ανθρώπινα δικαιώµατα, 
συνεργασία µε κοινωνικούς συµµετόχους, 
απασχόληση, 
υγεία και ασφάλεια εργαζοµένων και περιοίκων

Οικονοµικές αρχές διακυβέρνησης: 
Επιχειρηµατική ακεραιότητα, διαφάνεια, 
βιώσιµη οικονοµική διαχείριση και 
ορθολογική αξιοποίηση πόρων, συµβολή στην 
οικονοµική ανάπτυξη και την 
κοινωνικο-οικονοµική πρόοδο, αρχές 
εταιρικής διακυβέρνησης και εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης

Περιβαλλοντικές αρχές: 
Περιβαλλοντική διαχείριση και µετριασµός 
των επιπτώσεων και εφαρµογή αρχών 
κυκλικής οικονοµίας

ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ 
ΑΡΧΕΣ

Στο πλαίσιο της εξειδίκευσης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για Βιώσιµες Επενδύσεις (Sustainable Finance 
Strategy), η ΕΕ, µετά από εκτεταµένο διάλογο µε τους εµπλεκόµενους φορείς στον οποίο µετείχε και ο ΣΜΕ, 

εξέδωσε ανακοίνωση νοµικού περιεχοµένου σχετικά µε τις «Ευρωπαϊκές Αρχές Βιώσιµης Ανάπτυξης» και υπο
χρέωση ακολούθησής του από τον εξορυκτικό κλάδο.

Οι ευρωπαϊκές αρχές έχουν τις εξής βασικές ενότητες:
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2020 2021
1.Απασχόληση
1α.Μέσος όρος άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (άτομα) 8.368 7.909
1β.Μέσος όρος έμμεσα απασχολούμενου προσωπικού, σε ισοδύναμο οκταώρου  (άτομα) (περιλαμβάνει εργολάβους και ΔΧ) 3.749 3.338
1γ.Συνολικός αριθμός ωρών εργασίας (αφορά το 1α & 1β) 20.447.730 19.736.176
1δ. Ώρες εργασίας ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος 0,43 0,46
2.Ανάπτυξη Δεξιοτήτων
2α. Συνολικός αριθμός ωρών εκπαίδευσης 81.696 79.742
2β. Ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο ( 2α / 1α +1β) 6,74 7,09
3.Ασφάλεια – Υγιεινή Εργαζομένων 
3α. Συνολικός αριθμός απωλεσθεισών ωρών εργασίας λόγω ατυχημάτων 25.809 28.984
3β. Συνολικός αριθμός ωρών εκπαίδευσης σε «Ασφάλεια – Υγιεινή» 46.365 38.886
3γ.  ‘Ωρες εκπαίδευσης σε  «Ασφάλεια – Υγιεινή»  ανά εργαζόμενο  ( 3β / 1α +1β) 3,82 3,45
3δ. Συνολικός αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων 2 0
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   2,35 2,7
3ζ.Δείκτης σοβαρότητας (συντ.106 ) του συνολικά απασχολούμενου προσωπικού για το οποίο υπάρχει ευθύνη επίβλεψης   112,18 183,5
3η. Ποσοστό εργαζομένων που παρακολουθούνται περιοδικά   με ιατρικές εξετάσεις (από το σύνολο των άμεσα απασχολούμενων) 70% 85%
4. Συνολικός κύκλος εργασιών & παραγωγή 
4α. Συνολικός κύκλος εργασιών   (€) 1.192.227.933 1.355.787.456
4β. Παραγωγή εμπορεύσιμου προϊόντος  (τον.) 47.154.319 50.926.653
5.Δαπάνες έρευνας κοιτασμάτων
5α. Συνολικές δαπάνες έρευνας κοιτασμάτων  (€) 11.056.571 8.388.631
5β. Δαπάνες έρευνας κοιτασμάτων ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος (5α / 4β) 0,23 0,19
6.Επικοινωνία με Κοινωνία 
6α. Αριθμός ανοικτών εκδηλώσεων 11 7
6β. Αριθμός επισκέψεων σχολείων /Πανεπιστημίων 30 60
6γ. Αριθμός εκπαιδευομένων σπουδαστών 420 374
6δ. Πόροι  (ευρώ) που διατίθενται στην τοπική κοινωνία (έργα, υποστήριξη συλλόγων, συμμετοχή  σε αναπτυξιακές προσπάθειες, 
υποτροφίες, βραβεία κ.α.)

3.145.771 3.222.187

6ε. Πόροι (ευρώ) που διατίθενται στην ευρύτερη κοινωνία  (έργα, χορηγίες, υποτροφίες, βραβεία κ.ά.) 1.143.440 913.270
7.Απαιτήσεις σε ενέργεια
7α. Συνολική κατανάλωση ενέργειας    (MJ) 35.141.410.996 35.490.735.828
7β. Κατανάλωση ενέργειας  ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος (7α /4β) 745 822
8.Απαιτήσεις σε νερό 
8α. Συνολική καθαρή κατανάλωση νερού.  (m3) (νερό από δίκτυο, από γεωτρήσεις, από υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, από 
επιφανειακό ταμειευτήρα).

12.913.487 13.707.754

8β. Συνολική κατανάλωση νερού από ανακύκλωση (m3). 10.990.890 10.040.901
8γ. Συνολική κατανάλωση νερού στην  παραγωγική διαδικασία  (m3). 20.954.964 20.040.034
8δ. Συνολική καθαρή κατανάλωση νερού ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος  (8α / 4β) 0,27 0,31
8ε. Κατανάλωση νερού στην αποκατάσταση περιβάλλοντος  (m3) 405.166 417.340
9.Απαιτήσεις σε γή – Αποκατάσταση περιβάλλοντος 
9α.Συνολική επιφάνεια γης που χρησιμοποιείται για εκμετάλλευση, στο τέλος του ημερολογιακού έτους  (στρέμματα). 212.009 214.605
9β.Συνολική επιφάνεια γης  που αποκαθίσταται  (αποκατάσταση μη ολοκληρωμένη)  (στρέμματα) 21.000 17.452
9γ.Συνολική επιφάνεια γης που έχει αποκατασταθεί ή που έχει επαναφερθεί σε επωφελή χρήση, από την εφαρμογή του νόμου 998  
(στρέμματα)

76.839 84.840

9δ. Αριθμός φυτευθέντων δενδρυλλίων  και θάμνων το τρέχον έτος 196.380 404.457
9ε. Δαπάνες αποκατάστασης ορυχείων και προστασίας περιβάλλοντος   (€) το τρέχον έτος 18.989.468 24.443.805
9στ. Δαπάνες αποκατάστασης και προστασίας περιβάλλοντος  ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος (9ε /4β) 0,4 0,56
10. Παραγωγή – διαχείριση αποβλήτων
10α. Απόβλητα εξορυκτικής διαδικασίας και κατεργασιών το τρέχον έτος (τόνοι) (συμπεριλαμβάνονται και τα στείρα) 205.130.479 116.380.314
10β. Απόβλητα εξορυκτικής διαδικασίας και κατεργασιών το τρέχον έτος ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος (10α/4β) 4,35 2,69
10γ. Εξορυκτικά απόβλητα  που διοχετεύθηκαν το τρέχον έτος  για πλήρωση εκσκαφών (τόνοι) 192.872.681 107.774.020
10δ. Παραγωγή παραπροϊόντων  το τρέχον έτος από  εξορυκτικά απόβλητα ή από απόβλητα κατεργασιών (τόνοι) 3.306.442 2.563.214
10ε. Μη εξορυκτικά απόβλητα που δόθηκαν σε ανακύκλωση (κιλά) 21.073.620 18.203.670
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)

36.817,20 46.417,12

12.Πιστοποίηση εταιρειών μελών
12α. Πιστοποίηση κατά ISO 9001/2 90% 90%
12β. Πιστοποίηση κατά ISO 14001 58% 86%
12γ. Πιστοποίηση  OHSAS 18001 60% 66%

Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης
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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 τη συνεχή 
βελτίωση σε οικονοµικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό και 
εργασιακό επίπεδο.

Ο Σύνδεσµος, κάθε χρόνο, παρουσιάζει για το σύνολο 
των δραστηριοτήτων των εταιρειών µελών του, συγκε
ντρωτικούς Δείκτες Βιώσιµης Ανάπτυξης.

Γίνεται µία προσπάθεια καταγραφής της πορείας των 
Δεικτών στα 15 χρόνια διάρκειας εφαρµογής τους.  Η 
πορεία αυτή αποτυπώνεται µε συγκεκριµένα διαγράµµατα.

Τα στοιχεία που αναδεικνύονται από την πορεία 
εξέλιξης των Δεικτών, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντι-
κά καθώς ο κλάδος σε πολύ δύσκολες συνθήκες, 
αντιμέτωπος με μεγάλες προκλήσεις, κατόρθωσε να 
βελτιώσει τις επιδόσεις του στους επιμέρους τομείς 
που χαρακτηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 ▶ Στα θέματα οικονομίας θα πρέπει να τονιστεί ότι η 
µείωση της παραγωγής και της διάθεσης του λιγνίτη 
έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τον κλάδο ως προς το σύνολο 
του κύκλου εργασιών και την παραγωγή εµπορεύσι
µων προϊόντων. Έναντι του 2007, η παραγωγή µειώ
θηκε κατά 53%.

 ▶ Στο εργασιακό επίπεδο επισημαίνουμε:
 → Την αξιόλογη προσπάθεια των εταιρειών να κρατή
σουν το ανθρώπινο δυναµικό τους σχεδόν ανέπαφο, 
παρά τις δύσκολες εποχές. Παρά τη µείωση της 
παραγωγής και του κύκλου εργασιών, η γραµµή 

15 ΧΡΟΝΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

τάσης του συνόλου των εργαζοµένων είναι ελάχιστα 
πτωτική ενώ εµφανίζεται και µείωση της παραγω
γικότητας (αύξηση αριθµού εργαζοµένων ανά 1 εκ. 
τον. προϊόντων και αύξηση ωρών εργασίας  ανά 
τόνο προϊόντος)

 → Τη µείωση της συχνότητας των ατυχηµάτων στην 
πρόοδο του χρόνου, ενθαρρυντικό δείγµα, που οφεί
λεται στην εντατική εκπαίδευση και στην ενίσχυση 
της ευαισθητοποίησης του προσωπικού σε θέµατα 
υγείας και ασφάλειας εργασίας. Επίσης, τα θανα
τηφόρα ατυχήµατα εµφανίζουν πτωτική πορεία

 → Την ένταση των προσπαθειών για την ανάπτυξη 
του εργαζόµενου δυναµικού µε αυξητική τάση των 
ωρών εκπαίδευσής του παρά τις αντιµετωπιζόµενες 
δυσκολίες 

 ▶ Στο κοινωνικό επίπεδο υπογραµµίζουµε την αύξη
ση των διατιθέµενων πόρων προς την κοινωνία και 
ιδιαίτερα από το 2016 και µετά

 ▶ Στα θέματα περιβάλλοντος διακρίνεται: 
 → Ένταση προσπαθειών µείωσης του περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος, αύξηση δαπανών αποκατάστασης 
και προστασίας περιβάλλοντος 

 → Εφαρµογή κανόνων κυκλικής οικονοµίας µε ση
µαντική αξιοποίηση παραπροϊόντων

 → Μικρή αντίφαση αποτελεί η αυξητική τάση στην 
κατανάλωση ενέργειας παρά τη µείωση της παρα
γωγής που οφείλεται στην αύξηση των κατεργασι
ών και της παραγωγής παραπροϊόντων.



11ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

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 περιορί
ζεται η δυνατότητα µονοµερούς προσφυγής), κάτι το οποίο 
υποστήριζε ο Σύνδεσµος. 

Η Τριµερής Επιτροπή 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 Δι
αιτησίας 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. 

Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με 
την επεκτασιμότητα της ΣΣΕ (30/7/2018) και τον χα-
ρακτηρισμό 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 εξο
ρυκτικές δραστηριότητες και τις σχετικές δραστηριότητες 
κατεργασιών. 

Το ΣτΕ δικαίωσε το ΣΜΕ, αποφασίζοντας ότι δεν στοιχειο
θετείται σωστά από το Υπουργείο η απόφαση επεκτασιµότη
τας 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 αδειοδότη-
σής τους 

Ως γνωστόν, µε το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο, είναι 
σχεδόν αδύνατο να χορηγηθούν άδειες χειριστών, µε βάση 
τα προβλήµατα που δηµιουργούνται σε εξεταζόµενους και 
εξεταστές από την οµαδοποίηση των µηχανηµάτων. 

Ο ΣΜΕ έχει αναδείξει το θέµα αυτό στο Υπουργείο Ανά
πτυξης σε συνεργασία µε το ΣΕΒ.

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 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
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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.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
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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 20212022, επιδόσεις σε εσωτερική και εξωτερική αγορά, προβλή
µατα, προκλήσεις, εκτιµήσεις 

• Πανδηµία COVID19, συνέπειες στη παραγωγική λειτουργία των εταιρειών µελών, µέτρα 
και ενέργειες πρόληψηςαντιµετώπισης 

• Μηνιαία ανασκόπηση αποτελεσµάτων Υγείας και Ασφάλειας, 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 προώθηση των σηµαντικών εκκρεµο
τήτων που έχουν συσσωρευτεί 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, αντιµετώπιση αιτηµάτων για υπογραφές 
νέων ΣΣΕ). Εργασια κά θέµατα εταιρειών µελών, νέος Εργασιακός Νόµος 4808/2021

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟ 2021
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Επιπλέον συµµετείχε ενεργά στην Επιτροπή για την προ
σέλκυση, χωροθέτηση και εγκατάσταση βιοµηχανικών 
µονάδων αξιοποίησης ορυκτών πρώτων υλών στις λι
γνιτοφόρες περιοχές, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δίκαιης 
Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ).

Στο νέο Κλιµατικό Νόµο 
(Εθνικό Σχέδιο για την 
Ενέργεια και το Κλίµα)

Στις νέες ΕΠΜ Κρήτης, 
Πελοποννήσου, Ανατολικής 

Μακεδονίας-Θράκης

Στο υπάρχον κανονιστικό 
πλαίσιο παραχώρησης Αιγιαλού 

και Παραλίας (Ν. 2971/2001) 
και ιδιαίτερα στο θέµα των 

βιοµηχανικών λιµένων, 
προτείνοντας συγκεκριµένες 

τροποποιήσεις 

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

Περεµβάσεις ΣΜΕ σε άλλες 
κανονιστικές διατάξεις

Περαιτέρω παρεμβάσεις σε άλλες 
κανονιστικές διατάξεις

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ 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 συναντήσεις µε όλη την πολιτική 
ηγεσία του ΥΠΕΝ, ανδεικνύοντας τα θέµατα που δυόµισι και 
πλέον έτη, εκκρεµούν και έχουν δηµιουργήσει σηµαντικά προ
βλήµατα στη λειτουργία και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 
του κλάδου.  Δυστυχώς, άλλες πολιτικές προτεραιότητες δεν 
επέτρεψαν την ικανοποίηση των αιτηµάτων µας. 

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 ΟΠΥεκπόνηση 
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 δανειοθαλάµωναποθεσιοθαλάµων 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 αυξάνονται τα προβλή-
ματα στη λειτουργία των εξορυκτικών 
επιχειρήσεων.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  ΜΑΣ 
ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

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:

ΕU Taxonomyαντιµετώπιση 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

Μελέτη βάσης (baseline study) 
εξορυκτικού κλάδου για ΝΟ, ΝΟ2, 

CO και Diesel Exhaust 

EU Sustainable Finance (SF)

Ψήφισµα του Ευρωκοινοβουλίου 
σχετικά µε τη Στρατηγική για τις 

Κρίσιµες Πρώτες Ύλες

Νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη 
Βιοµηχανία

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. 

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. 

Kλιµατικά, περιβαλλοντικά 
και κοινωνικά κριτήρια πρέπει 

να καθορίσουν ποιες 
επενδύσεις έχουν τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της 
«βιωσιµότητας», ώστε να 
µπορούν να καλύψουν 

απρόσκοπτα την 
ευρωπαϊκή εφοδιαστική 
αλυσίδα σε πρώτες ύλες. 

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

O κανονισµός EU 
Taxonomy πρέπει να 
παρέχει κίνητρα για 

επενδύσεις που θα είναι 
ουσιώδεις για την 

εφαρµογή της Πράσινης 
Συµφωνίας (Green Deal)

Ανάλυση στρατηγικών εξαρτήσεων

• Από τα συνολικά 5 200 προϊόντα που αναλύθηκαν, η ΕΕ 
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από ξένους προµηθευτές για 137 
προϊόντα σε ευαίσθητα οικοσυστήµατα.

• Τα προϊόντα αυτά αντιπροσωπεύουν το 6 % της αξίας όλων 
των εισαγόµενων προϊόντων στην Ευρώπη.

• Οι µισές και πλέον εξαρτήσεις είναι πρωτίστως από την Κίνα 
και, µετά, από το Βιετνάµ και τη Βραζιλία.

• 34 προϊόντα είναι πιο ευάλωτα, µε χαµηλό δυναµικό διαφο
ροποίησης και υποκατάστασης από την ενωσιακή παραγωγή. 
Περιλαµβάνουν διάφορες πρώτες ύλες και χηµικές ουσίες 
που χρησιµοποιούνται σε ενεργοβόρες βιοµηχανίες και στον 
τοµέα της υγείας.

• Τα προϊόντα αυτά αντιπροσωπεύουν το 0,6 % της αξίας όλων 
των εισαγόµενων προϊόντων στην Ευρώπη.

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

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 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
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 Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις 
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)).

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 nonenergy extractive industry)”.

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.

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

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
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Νewsletter
Κυκλοφόρησαν έξι (6) newsletters του Συνδέσµου, µε πλού

σια θεµατολογία που αφορούν στη δραστηριότητά µας. Η προ
σπάθεια αυτή του Συνδέσµου αποτελεί πολύ σηµαντικό επικοι
νωνιακό 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 ανάπτυξη της εθνικής οικονο
µίας, 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.

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.

Συστηματική και αποτελεσματική συμμετοχή του Συνδέσμου μας στα μεγαλύτερα 
συνέδρια 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΑΣ 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 ΔήµουΧωνιανάκη, 
Δρος ΓεωλογίαςΟρυκτολογίας, το οποίο επικεντρώνεται στις 
χρήσεις των λίθων και την ταυτοποίησή τους µε σύγχρονες 
αναλύσεις και επιστηµονικά κριτήρια γεωλογικούκοιτασµα
τολογικού ενδιαφέροντος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Ανασκόπηση

Τ ο 2021 ξεκίνησε µε σχετική ανάκαµψη των αγορών και συ
γκρατηµένη 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
κήςµεταλλουργικής 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 COVID19 δηµιούργησε µεγάλες 
καθυστερήσεις στη διακίνηση των προϊόντων στα λιµάνια, 
επιτείνοντας τη µη κάλυψη της ζήτησης και κατ’ επέκταση, 
σηµαντική δυσλειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

 ‣ 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 
κό στους παραγωγής και της διακίνησης των 
προϊόντων.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
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ΒΩΞΙΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Imerys Bauxites SA, Δελφοί-Δίστομο

ΠΩΛΗΣΕΙΣ (€)
Σχετική αύξηση τιμής

2019 2020

75

50

25

0

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (€)
Περιορισμός εξαγωγών

2019 2020

20

15

10

5

0

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΜΕΙΩΣΗ

έναντι του 2019

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
(τόνοι)

ΕΝΥΔΡΗ ΑΛΟΥΜΙΝΑ
(για παραγωγή Άνυδρης και εξαγωγές)

ΑΥΞΗΣΗ

αυξημένη ζήτηση, αυξημένες τιμές

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ελληνικός Βωξίτης
(σε τόνους)

Εισαγόμενος Βωξίτης
(σε τόνους)

0 250 500 750 1.000 1.250

2020

2021

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

2020

2021

ΠΩΛΗΣΕΙΣ (€)
Μείωση 20% λόγω πανδημ ίας

2019 2020

50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000 

10.000.000

0

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (€)

2019 2020

50.000.000

40.000.000 

30.000.000 

20.000.000

10.000.000

0

ΑΛΟΥΜΙΝΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Αλουμίνιο της Ελλάδος

Βωξίτης Ένυδρη Αλουμίνα Άνυδρη Αλουμίνα ΑλουμίνιοΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

63.464.43161.526.000 14.949.00018.961.000

15%

1.428.631

1.227.498
2021

2020

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ:
Γαλλία (παραγωγή αλουμινούχου τσιμέντου),

Γερμανία (παραγωγή πετροβάμβακα),
Ουκρανία (παραγωγή λειαντικών)

6% 1.137.906

1.070.000

725.367

830.000

38.410.78347.930.399 38.410.78347.353.798

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΒΩΞΙΤΗ

826.500

871.000
2021

2020

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
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ΑΝΥΔΡΗ ΑΛΟΥΜΙΝΑ
(Για παραγωγή αλουμινίου και εξαγωγές)

Για παραγωγή Αλουμινίου
(τόνοι)

0 100,000 200,000 300,000 400,000

2021

2020

367.550

348.138

Για εξαγωγές Αλουμινίου
(τόνοι)

0 100,000 200,000 300,000 400,000

2021

2020

329.386

324.389

Πωλήσεις-Εξαγωγές
Άνυδρης Αλουμ ίνας (μόνο εξαγωγές)

76.890.209€

95.931.450€

Παρατηρήθηκε αυξημένη ζήτηση
στη διεθνή αγορά το 2021

Μειωμένα μεγέθη λόγω πανδημίας

2019

2020

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Αλουμίνιο της Ελλάδος

Πωλήσεις-Εξαγωγές

175.276.750 €

202.495.752 €

Μείωση λόγω πανδημίας

2019

2020

Παραγωγή από ηλεκτρόλυση
(σε τόνους)

Παραγωγή από επαναχύτευση υπολειμμάτων
χυτηρίου ή απορριμμάτων πρώτης φάσης

καθετοποίησης:
(σε τόνους)

0 50 100 150 200

2020

2021

0 5.000 10.000 15.000

2021

181.322

183.775

14.000

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Έναντι του 2020 αυξημένη ζήτηση και αυξημένες τιμές

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
2021

ΑΥΞΗΣΗ

έναντι του 2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
ΓΕΩΕΛΛΑΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ (€)
Λόγω αυξημένης ζήτησης, οι

πωλήσεις έχουν αυξητική τάση η
οποία εκφράζεται το 2021

2019 2020

7.500.000

5.000.000

2.500.000

0

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (€)
Το 64% των πωλήσεων

είναι από εξαγωγές

2019 2020

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΜΕΛΗ ΣΜΕ:
ΟΜΥΑ ΗΕLLAS, AEBE ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΔΙONYΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ,

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (IMG)

ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Κεφαλλονιά, Αττική, Καβάλα,

Θεσσαλονίκη, Αιτωλ ία, Κόρινθο

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2021
(τόνοι)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ (€)
Εγχώρια δεν απορροφούνται
πλέον των 100.000 τόνων

2019 2020

50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

0

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (€)
Το 64% των πωλήσεων

είναι από εξαγωγές

2019 2020

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

ΑΤΤΑΠΟΥΛΓΙΤΗΣ

22%
6.900.0006.141.000 4.400.0003.833.000

29.300

29.600
κατεργασμένα προϊόντα

Πρώτη ύλη

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Γρεβενά

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ:
Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ινδονησία, Ιαπωνία, Ουκρανία, Ρωσία, Τυνησία,

Χώρες Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής

Προοπτικές 2022
Προβλέπεται σταθεροποίηση στους όγκους

και αύξηση πωλήσεων σε αξία

AΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ:
Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα, Ουκρανία, Ισραήλ, Καναδάς

ακατέργαστα: 139.000

κατεργασμένα: 370.000
44.000.00048.800.000 32.000.00036.600.000

Μειωμένη ζήτηση κατά 10% έναντι του 2020 λόγω συνεχών μειώσεων στη ζήτηση
από τη βιομηχανία χάρτου, που δεν ισοσταθμίζεται από την αύξηση ζήτησης στην

κτηνοτροφία, τη γεωργία, τα τρόφιμα, τα καλλυντικά και τα πολυμερή.

Αναμένονται καλύτερα αποτελέσματα 
έναντι του 2021

Ανάγκες παγκόσμιας αγοράς περί τους 100 εκ. τόνους
Μεγάλο εύρος προϊόντων και το ίδιο τιμών από την παραγωγή 
υπερκαθαρού ασβεστόλιθου μέχρι τα κατεργασμένα προϊόντα 
πολύ μικρής διαμέτρου (<4,5 m.m) ή την παραγωγή filler

Προοπτικές 2022

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΑΥΞΗΣΗ

λόγω απαιτήσεων αυξημένης παραγωγής
τσιμέντου και οικοδομικής δραστηριότητας

(γυψοκατασκευές)

0 250 500 750 1,000

2020

2021

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ (€)
Μειωμένη ζήτηση έναντι του 2019

λόγω πανδημίας

2019 2020

7.500.000

5.000.000

2.500.000

0

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (€)

2019 2020

1.500.000

1.000.000

500.000

0

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΜΕΛΗ ΣΜΕ:
ΔΕΗ, ΜΕΤΕ ΑΕ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2021
(τόνοι)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ (€)

2019 2020

400.000.000

300.000.000

200.000.000

100.000.000

0

ΓΥΨΟΣ

13%
3.843.0004.800.000 1.380.0001.500.000

780.000

ΛΙΓΝΙΤΗΣ

270.080.000374.000.000

900.000

12.081.578

14.000.000

2021

2020

Μείωση  κατά  13% έναντι  2020 λόγω  εφαρμογής  του  προγράμματος  απολιγνιτοποίησης

Λειτουργούν στο Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ τα ορυχεία Μαυροπηγής και
Νοτίου Πεδίου και στο Κέντρο Μεγαλόπολης της ΔΕΗ το ορυχείο Χωρεμίου.

Στο Προσήλιο Κοζάνης  λειτουργούν τα ορυχεία της Μεταλλευτικής Κοζάνης με τη 
ΜΕΤΕ παράγοντας πλέον των 301.000 τόνων.

Από τη ΔΕΗ αναφέρεται ότι η παραγωγή για το 2022 προβλέπεται να 
αυξηθεί υπό προϋποθέσεις. Απόσυρση υφιστάμενων λιγνιτικών 
μονάδων συνολικής ισχύος 3,4 GW έως το 2023 ή σε περίπτωση 
ενεργειακων αναγκων το 2025. Εντός του 2022 θα τεθεί σε λειτουργία η 
νέα υπερσύγχρονη μονάδα του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας. 

ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη , 

Προσήλιο Κοζάνης

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ελληνικοί Λευκόλιθοι, Τέρνα Λευκόλιθοι

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

2019 2020

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (€)

2019 2020

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

17.680.00018.332.000
16.120.00017.186.000

78.865

75.000

2020

2021

Χαλκιδική, Εύβοια
Τόποι παραγωγής

Παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση ζήτησης και τιμών που
υπερβαίνει το 20% έναντι του 2020
Οι περιορισμοί εισαγωγών Κινεζικών Μαγνησιακών προϊόντων
λόγω υψηλών θαλάσσιων ναύλων και καθυστερήσεων
παράδοσης, ενίσχυσε τη ζήτηση από άλλους προμηθευτές
Σημαντικές διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα
Μεγάλες αυξήσεις κόστους ενέργειας και πρώτων υλών

(τόνοι)

Ευρωπαϊκή Ένωση, Νορβηγία,
Βρετανία, Ινδία, Ρωσία (προ

πολέμου)

Χώρες προορισμού

Διεθνής αγορά 2021:

Σημαντική αβεβαιότητα λόγω του Ουκρανικού πολέμου, αύξηση της ζήτησης και
αύξηση του κόστους παραγωγής.

Προοπτικές
2022:

Αγροτικές εφαρμογές (ζωοτροφές, λιπάσματα), κατασκευές, στις ηλεκτρικές
αντιστάσεις, φαρμακοβιομηχανία, χημική βιομηχανία

Χρήσεις:

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ελληνικοί Λευκόλιθοι, Τέρνα Λευκόλιθοι

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

2019 2020

10.000.000

7.500.000

5.000.000

2.500.000

0

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (€)

2019 2020

10.000.000

7.500.000

5.000.000

2.500.000

0

ΔΙΠΥΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

6.831.1598.743.000
6.459.6248.183.000

14.000

16.015

2020

2021

Χαλκιδική, Εύβοια
Τόποι παραγωγής

Ίδιες επισημάνσεις με την καυστική μαγνησία

(τόνοι)

Ευρωπαϊκή Ένωση, Νορβηγία,
Ουκρανία (προ πολέμου), Ρωσία
(προ πολέμου), Βρετανία, Ινδία

Χώρες προορισμού

Διεθνής αγορά 2021:

Πυρίμαχα στη Χαλυβουργία, κατεργασία δέρματος, σε
ηλεκτρικές αντιστάσεις, σε ηλεκτροσυγκολλήσεις

Χρήσεις:

(Παραγωγή ΜgO με ψήσιμο εμπλουτισμένου λευκόλιθου σε 1300-1700 0 C (ανενεργός ουσία))

Πτώση λόγω πανδημίας

Απρόβλεπτοι αστάθμητοι διεθνείς παράγοντες θα χαρακτηρίσουν τα τελικά κόστη-
οφέλη από όλη τη δραστηριότητα του τομέα των μαγνησιακών προϊόντων.

Προοπτικές
2022:

Πρώτη ύλη: εμπλουτισμένος λευκόλιθος

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
Ελληνικοί Λευκόλιθοι, Τέρνα Λευκόλιθοι

ΠΩΛΗΣΕΙΣ (€)

2019 2020

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (€)

2019 2020

1,000,000

750,000

500,000

250,000

0

ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΣ

1.259.4932.000.000 667.0001.000.000
351.000

416.176

2020

2021

Χαλκιδική, ΕύβοιαΤόποι παραγωγής: Κεραμικά, Μονωτικά, λιπάσματαΧρήσεις:

τόνοι

Το 2020 μειώσεις μεγεθών έναντι του 2019 λόγω πανδημίας
Το 2021 αύξηση ζήτησης και τιμών, με κύκλο εργασιών +20% και ποσότητες
+15% έναντι 2020
Μεγάλες αυξήσεις κόστους μεταφορών και ενέργειας

Επισημάνσεις:

Θετικές: Αύξηση ζήτησης και τιμών
Αρνητικές: Αβεβαιότητα με τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και ιδιαί-
τερα στο κόστος ενέργειας. Αναμένονται διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα
και στις μεταφορές

Προοπτικές
2022:

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Μελ ίτη Φλώρινας

ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ:
Βοσνία

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
(τόνοι)

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (€)
Μείωση λόγω πανδημ ίας

2019 2020

400,000,000

300,000,000

200,000,000

100,000,000

0

582.3191.750.000

20.000

74.351

2020

2021
Μεγάλη ζήτηση επεξεργασμένου υλικού, 98%
καθαρότητας για μεταλλουργική παραγωγή
πυριτίου (Si)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΜΕΛΟΣ ΣΜΕ:
Μεταλλευτική-Εμπορική-Τεχνική-Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Ε.Τ.Ε)

ΧΑΛΑΖΙΑΣ

Αναμένεται αύξηση ζήτησης οπότε και αύξηση παραγωγήςΠροοπτικές 2020:

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ελληνικοί Λευκόλιθοι, Τέρνα Λευκόλιθοι

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

2019 2020

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (€)

2019 2020

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

17.680.00018.332.000
16.120.00017.186.000

78.865

75.000

2020

2021

Χαλκιδική, Εύβοια
Τόποι παραγωγής

Παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση ζήτησης και τιμών που
υπερβαίνει το 20% έναντι του 2020
Οι περιορισμοί εισαγωγών Κινεζικών Μαγνησιακών προϊόντων
λόγω υψηλών θαλάσσιων ναύλων και καθυστερήσεων
παράδοσης, ενίσχυσε τη ζήτηση από άλλους προμηθευτές
Σημαντικές διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα
Μεγάλες αυξήσεις κόστους ενέργειας και πρώτων υλών

(τόνοι)

Ευρωπαϊκή Ένωση, Νορβηγία,
Βρετανία, Ινδία, Ρωσία (προ

πολέμου)

Χώρες προορισμού

Διεθνής αγορά 2021:

Σημαντική αβεβαιότητα λόγω του Ουκρανικού πολέμου, αύξηση της ζήτησης και
αύξηση του κόστους παραγωγής.

Προοπτικές
2022:

Αγροτικές εφαρμογές (ζωοτροφές, λιπάσματα), κατασκευές, στις ηλεκτρικές
αντιστάσεις, φαρμακοβιομηχανία, χημική βιομηχανία

Χρήσεις:

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ελληνικοί Λευκόλιθοι, Τέρνα Λευκόλιθοι

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

2019 2020

10.000.000

7.500.000

5.000.000

2.500.000

0

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (€)

2019 2020

10.000.000

7.500.000

5.000.000

2.500.000

0

ΔΙΠΥΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

6.831.1598.743.000
6.459.6248.183.000

14.000

16.015

2020

2021

Χαλκιδική, Εύβοια
Τόποι παραγωγής

Ίδιες επισημάνσεις με την καυστική μαγνησία

(τόνοι)

Ευρωπαϊκή Ένωση, Νορβηγία,
Ουκρανία (προ πολέμου), Ρωσία
(προ πολέμου), Βρετανία, Ινδία

Χώρες προορισμού

Διεθνής αγορά 2021:

Πυρίμαχα στη Χαλυβουργία, κατεργασία δέρματος, σε
ηλεκτρικές αντιστάσεις, σε ηλεκτροσυγκολλήσεις

Χρήσεις:

(Παραγωγή ΜgO με ψήσιμο εμπλουτισμένου λευκόλιθου σε 1300-1700 0 C (ανενεργός ουσία))

Πτώση λόγω πανδημίας

Απρόβλεπτοι αστάθμητοι διεθνείς παράγοντες θα χαρακτηρίσουν τα τελικά κόστη-
οφέλη από όλη τη δραστηριότητα του τομέα των μαγνησιακών προϊόντων.

Προοπτικές
2022:

Πρώτη ύλη: εμπλουτισμένος λευκόλιθος

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ελληνικοί Λευκόλιθοι, Τέρνα Λευκόλιθοι

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

2019 2020

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (€)

2019 2020

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

17.680.00018.332.000
16.120.00017.186.000

78.865

75.000

2020

2021

Χαλκιδική, Εύβοια
Τόποι παραγωγής

Παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση ζήτησης και τιμών που
υπερβαίνει το 20% έναντι του 2020
Οι περιορισμοί εισαγωγών Κινεζικών Μαγνησιακών προϊόντων
λόγω υψηλών θαλάσσιων ναύλων και καθυστερήσεων
παράδοσης, ενίσχυσε τη ζήτηση από άλλους προμηθευτές
Σημαντικές διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα
Μεγάλες αυξήσεις κόστους ενέργειας και πρώτων υλών

(τόνοι)

Ευρωπαϊκή Ένωση, Νορβηγία,
Βρετανία, Ινδία, Ρωσία (προ

πολέμου)

Χώρες προορισμού

Διεθνής αγορά 2021:

Σημαντική αβεβαιότητα λόγω του Ουκρανικού πολέμου, αύξηση της ζήτησης και
αύξηση του κόστους παραγωγής.

Προοπτικές
2022:

Αγροτικές εφαρμογές (ζωοτροφές, λιπάσματα), κατασκευές, στις ηλεκτρικές
αντιστάσεις, φαρμακοβιομηχανία, χημική βιομηχανία

Χρήσεις:

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ελληνικοί Λευκόλιθοι, Τέρνα Λευκόλιθοι

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

2019 2020

10.000.000

7.500.000

5.000.000

2.500.000

0

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (€)

2019 2020

10.000.000

7.500.000

5.000.000

2.500.000

0

ΔΙΠΥΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

6.831.1598.743.000
6.459.6248.183.000

14.000

16.015

2020

2021

Χαλκιδική, Εύβοια
Τόποι παραγωγής

Ίδιες επισημάνσεις με την καυστική μαγνησία

(τόνοι)

Ευρωπαϊκή Ένωση, Νορβηγία,
Ουκρανία (προ πολέμου), Ρωσία
(προ πολέμου), Βρετανία, Ινδία

Χώρες προορισμού

Διεθνής αγορά 2021:

Πυρίμαχα στη Χαλυβουργία, κατεργασία δέρματος, σε
ηλεκτρικές αντιστάσεις, σε ηλεκτροσυγκολλήσεις

Χρήσεις:

(Παραγωγή ΜgO με ψήσιμο εμπλουτισμένου λευκόλιθου σε 1300-1700 0 C (ανενεργός ουσία))

Πτώση λόγω πανδημίας

Απρόβλεπτοι αστάθμητοι διεθνείς παράγοντες θα χαρακτηρίσουν τα τελικά κόστη-
οφέλη από όλη τη δραστηριότητα του τομέα των μαγνησιακών προϊόντων.

Προοπτικές
2022:

Πρώτη ύλη: εμπλουτισμένος λευκόλιθος

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΜΕΛΗ ΣΜΕ:
Ελληνικοί Λευκόλιθοι

ΠΩΛΗΣΕΙΣ (€)

2019 2020

7.500.000

5.000.000

2.500.000

0

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (€)

2019 2020

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΛΗ ΣΜΕ:
ΑΕΒΕ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ
ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ, ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, ΜΑΡΜΟΡ-STONE GROUP

ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΜΑΖΕΣ

12.037.94314.593.000 11.546.77613.957.000

42.216

ΜΑΡΜΑΡΟ

51.728

2020

2021

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ:
Ευρωπαϊκή Ένωση, Ουκρανία και Ρωσία (προ πολέμου)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ:
Ίδιες επισημάνσεις με Καυστική Μαγνησία

ΧαλκιδικήΤόποι παραγωγής: Μεταλλουργία (φούρνοι, κάδοι, μεταλλάκτες)Χρήσεις:

Αβεβαιότητα εξελίξεων. Αναμένεται να διατηρηθεί το αυξημένο κόστος
παραγωγής και το υψηλό κόστος μεταφορών για όλα τα μαγνησιακά προϊόντα.

Προοπτικές 2022:

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΟΓΚΟΡΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΓΚΟΡΜΑΡΜΑΡΩΝ (€)

2019 2020

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

0

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΟΓΚΟΡΜΑΡΜΑΡΩΝ (€)

2019 2020

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

0

165.000.000174.000.000 162.000.000170.000.000

700.000

850.000

2020

2021

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ 2021:
(Μερίδια % του συνόλου των εξαγωγών)

Ε Θ Ν Ι Κ Α Μ Ε Γ Ε Θ Η

ΚΙΝΑ ΑΛΓΕΡΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΙΝΔΙΑ ΤΥΝΗΣΙΑ

75

50

25

0

Κίνα: 73,38
Αλγερία: 8,55
Αίγυπτος: 4,26
Ινδία: 2,45
Τυνησία: 1,46

H.A.E. KINA ΗΠΑ ΜΕΞΙΚΟ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

15

10

5

0

Η.Α.Ε: 10,51
Κίνα:9,91
ΗΠΑ:6,36
Μεξικό: 6,36
Σαουδική Αραβία: 5,94

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ 2021:
(Μερίδια % του συνόλου των εξαγωγών)

*Πηγή: Stonenews 2020-2021

Μείωση λόγω πανδημίας Μείωση λόγω πανδημίας

�τώση��όγω��ανδη�ίας�

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΜΕΛΗ ΣΜΕ:
ΛΑΒΑ ΜΛΑΕ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ (€)

2019 2020

12.500.000

10.000.000

7.500.000

5.000.000

2.500.000

0

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (€)

2019 2020

10.000.000

7.500.000

5.000.000

2.500.000

0

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Μετάλλευμα (τόνοι)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ (€)
Συμπυκνώματος χρυσοφόρου πυρίτη

2019 2020

100.000.000

75.000.000

50.000.000

25.000.000

0

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Συμπυκνώματος χρυσοφόρου
πυρίτη dmt (ξηροί τόνοι)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Συμπυκνώματος μολύβδου-
αργύρου dmt (ξηροί τόνοι)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Συμπυκνώματος ψευδαρ-
γύρου dmt (ξηροί τόνοι)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ (€)
Συμπυκνώματος μολύβδου-αργύρου

2019 2020

60.000.000

40.000.000

20.000.000

0

ΠΩΛΗΣΕΙΣ (€)
Συμπυκνώματος ψευδαργύρου

2019 2020

50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

0

ΚΙΣΣΗΡΙΣ

11.514.00010.708.010 9.947.4009.850.000
960.000

ΜΙΚΤΑ ΘΕΙΟΥΧΑ

91.377.00020.373.000

1.101.340

627.766

450.000
2021

2020

Μετά το Α’ εξάμηνο του 2020, μέχρι τέλους του 2022, συνεχής αύξηση ζήτησης
και τιμών, ιδιαίτερα στο χρυσοφόρο πυρίτη.
Η Κίνα θέτει περιβαλλοντικούς περιορισμούς στην περιεκτικότητα των συμπυκνωμάτων
σε αρσενικό.

2020

2021

Βρετανία, ΗΠΑ, Γαλλία,
Ολλανδία, Γερμανία, Ισραήλ

Κύριοι Προορισμοί
Το 97% ως δομικό υλικό και 3% σε αγροτικές εφαρμογές
(περιορισμένη αγορά)
Το 2021 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 32% σε όγκο και +36% σε
αξία στις πωλήσεις. Αύξηση τιμών κατά 12%
Το 2022 προβλέπεται αύξηση σε όγκους και σε τιμές κατά 15%

Κύριες χρήσεις

τόνοι

110.630

106.588
2021

2020
30.546

27.133
2021

2020
55.708

46.355
2021

2020

50.114.57932.981.000 44.485.29543.639.000

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Μειωμένη παραγωγή σε σχέση με
το παραγωγικό της δυναμ ικό λόγω
καθεστώτος ειδικής διαχείρισης

Περιορισμός λόγω ειδικής διαχείρισης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ

ΕΞΟΡΥΞΗ
ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ

2020 2021

1.250.000

1.000.000

750.000

500.000

250.000

0

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (€)

2019 2020

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

0

ΝΙΚΕΛΙΟ

596.8711.030.000
73.624.319155.111.808

6.012 (Ni)

ΠΟΖΟΛΑΝΗ

4.080 (Ni)

2020

2021

Βοιωτία, Εύβοια, Καστοριά
Τόποι παραγωγής Στη διεθνή αγορά σημειώνονται διαδοχικές αυξήσεις τιμών

μέσα στο 2021 (από 17.800 δολ/τον 1ο του 2021 σε
22.000 δολ/τον το 12ο του 2021).
Μεγάλη αύξηση ζήτησης διεθνώς.
Το 70% για παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα, το 10% για
κατασκευή μπαταριών.

(τόνοι)

30.505(FeNi)

19.393 (FeNi)
Περιορισμός λόγω ειδικής διαχείρισης Περιορισμός λόγω ειδικής διαχείρισης

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ (€)

2019 2020

750.000

500.000

250.000

0

171.635650.000
72.000

123.463

2020

2021

Όλη η παραγωγή κατευθύνθηκε προς την ελληνική τσιμεντοβιομηχανία.

(τόνοι)

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
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ΠΕΡΛΙΤΗΣ
(Ηφαιστειακό γυαλί υψηλής περιεκτικότητας σε νερό με κύρια

σύσταση:70-75% SiO2, 12-15% Αl2O2 , 3-4% Na2O, 2-5% K2O.
Διογκώνεται στους 800-1000 0C)

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΜΕΛΗ ΣΜΕ
IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, ΕΕΚΟΜ ΑΕ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ορυκτού Περλ ίτη (τόνοι)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Κατεργασμένου Περλ ίτη

(τόνοι)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Ορυκτού Περλ ίτη

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Κατεργασμένου Περλ ίτη

718.000

975.000
2021

2020

500.000

360.000
2021

2020 3.000.000

3.453.000
2020

2019

29.720.000

31.373.000
2020

2019

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (€)
Ορυκτού Περλ ίτη

2019 2020

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (€)
Κατεργασμένου Περλ ίτη

2019 2020

30.000.000

20.000.000

10.000.000

0

1.123.0901.800.000
31.277.70029.348.000

Λόγω πανδημίας το 2020 ήταν ιδιαίτερα ευμετάβλητο. Μετά το πρώτο εξάμηνο
του 2020 και αυξημένη ζήτηση.

Χρήσεις
Χυτήρια, θερμο-
ηχομονωτικά πλακίδια
οροφής, μονωτικά,
πληρωτικά υλικά,
επιχρίσματα, κονιάματα
τοιχοποιίας, ως διηθητικό
μέσο, αγροκαλλιέργειες.

Χώρες Προορισμού

Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Βόρεια Αμερική, ΗΠΑ

Μετά την πανδημία του 2020, αυξημένη ζήτηση

ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΑΔΡΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΜΕΛΗ ΣΜΕ

Όμιλος ΤΙΤΑΝ, Όμιλος ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ, Λατομείο Χάλυψ,
Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάδος, ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ, Ελληνικά Λατομεία

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΑΥΞΗΣΗ

λόγω αυξημένης κατανάλωσης σε οικοδομές και

κατασκευές

36.000.000

39.000.000

2020

2021

(τόνοι)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΛΩΝ ΣΜΕ

ΑΥΞΗΣΗ

λόγω αυξημένης κατανάλωσης σε οικοδομές και
κατασκευές

15.560.000

22.748.000

2020

2021

(τόνοι)

8% 31%

Μήλος, 
Νησίδα Γυαλί (Νίσυρος)

Tόποι παραγωγής

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΜΕΛΗ ΣΜΕ:
Ελληνικοί Λευκόλιθοι

ΠΩΛΗΣΕΙΣ (€)

2019 2020

7.500.000

5.000.000

2.500.000

0

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (€)

2019 2020

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΛΗ ΣΜΕ:
ΑΕΒΕ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ
ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ, ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, ΜΑΡΜΟΡ-STONE GROUP

ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΜΑΖΕΣ

12.037.94314.593.000 11.546.77613.957.000

42.216

ΜΑΡΜΑΡΟ

51.728

2020

2021

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ:
Ευρωπαϊκή Ένωση, Ουκρανία και Ρωσία (προ πολέμου)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ:
Ίδιες επισημάνσεις με Καυστική Μαγνησία

ΧαλκιδικήΤόποι παραγωγής: Μεταλλουργία (φούρνοι, κάδοι, μεταλλάκτες)Χρήσεις:

Αβεβαιότητα εξελίξεων. Αναμένεται να διατηρηθεί το αυξημένο κόστος
παραγωγής και το υψηλό κόστος μεταφορών για όλα τα μαγνησιακά προϊόντα.

Προοπτικές 2022:

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΟΓΚΟΡΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΓΚΟΡΜΑΡΜΑΡΩΝ (€)

2019 2020

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

0

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΟΓΚΟΡΜΑΡΜΑΡΩΝ (€)

2019 2020

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

0

165.000.000174.000.000 162.000.000170.000.000

700.000

850.000

2020

2021

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ 2021:
(Μερίδια % του συνόλου των εξαγωγών)

Ε Θ Ν Ι Κ Α Μ Ε Γ Ε Θ Η

ΚΙΝΑ ΑΛΓΕΡΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΙΝΔΙΑ ΤΥΝΗΣΙΑ

75

50

25

0

Κίνα: 73,38
Αλγερία: 8,55
Αίγυπτος: 4,26
Ινδία: 2,45
Τυνησία: 1,46

H.A.E. KINA ΗΠΑ ΜΕΞΙΚΟ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

15

10

5

0

Η.Α.Ε: 10,51
Κίνα:9,91
ΗΠΑ:6,36
Μεξικό: 6,36
Σαουδική Αραβία: 5,94

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ 2021:
(Μερίδια % του συνόλου των εξαγωγών)

*Πηγή: Stonenews 2020-2021

Μείωση λόγω πανδημίας Μείωση λόγω πανδημίας

�τώση��όγω��ανδη�ίας�

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
Ελληνικοί Λευκόλιθοι, Τέρνα Λευκόλιθοι

ΠΩΛΗΣΕΙΣ (€)

2019 2020

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (€)

2019 2020

1,000,000

750,000

500,000

250,000

0

ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΣ

1.259.4932.000.000 667.0001.000.000
351.000

416.176

2020

2021

Χαλκιδική, ΕύβοιαΤόποι παραγωγής: Κεραμικά, Μονωτικά, λιπάσματαΧρήσεις:

τόνοι

Το 2020 μειώσεις μεγεθών έναντι του 2019 λόγω πανδημίας
Το 2021 αύξηση ζήτησης και τιμών, με κύκλο εργασιών +20% και ποσότητες
+15% έναντι 2020
Μεγάλες αυξήσεις κόστους μεταφορών και ενέργειας

Επισημάνσεις:

Θετικές: Αύξηση ζήτησης και τιμών
Αρνητικές: Αβεβαιότητα με τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και ιδιαί-
τερα στο κόστος ενέργειας. Αναμένονται διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα
και στις μεταφορές

Προοπτικές
2022:

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Μελ ίτη Φλώρινας

ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ:
Βοσνία

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
(τόνοι)

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (€)
Μείωση λόγω πανδημ ίας

2019 2020

400,000,000

300,000,000

200,000,000

100,000,000

0

582.3191.750.000

20.000

74.351

2020

2021
Μεγάλη ζήτηση επεξεργασμένου υλικού, 98%
καθαρότητας για μεταλλουργική παραγωγή
πυριτίου (Si)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΜΕΛΟΣ ΣΜΕ:
Μεταλλευτική-Εμπορική-Τεχνική-Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Ε.Τ.Ε)

ΧΑΛΑΖΙΑΣ

Αναμένεται αύξηση ζήτησης οπότε και αύξηση παραγωγήςΠροοπτικές 2020:

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΜΕΛΗ ΣΜΕ
Όμιλος ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ (€)

2019 2020

1.000.000

750.000

500.000

250.000

0

370.000801.000

ΠΥΡΙΤΙΚΟ

33.000

ΧΟΥΝΤΙΤΗΣ-ΥΔΡΟΜΑΓΝΗΣΙΤΗΣ

2020

2021

(τόνοι)

35.000

Μείωση λόγω πανδημίας και σημαντικής πτώσης στην
παραγωγή τσιμέντου

Το υλικό που διατίθεται στην αγορά είναι μίγμα Χουντίτη,
Υδρομαγνησίτη, σε ποσότητα 60-40% Ορυκτό Μαγνησίου και Αργίλου

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ

18.980

16.720

2020

2021

Ο Υδρομαγνησίτης ως επιβραδυντικό καύσεως, χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες, σε μίγματα
πλαστικών για μονώσεις καλωδίων.
Ο Χουντίτης λόγω λευκότητας και πλακοειδούς μορφής κόκκου, χρησιμοποιείται στη
βιομηχανία χρωμάτων ως πληρωτικό (filler), στη χαρτοποιία.

ΧΡΗΣΕΙΣ

(τόνοι)

Αποκλειστική κατανάλωση ως πρόσμικτο στην Τσιμεντοβιομηχανία

ΠΩΛΗΣΕΙΣ (€)

2019 2020

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

2.758.1643.086.000

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ

5.673,52

5.543.70 

2020

2021

(τόνοι)

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (€)

2019 2020

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

1.737.5402.978.820

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
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ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΗ-ΣΜΕ
IMERYS BIOMHXANIKAOΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

MΠΕΝΤΟΝΙΤΗΣ

Χυτήρια, μεταλλουργίες σιδήρου,
αυτοκινητοβιομηχανία, χαρτοβιομηχανίες,
κατασκευές, γεωτρήσεις πετρελαίου

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

1.105.000

1.415.000

2020

2021

Ορυκτού Μπεντονίτη (τόνοι)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

742.000

944.500

2020

2021

Κατεργασμένου Μπεντονίτη (τόνοι)

ΠΩΛHΣΕΙΣ

250.000

600.000

2019

2020

Ορυκτού Μπεντονίτη (€)
ΠΩΛHΣΕΙΣ

74.280.000

65.420.000

2019

2020

Κατεργασμένου Μπεντονίτη (€)

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

74.248.000

65.000.000

2019

2020

Κατεργασμένου Μπεντονίτη (€)

Χρήσεις:

Τόποι παραγωγής: Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΗΠΑ, Β. Αμερική,
Μαρόκο, Γεωργία

Χώρες προορισμού:Μήλος, Κίμωλος

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ



        ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
2021

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
2020

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

(σε χιλιάδες €)

ΠΡΟΪΟΝ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Αλουμίνα ένυδρη 806,5 820,8 821 827 820 826 871

Αλουμίνιο (από ηλεκτρόλυση***) 179,42 181,19 181,63 184,8 182,100 189,036 183,77

Ανθρακικό ασβέστιο (προϊόντα κατεργ-
ακατεργ..)

438 495 534,773 640,0 610 558 509

Ασβεστολιθικά αδρανή μελών ΣΜΕ 22.000 24.000 21.000 22.500 21.000 15.560 25.674

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

Ατταπουλγίτης άργιλος 108 44,5 54,280 53,3 36,7 28,050 29,300

Ατταπουλγίτης κατεργασμένος 22,07 21,0 23,63 21,5 22,9 24,700 29,600

Βωξίτης 1.831 1.880* 1.927 1.607 1.492 1.428 1.227

Γύψος 649,28 778* 855 800 840 780 900

Δίπυρος μαγνησία 20,22 20,7 21,9 22,784 16,109 14 16

Καυστική μαγνησία 86,8 89,78 95,4 81,00 75,33 78,86 75

Κίσσηρις 581 659 840 842 930 960 1.101

Λευκόλιθος προεμπλουτισμένος 384 460 590 626 550 351 416

Λιγνίτης 46.308 32.675 37.410 36.800 26.000 14.000 12.081

Μάρμαρα προϊόντα από εξόρυξη 1.500* 1.600* 1680* 1.848 1.800* 1.350* 1500*

Μάρμαρα όγκοι 650 690* 793 912 1.100* 700* 850*

Μικτά θειούχα μετάλλευμα (ξηροί τόνοι) 154,99 190,0 326,1 395 505,5 627,8 500

Μικτά θειούχα συμπυκνώματα (Pb και Ζn) 40,23 48,4 50,58 68,25 67 86,2 73,5

Μπεντονίτης  (ορυκτός) 1.150 883 1.100 1.355 1.300 1.105 1.415

Μπεντονίτης (κατεργασμένος-ημικατεργ.)
807 787 880 824 840,5 742 944.5

Νικέλιο (περιεχ. σε κράμα) 17,113 17,071 16,781 15,720 11,974 6,012 4,080

Νικελιούχα σιδ/τα (λατερίτης) 2.264 2.209 2.284 2.115 1.755 1.030 596,8

Ολιβίνης 28 24,89 29 33,0 25 - -

Περλίτης (ορυκτός) 890,61 921,41 700 764 719 718 975

Περλίτης κατεργασμένος-ημικατεργ. 625 790 690 611 560 500 360

Ποζολάνη 153,66 110 114 92 90 72 123

Πυρίμαχες μάζες 34,18 42 47,3 60,49 51,421 42,216 51,728

Πυριτικό 75,32 141,5 77,0 80,0 - 33 35

Χαλαζίας – χαλαζιακά προϊόντα - - - - 62,7 45 74,3

Χουντίτης – Υδρομαγνησίτης (ορυκτός) 15,66 23,2 13,50 12,6 16,8 18,9 16,720

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

28,83 3,5 26,42 91,28 75 110,6 106,5

*τάξη µεγέθους
**ο ολιβίνης δεν αποτελεί πλέον προϊόν εταιρείας µέλους
***Παραγωγή 2020: 7.328 τόνοι και 2021  14.000 τόνοι από επαναχύτευση υπολειµµάτων χυτηρίου ή απορριµµάτων κατεργασιών 

ΠΡΟΪΟΝ 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Αλουμίνα (ένυδρη και άνυδρη) 121.647 101.960 130.705 175.148 143.902 115.300

Αλουμίνιο 349.000 309.659 292.000 238.643 202.495 175.276

Ανθρακικό ασβέστιο (προϊόντα κατεργ.-ακατεργ.) 31.740 21.700 17.143 37.000 48.800 44.000

Άστριοι (Τελικά Προϊόντα) - - - - -

Ατταπουλγίτης 6.850 6.262 6.351 5.751 6.141 6.900

Βωξίτης 61.000* 62.918 63.059 63.204 61.526 63.404

Γύψος 3.800* 4.400 5.100 5.200 4.800 3.843

Δίπυρος μαγνησία 9.078 7.840 8.435 10.337 8.743 6.831

Καυστική μαγνησία 13.350 15.517 19.812 15.000 18.332 17.680



        

  

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
2020

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

Μαρμάρων (σε χιλιάδες €) 

ΠΡΟΪΟΝ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Αλουμίνα (ένυδρη και άνυδρη) 108.603 121.647 100.968 130.705 175.148 143.902 115.300

Αλουμίνιο 210.258 258.092 192.141 251.077 238.643 202.495 175.270

Ανθρακικό ασβέστιο (κατεργ.-ακατεργ.) 21.760 27.550 19.250 13.714 28.000 36.800 32.000

Άστριοι - - - - - - -

Ατταπουλγίτης 2.400 5.200 4.398 4.429 3.664 3.833 4.400

Βωξίτης 20.272 18.000* 16.980 17.446 12.322 18.961 14.949

Γύψος 2.915 2.014* 2.313 2.630 2.750 1.500 1.380

Δίπυρος μαγνησία 7.633 8.253 7.265 7.580 9.237 8.183 6.459

Καυστική μαγνησία 10.870 12.400 14.503 18.622 13.800 17.186 16.120

Κίσσηρις 4.115 4.592 5.800 7.770 9.000 9.850 9.947

Λευκόλιθος 2.118 1.784 2.116 1.650 1.100 1.000 667

Μάρμαρα όγκοι 104.000* 122.000* 140.760* 265.000 310.000* 170.000* 162.000

Μικτά θειούχα συμπυκνώματα (Pb και Ζn) 47.000 30.323 43.226 65.834 62.605 76.600 94.599

Μπεντονίτης  (ορυκτός) 300* 250* 200* 225 250 200 540

Μπεντονίτης κατεργασμένος 68.765 69.011 62.658 68.368 76.927 74.248 65.420

Νικέλιο (περιεχ. σε κράμα) 223.811 192.725 145.281 159.049 180.877 155.111 73.624

Ολιβίνης 800 494 556 682 800 -** -

Περλίτης (ορυκτός) 679 3.000 1.000 1.500 1.900 1.800 1.123

Περλίτης κατεργασμένος 32.591 31.216 33.800 36.409 33.000 29.548 31.278

Πυρίμαχες μάζες 10.204 8.702 10.626 12.021 15.738 13.957 11.547

Πυριτικό - - - - - - -

Χαλαζίας – χαλαζιακά προϊόντα - - - - 1.390 1.750 0,6

Χουντίτης- Υδρομαγνησίτης 1.398 1.462 1.399 1.490 1.500 2.979 1.737

Χρυσός (χρυσοφόρος πυρίτης) 25.600 12.903 3.052 18.425 32.552 20.373 91.377

    ΣΥΝΟΛΟ 906.092 931.618 808.292 1.309.401 901.203 990.276 909.737,6

  * Στοιχείο κατ΄ εκτίµηση
** O ολιβίνης δεν αποτελεί πλέον προϊόν εταιρείας µέλους του ΣΜΕ

ΠΡΟΪΟΝ 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Κίσσηρις 5.257 8.000 8.660 9.500 10.708 11.514

Λευκόλιθος 2.273 2.921 2.455 2.200 2.000 1.259

Λιγνίτης 668.200 540.000 590.575 525.000 374.000 270.080

Μάρμαρα όγκοι 136.000* 156.400* 290.000 369.000* 174.000* 165.000*

Μικτά θειούχα συμπυκνώματα (Pb & Zn) 30.323 43.226 65.834 62.605 76.600 94.599

Μπεντονίτης  (ορυκτός) 700 600 300 350 250 600

Μπεντονίτης (κατεργασμένος) 69.012 65.000 70.000 77.000 74.248 65.420
Νικέλιο (περιεχ. σε κράμα) 192.725 145.281 159.049 180.877 155.111 73.624

Ολιβίνης  (κατεργ.)               825 954 1.051 1.500 -** -

Περλίτης (ορυκτός) 4.500 4.600 3.100 4.000 3.000 3.453

Περλίτης κατεργασμένος 29.714 34.220 36.591 36.828 29.720 31.373

Ποζολάνη 1.200 1.182 420 550 650 172

Πυρίμαχες μάζες 9.365 11.384 12.786 16.509 14.593 12.037

Πυριτικό 1.217 924 847 - 801 370

Χαλαζίας – χαλαζιακά προϊόντα - - - 1.390 1.800 600

Χουντίτης - Υδρομαγνησίτης 1.516 1.587 1.664 1.926 3.086 2.758

Χρυσός (χρυσοφόρος πυρίτης) 12.903 3.052 18.425 32.552 20.373 91.377

ΣΥΝΟΛΟ 1.762.266 1.549.587 1.804.362 1.503.070 1.435.679 1.257.470

* Στοιχείο κατ΄ εκτίµηση
** O ολιβίνης δεν αποτελεί πλέον προϊόν εταιρείας µέλους ΣΜΕ
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ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΜΕ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΩΝ

ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε

Η ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε. είναι µια 
ελληνική εταιρεία βιοµηχανικών ορυ
κτών µε έδρα την Αθήνα και σκοπό 
την αξιοποίηση ενός εκ των µεγαλύ
τερων αποθεµάτων ατταπουλγίτη και 
σαπωνίτη στην Ευρώπη, που βρίσκεται 
στους νοµούς Γρεβενών και Κοζάνης. 
Η πλήρως καθετοποιηµένη µονάδα 
επεξεργασίας στα Γρεβενά, παράγει τε
λικά βιοµηχανικά προϊόντα για ποικί
λες εφαρµογές. Ένα µεγάλο µέρος των 
τελικών της προϊόντων, εξάγεται.

ΔΕΗ

Η Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού 
Α.Ε., η οποία µετέχει στον Σ.Μ.Ε. µέ
σω της Γενικής Διεύθυνσης Λιγνιτι
κής Παραγωγής, είναι η µεγαλύτερη 
εταιρεία παραγωγής και προµήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, µε 
περίπου 6 εκατοµµύρια πελάτες. Ο βα
σικός σκοπός της λειτουργίας της είναι 
η άσκηση εµπορικής και βιοµηχανι
κής δραστηριότητας στον τοµέα της 
ενέργειας στην Ελλάδα και στο εξω

τερικό. Διαθέτει µια µεγάλη υποδοµή 
σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, 
παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικής 
ενέργειας. Συµπεριλαµβάνει στο ενερ
γειακό της µείγµα λιγνιτικούς, υδρο
ηλεκτρικούς και πετρελαϊκούς σταθ
µούς, καθώς και σταθµούς φυσικού 
αερίου. Ο όµιλος ΔΕΗ και συγκεκρι
µένα η θυγατρική «ΔΕΗ Ανανεώσιµες», 
διαθέτει µονάδες Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως αιολικά πάρκα, 
µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθµούς 
και φωτοβολταϊκά. To έτος 2021 η πα
ραχθείσα ενέργεια από λιγνίτη ανήλθε 
σε 5.341 GWh, µε ποσοστό συµµετοχής 
στο διασυνδεδεµένο σύστηµα 10%. 

Η εξόρυξη του λιγνίτη διενεργεί
ται µε τη µέθοδο της επιφανειακής 

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.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ  ΜΕΛΗ
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εκµετάλλευσης συνεχούς λειτουργίας 
(µε χρήση ηλεκτροκίνητων εκσκαφέ
ων µε καδοτροχό, ταινιοδρόµων και 
αποθετών), καθώς και, επικουρικά, µε 
εξοπλισµό ασυνεχούς λειτουργίας (εκ
σκαφείς ενός κάδου και χωµατουργικά 
αυτοκίνητα). Μετά την περάτωση λει
τουργίας των Ατµοηλεκτρικών Σταθ
µών Αµυνταίου (τον Σεπτέµβριο του 
έτους 2020) και Καρδιάς  (τον  Μάιο 
2021), η µεταλλευτική δραστηριότητα 
στο Λιγνιτικό  Κέντρο Δυτικής Μακε
δονίας (ΛΚΔΜ), συνεχίζεται σε δύο 
(2) Ορυχεία, Μαυροπηγής και Νοτίου 
Πεδίου, έως την περάτωση των εργα
σιών, στο πλαίσιο του επικαιροποιηµέ
νου προγραµµατισµού για την παύση 
λειτουργίας των λιγνιτικών µονάδων, 
που απορρέει από το Εθνικό Σχέδιο για 
την Ενέργεια και το Κλίµα. Στο Ορυχείο 
Καρδιάς  εκτελούνται µόνο εργασίες 
αποκατάστασης. 

Επίσης, στην περιοχή των Ορυχείων 
Μεγαλόπολης, λειτουργεί το Ορυχείο 
Χωρεµίου το οποίο τροφοδοτεί µε λι
γνίτη την Μονάδα 4 του ΑΗΣ  Μεγα
λόπολης Β. Σηµειώνεται ότι από το 
2018 η χρήση/λειτουργία των υπόψη 
ορυχείων ανήκει στη θυγατρική της 
ΔΕΗ, Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονο
πρόσωπη Α.Ε., η οποία αναµένεται να 
ενσωµατωθεί στη ΔΕΗ εντός του 2022. 

Στο πλαίσιο της περάτωσης λειτουρ
γίας των ορυχείων, επανασχεδιάζεται 
η αποκατάσταση των εκτάσεων αυτών, 
λαµβάνοντας υπόψη και τις προβλέ
ψεις του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξια
κής Μετάβασης.

Η ΔΕΗ µε βάση τον επιχειρησιακό 
σχεδιασµό για την απολιγνιτοποίηση, 
στοχεύει στην ανάπτυξη νέων δραστη
ριοτήτων παραγωγής, στη µέγιστη δυ
νατή αξιοποίηση των περιουσιακών 
στοιχείων των αποσυρόµενων µέσων 
της λιγνιτικής παραγωγής καθώς και 
στην ανάπτυξη του παραγωγικού δυ
ναµικού των θερµοηλεκτρικών και 
υδροηλεκτρικών σταθµών µε τη βέλ
τιστη λειτουργική εκµετάλλευσή τους, 
παράλληλα µε την τήρηση των περι
βαλλοντικών τους απαιτήσεων.

Η ΔΕΗ, µέσω του εταιρικού µετα
σχηµατισµού της, στοχεύει στη µετα
τροπή της σε µια σύγχρονη και καινο
τόµο ενεργειακή εταιρεία, βιώσιµη τό
σο από οικονοµική όσο και περιβαλλο
ντική άποψη. Έχουν σχεδιαστεί  τρεις  
πυλώνες  µετασχηµατισµού της. Αυτός 
που αφορά στην εξορυκτική δραστη
ριότητα είναι ο πυλώνας εφαρµογής 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας 
“Green deal” στην ηλεκτροπαραγωγή.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ αποφάσισε 
την επιτάχυνση της απόσυρσης των 
υφιστάµενων λιγνιτικών της µονά
δων, συνολικής  ισχύος  3,4 GW, έως 
το έτος 2023. Η απόφαση αυτή ήταν 
σε ισχύ έως τον Ιούνιο του 2022. Λόγω 
των έντονων γαιοπολιτικών εξελίξεων 
(συνέπειες πολέµου ΡωσίαςΟυκρανί
ας), το σχέδιο αυτό παίρνει παράταση 
λίγων ετών.  Η νέα, υπό κατασκευή, 
υπερσύγχρονη Μονάδα 5 του ΑΗΣ 
Πτολεµαΐδας, η οποία αναµένεται να 
ενταχθεί στο ηλεκτρικό σύστηµα το 
έτος 2022, θα χρησιµοποιεί ως  καύ
σιµο το λιγνίτη το αργότερο έως το έτος 
2028, και στη συνέχεια θα λειτουρ
γεί µε εναλλακτικό καύσιµο ή µίγµα 
καυσίµων.

Το πλάνο περάτωσης λειτουργίας 
των λιγνιτωρυχείων θα υλοποιηθεί µε 
πλήρη σεβασµό προς το περιβάλλον 
και τις ανάγκες των  τοπικών κοινω
νιών. Η Επιχείρηση θα συνεργαστεί και 
µε τις  τοπικές  αρχές  για την εξεύρεση 
των πλέον κατάλληλων και προσφο
ρότερων λύσεων για τη στήριξη των 
τοπικών οικονοµιών. 

Επίσης, η ΔΕΗ, µε τη θυγατρική της 
«ΔΕΗ Ανανεώσιµες» υλοποιεί σηµα
ντικές επενδύσεις στις ανανεώσιµες  
πηγές  ενέργειας  (ΑΠΕ), τόσο στους 
πυρήνες Ζωνών Απολιγνιτοποίησης, 
όσο και σε όλη την Ελλάδα. 

Η ισχυρή στροφή στις  ΑΠΕ, καθώς 
και η απόσυρση των παλαιών λιγνιτι
κών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής θα 
οδηγήσει σε σηµαντική άµβλυνση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος του 
οµίλου ΔΕΗ και βελτίωση της περι
βαλλοντικής της επίδοσης.

ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ

Η ΔΕΛΦΟΙΔΙΣΤΟΜΟ παράγει βω
ξίτη, µόνο από υπόγεια εργοτάξια του 
νοµού Φωκίδας.

Είναι θυγατρική εταιρεία του οµίλου 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, και το σύνολο της πα
ραγωγής της διατίθεται στο εργοστάσιο 
της «Αλουµίνιον της Ελλάδος». 

Το προσωπικό που απασχολείται εί
ναι 230 άτοµα (µόνιµο και εργολαβικό).

ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-
ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Η ΑΕΒΕ Λατοµείων Μαρµάρου Δι
ονύσου  Πεντέλης (Dionyssomarble) 
κατέχει ηγετική θέση µεταξύ των εται
ριών που δραστηριοποιούνται στην 
παραγωγή, επεξεργασία  και εµπορία 
µαρµάρου και λοιπών διακοσµητικών 
πετρωµάτων. Η εξόρυξη στο χώρο έχει 
ξεκινήσει πριν από 100 και πλέον έτη. 
Από το 1949 το λατοµείο ανήκει στην 
«Α.Ε.Β.Ε Λατοµείων Μαρµάρου Διονύ
σου  Πεντέλης» η οποία και έχει την 
αποκλειστική εκµετάλλευση του.

Παράλληλα αξιοποιεί τα υπολείµµα
τα της εξόρυξης του µαρµάρου, παρά
γοντας και διαθέτοντας στην αγορά και 
άλλα  υλικά, όπως µαρµαρόσκονη και 
πούδρα ανθρακικού ασβεστίου (filler). 

Σήµερα η εξόρυξη πραγµατοποιεί
ται επιφανειακά σε 9 µέτωπα και σε 2 
υπόγεια (µε την µέθοδο των θαλάµων 
µετά στύλων).

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΜΕ
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟ ΡΥ ΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΕΡ ΓΑ ΣΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ 

ΜΕΤΑΛ ΛΕΥΜΑΤΩΝ ΑΕ  
(ΕΕΚΟΜ ΑΕ)

Η εταιρεία που φέρει τον διακρι
τικό τίτλο ΕΕΚΟΜ ΑΕ, ιδρύθηκε στις 
20/5/1980 µε αντικείµενο την εκµετάλ
λευση βιοµηχανικών ορυκτών και ειδι
κότερα ακατέργαστου περλίτη. Διαθέτει 
τέσσερα ιδιόκτητα λατοµεία στη Νήσο 
Μήλο του νόµου Κυκλάδων. Άµεσος 
στόχος της Εταιρείας η εξάπλωσή της 
σε νέα λατοµεία µε παράλληλη αύξηση 
πωλήσεων και πελατολογίου. 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

H Εταιρεία είναι θυγατρική της 
«ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ», µέλος του οµίλου «ΕΛ
ΛΑΚΤΩΡ». Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ» 
λειτουργεί στη Θεσσαλία µε τρία λατο
µεία αδρανών και ένα παρασκευαστήριο 
ασφαλτοµίγµατος, στην Πελοπόννησο µε 
ένα λατοµείο αδρανών, στην Ήπειρο µε 
ένα λατοµείο και ένα παρασκευαστήριο 
ασφαλτοµίγµατος και στη Μακεδονία 
µε ένα λατοµείο αδρανών. Διαθέτει ISO 
9001:2000 στην παραγωγή και λειτουρ
γία όλων των λατοµείων και EU Πιστο
ποιητικό Ελέγχου Παραγωγής.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙ
ΘΟΙ είναι ιδιωτική µεταλλευτική και 
βιοµηχανική επιχείρηση που ιδρύθηκε 

το 1959. Παράγει καυστική και δίπυρο 
µαγνησία, ωµό λευκόλιθο και βασικά 
µονολιθικά πυρίµαχα, σε µεγάλη γκά
µα ποιοτήτων, που καλύπτουν όλες τις 
εφαρµογές της µαγνησίας. Κατατάσσε
ται µεταξύ των κορυφαίων  παραγω
γών στον κόσµο, µε ετήσια δυναµικότη
τα 200.000τ, προσωπικό άνω των 340 
ατόµων και κύκλο εργασιών περίπου 45 
εκ. ευρώ. Τα βασικά κοιτάσµατα και οι 
εγκαταστάσεις βρίσκονται στη Γερακινή 
Χαλκιδικής, µε αποθεµατικά κοιτάσµατα 
στην Εύβοια, Ερευνητικό Κέντρο κοντά 
στη Θεσσαλονίκη και τα κεντρικά γρα
φεία της στην Αθήνα.

EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Η Ελληνικός Χρυσός, είναι µια µε
ταλλευτική εταιρεία χρυσού, αργύρου, 
µολύβδου και ψευδαργύρου, η οποία 
από το 2003 µέχρι και σήµερα, ανα
πτύσσει και λειτουργεί µε υπευθυνό
τητα, ασφάλεια και υπό τους αυστη
ρότερους περιβαλλοντικούς όρους, 
τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ 
Χαλκιδική που αποτελούνται από τρία 
µεταλλευτικά έργα: Μεταλλείο Στρα
τωνίουΜαύρων Πετρών, Μεταλλείο 
Ολυµπιάδας και τέλος, Έργο Σκουριών. 
Συνεχίζοντας µία µεταλλευτική ιστο
ρία 25 αιώνων, η Ελληνικός Χρυσός 
έχει επενδύσει περισσότερα από $1 δισ. 
στη βιώσιµη ανάπτυξη των Μεταλλείων 
Κασσάνδρας, ενώ απασχολεί άµεσα και 
έµµεσα περί τους 1.600 εργαζόµενους.  
Από το 2012, λειτουργεί ως θυγατρική 
της Eldorado Gold Corporation.
• Το 2021 σηµατοδότησε µία νέα αρ

χή για την επένδυση της Ελληνικός 
Χρυσός. Η υπογραφή της νέας Επεν
δυτικής Συµφωνίας µε το Ελληνικό 
Δηµόσιο, προβλέπει: $1,9 δισ. επεν
δύσεις, €2 δισ. έσοδα για το ελληνικό 
κράτος, 3.000 άµεσες θέσεις εργασί
ας, €70 εκ. για εµβληµατικά αναπτυ

ξιακά έργα στην τοπική κοινωνία, 
επιπλέον µείωση του περιβαλλοντι
κού αποτυπώµατος

Στη δύσκολη περίοδο της πανδηµίας 
Covid19, καθώς και του τόσο ευµε
τάβλητου γεωπολιτικού περιβάλλο
ντος, η Ελληνικός Χρυσός παρέµεινε 
πιστή στις δεσµεύσεις της συνεχίζο
ντας να στηρίζει την εθνική οικονο
µία και την τοπική κοινωνία.

• Συνέχισε το εκτεταµένο πρόγραµµα 
βελτίωσης υποδοµών στο Δήµο Αρι
στοτέλη, υλοποιώντας επενδύσεις σε 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά έργα, 
συνολικής αξίας 1,3 εκατ. ευρώ. 

• Ολοκλήρωσε το έργο περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης του παλαιού χώρου 
απόθεσης αρσενοπυριτών στην Ολυ
µπιάδα από προγενέστερη της Ελλη
νικός Χρυσός µεταλλευτική δραστη
ριότητα. Πρόκειται για το µεγαλύτερο 
αντίστοιχο πρόγραµµα περιβαλλοντι
κής αποκατάστασης που έχει πραγ
µατοποιηθεί στην Ελλάδα, στο οποίο 
µέχρι σήµερα έχουν ήδη επενδυθεί 
περισσότερα από 120 εκατ. ευρώ. 

• Επένδυσε στον ψηφιακό της µετα
σχηµατισµό – προχωρά στην πρω
τοποριακή εγκατάσταση ενός συστή
µατος δικτύου 4G/LTE σε συνεργασία 
µε την Cosmote , εντός των υπόγει
ων στοών των µεταλλείων. Πρόκει
ται για ένα πρωτοποριακό έργο για 
τα µεταλλευτικά χρονικά της Ελλά
δας, που επιτρέπει αποµακρυσµένο 
έλεγχο των λειτουργιών για βέλτιστο 
προγραµµατισµό, καθώς και τη δι
ασφάλιση προηγµένων συνθηκών 
ασφάλειας για τους εργαζόµενους.

• Τέθηκε σε εφαρµογή το Ολοκληρω
µένο Σύστηµα Διαχείρισης Βιωσι
µότητας (SIMS) σε όλες τις πτυχές 
της δραστηριότητας της εταιρείας, 
ένα ενιαίο σύνολο πολιτικών, διαδι
κασιών και προτύπων που αντιπρο
σωπεύουν το ελάχιστο αναµενόµε
νο επίπεδο απόδοσης της Εταιρείας 
στους λειτουργικούς τοµείς της υγεί
ας και ασφάλειας στην εργασία, της 
προστασίας περιβάλλοντος και των 
κοινωνικών επιδόσεων.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΜΕ
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ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Η εταιρεία «ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ», 
ιδρύθηκε το 1974 από τον Αρχιτέκτο
να κ. Ευάγγελο Χαϊδά και είναι εισηγ
µένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από 
το 2000. Η εταιρεία διαθέτει Λατοµικά 
Δικαιώµατα και η κύρια δραστηριότητα 
της είναι η  εξόρυξη, κοπή, επεξεργασία 
και εµπορία µαρµάρων, σε ακατέργα
στους όγκους, σε πλάκες και πλακίδια 
σε ειδικές και τυποποιηµένες διαστά
σεις. 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 Αθή
να και τη Δράµα, δύο εργοστάσια κο
πής και επεξεργασίας στην Αθήνα και 
ένα νέο εργοστάσιο επεξεργασίας στη 
Δράµα.

Ο κύκλος εργασιών της Ικτίνος Ελ
λάδας κατά τη xρήση του 2021 ανήλθε 
σε ευρώ 33.014.672 ενώ το αντίστοιχο 
ποσό κατά τη Χρήση του 2020 ανερχό
ταν σε ευρώ 32.592.393. Σηµειώθηκε 
δηλαδή αύξηση κατά ευρώ 422.279 και 
σε ποσοστό 1,30%.  

Οι εξαγωγές αποτελούν το 95% του 
κύκλου εργασιών της χρήσης, πλέον το 
ποσοστό των εξαγωγών έχει σταθερο
ποιηθεί σε ποσοστά άνω του 95% του 
κύκλου εργασιών.

Η εξέλιξη, µε βάση τις αρχές της 
Βιώσιµης Ανάπτυξης αποτελεί τον 
κεντρικό πυρήνα της φιλοσοφίας και 
της στρατηγικής της Εταιρείας και η 
διοίκησή της συµµορφώνεται µε τον 
Ελληνικό Κώδικα Βιώσιµης Ανάπτυξης.

Η Εταιρεία υλοποιεί περιβαλλοντική 
πολιτική για την εναρµόνιση µε την 
εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, για 
την ορθολογική διαχείριση φυσικών 
πόρων, για την αποφυγή ρύπανσης 
και για τη διαρκή βελτίωση περιβαλ
λοντικής επίδοσης. Η συνεχής παρα
κολούθηση των περιβαλλοντικών πα

ραµέτρων, οι περιβαλλοντικοί στόχοι 
και οι στοχευµένες περιβαλλοντικές 
επενδύσεις συµβάλλουν γενικότερα 
στην αντιµετώπιση των προκλήσεων 
της κλιµατικής αλλαγής.

Ειδικότερα:
Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ εφαρµόζει από 

το 2018, τη µέθοδο της υπόγειας 
εξόρυξης επιτυγχάνοντας εκλεκτική 
προσβολή και απόληψη του µαρµαρο
φόρου υλικού και τον περιορισµό του 
περιβαλλοντικού της αποτυπώµατος. 
Μέσα από καινοτόµες µεθόδους και 
µε τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, 
δίνεται η δυνατότητα εξόρυξης από τον 
πυρήνα του κοιτάσµατος καλύτερης 
ποιότητας µαρµάρου και µεγαλύτερης 
ποσότητας πρώτης ύλης µε τη µικρό
τερη δαπάνη πόρων. Στη βάση του αρ
µονικού συνδυασµού της επιφανειακής 
µε την υπόγεια εκµετάλλευση, η νέα 
µέθοδος είναι περισσότερο φιλική προς 
το περιβάλλον αφού δεν αλλοιώνει τη 
µορφολογία του βουνού και δεν χρειά
ζεται εκτεταµένες αποκαταστάσεις.

Έχοντας ως κύριο στόχο την προστα
σία της Βιοποικιλότητας, οργανώνονται 
από την εταιρεία σε συνεργασία µε τις 
αρµόδιες αρχές στοχευµένες και συ
στηµατικές δραστηριότητες. Η Εταιρεία 
προβαίνει συστηµατικά στην αποκατά
σταση των λατοµείων µαρµάρου της 
µετά το πέρας της εξορυκτικής τους 
δραστηριότητας, µέσω δεντροφυτεύσε
ων, στην αποκατάσταση της βλάστησης 
µε φύτευση ή/και σπορά από κατάλλη
λα είδη (ποώδη, θαµνώδη, κ.α.), καθώς 
και στην λειτουργία και συντήρηση του 
δικτύου άρδευσης.

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. έχει εγκα
ταστήσει και λειτουργεί σε όλα τα λα
τοµεία και εργοστάσια παραγωγής της, 
βιολογικό καθαρισµό των λυµάτων και 
αποβλήτων που προκύπτουν από την 
δραστηριότητα της, µε σκοπό την επα
ναχρησιµοποίηση τους και προστατεύο
ντας µε αυτό τον τρόπο τους υδάτινούς 
πόρους της χώρας.

Η εγκατάσταση του νέου µηχανο
λογικού εξοπλισµού τελευταίας τε
χνολογίας στο νέο εργοστάσιο της 

Δράµας, έχει αυξήσει την παραγωγική 
δυνατότητα και έχει µειώσει το κόστος 
παραγωγής.

Η Εταιρεία ήδη λειτουργεί µέσω θυ
γατρικής εταιρείας, στην περιοχή της 
Δράµας αιολικό πάρκο ισχύος 22 MW, 
συµβάλλοντας έµµεσα στη µείωση των 
ρύπων από την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας.  Στο πλαίσιο υλοποίησης 
πρακτικών κυκλικής οικονοµίας, συ
νεχίζεται η εφαρµογή µιας πρωτοπο
ριακής τεχνολογικά µεθόδου για την 
επαναχρησιµοποίηση προβληµατικών 
ογκοµαρµάρων, µέσω συγκόλλησης 
τους µε ρητίνες διορθώνοντας φθορές 
και προλαµβάνοντας απώλειες.  Με 
στόχο την ενίσχυση της επιχειρηµα
τικής περιβαλλοντικής κουλτούρας, η 
εταιρεία σχεδιάζει ενέργειες για την ευ
αισθητοποίηση των ενδιαφεροµένων 
µερών σε περιβαλλοντικά ζητήµατα 
όπως: ενηµέρωση του διοικητικού προ
σωπικού για θέµατα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, ενηµέρωση και ευαισθη
τοποίηση όλων των ενδιαφεροµένων 
µερών για θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης 
και συναφών δράσεων του Οµίλου

Επίσης η Εταιρεία υλοποιεί προ
γράµµατα για τη στήριξη του κοινωνι
κού συνόλου µε ιδιαίτερη έµφαση στις 
τοπικές κοινωνίες και εφαρµόζει προ
γράµµατα για την υγεία και ασφάλεια 
του ανθρωπίνου δυναµικού, καθώς και 
προγράµµατα ευρύτερης εκπαίδευσης.

Η Εταιρεία λόγω της δεδοµένης κα
τάστασης µε την πανδηµία στην αγορά 
της Κίνας και των απρόβλεπτων εξελί
ξεων, τόσο στην αγορά ενέργειας, όσο 
και στην εφοδιαστική αλυσίδα, επιχει
ρεί να µειώσει τον κίνδυνο εξάρτησης 
της από τη συγκεκριµένη αγορά και 
έχει επικεντρώσει τη στρατηγική της 
στην αύξηση της διασποράς, αλλά και 
των πωλήσεων ηµικατεργασµένων 
και τελικών προϊόντων, αλλάζοντας το 
µίγµα πωλήσεων µε αύξηση κατά 40% 
των εν λόγω προϊόντων στο πρώτο εν
νεάµηνο του 2021, έναντι της αντίστοι
χης περσινής περιόδου µε ταυτόχρονη 
σταθεροποίηση, στα περσινά επίπεδα, 
στις πωλήσεις ακατέργαστου υλικού.
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Η ΙΚΤΙΝΟΣ είναι σε διαρκή έρευνα 
για την εύρεση νέων κοιτασµάτων, σε 
περισσότερες από 10 περιοχές στην Β. 
Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

IMERYS BAUXITE

Η IMERYS BAUXITES GREECE 
SINGLE MEMBER S.A., προέκυψε από 
την ELMIN Bauxites (πρώην ΕΛΜΙΝ 
ΑΕ). Η Εταιρεία διαθέτει µεταλλευτικές 
παραχωρήσεις στους Νοµούς Αττικής, 
Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας και Φω
κίδας µε εξαιρετικό µεταλλευτικό δυ
ναµικό και τέσσερα ιδιόκτητα λιµάνια 
(2 από τα οποία είναι ενεργά). Εξάγει 
προϊόντα βωξίτη σε 20 χώρες/4 ηπεί
ρους (Ευρώπη, Ασία, Ν. Αφρική και Β. 
Αµερική), καλύπτοντας τις αγορές των 
αλουµινούχων τσιµέντων, τσιµέντων 
Portland, ορυκτοβαµβάκων κτλ. Αποτε
λεί βασικό προµηθευτή του Αλουµινίου 
της Ελλάδος.

      

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ANΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ (IMERYS GREECE)

Η IΜΕRYS GREECE είναι µέλος του 
Οµίλου IMERYS, παγκόσµιου ηγέτη 
στην παροχή εξειδικευµένων βιοµη
χανικών λύσεων βασισµένων σε ορυ
κτά και προσφέρει λειτουργικές λύσεις 
υψηλής προστιθέµενης αξίας σε µεγάλο 
αριθµό βιοµηχανικών κλάδων. Ο Όµι
λος IMERYS αξιοποιεί τις δυνατότητές 
του στην ανάπτυξη εφαρµογών και την 
εξειδίκευσή του στον τοµέα της επιστή
µης υλικών, προσφέροντας λύσεις που 
συνεισφέρουν ουσιαστικές ιδιότητες 

στα προϊόντα και στις επιδόσεις των 
πελατών του, εκπληρώνοντας παράλ
ληλα τους φιλόδοξους στόχους του για 
υπεύθυνη ανάπτυξη. 

Η Eταιρεία, συµπεριλήφθηκε για 5η 
συνεχή χρονιά µεταξύ των “The Most 
Sustainable Companies in Greece”, των 
επιχειρήσεων που έχουν υιοθετήσει µια 
ολιστική προσέγγιση στα θέµατα της 
Βιώσιµης Ανάπτυξης και συµβάλλουν 
µε τις δεσµεύσεις τους στην αντιµετώ
πιση της κλιµατικής αλλαγής και στην 
υποστήριξη ενός βιώσιµου µέλλοντος.

Σε ό,τι αφορά στην αξιοποίηση των 
βιοµηχανικών ορυκτών στην Ελλάδα, η 
Εταιρεία έχει εξορυκτική δραστηριότη
τα, κατά κύριο λόγο στη νήσο Μήλο. Τα 
κύρια βιοµηχανικά ορυκτά που εξορύσ
σει και κατεργάζεται είναι µπεντονίτης 
και περλίτης.

Είναι η µεγαλύτερη παραγωγός µπε
ντονίτη στον Ελλαδικό χώρο και στην 
Ευρώπη, τρίτη παγκόσµια, καθώς και 
από τις µεγαλύτερες εξαγωγικές εται
ρείες µπεντονίτη στον κόσµο

Στον κλάδο του περλίτη αποτελεί τη 
σηµαντικότερη παραγωγό στον ελλα
δικό χώρο και στην Ευρώπη, καθώς 
και από τους µεγαλύτερους προµη
θευτές αδιόγκωτου διαβαθµισµένου 
περλίτη παγκόσµια. Το υλικό βρίσκει 
ευρεία χρήση σε οικοδοµικές εφαρµογές 
όπως στα µορφοποιηµένα δοµικά υλικά 
(θερµοηχοµονωτικά πλακίδια οροφής 
και µονωτικά πληρωτικά υλικά) ή σε 
οικοδοµικά υλικά, όπως επιχρίσµατα 
και κονιάµατα τοιχοποιίας. Χρησιµο
ποιείται επίσης στις κρυογενικές µο
νώσεις, στη γεωργία, στα χυτήρια, ως 
βελτιωτικό πρόσµικτο στην παραγωγή 
φωσφορικών λιπασµάτων και ως µέσον 
διήθησης.

Η Εταιρεία δηµιουργεί περισσότερες 
από 500 άµεσες και έµµεσες θέσεις ερ
γασίας, ενώ συνολικά στις δραστηρι
ότητες του Οµίλου της IMERYS στην 
Ελλάδα απασχολούνται περίπου 1.150 
άτοµα. Εξάγει το σύνολο των κατεργα
σµένων προϊόντων της κυρίως στην 
Ευρωπαϊκή αγορά και στη Βόρεια 
Αµερική.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 
ΕΛΛΑΔΟΣ (IMG)

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

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ  
ΥΛΙΚΑ Α.Ε.

Η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
Α.Ε. ιδρύθηκε το 1977 και ανήκει στον 
Όµιλο Εταιριών ΤΙΤΑΝ. Αποτελείται από 
τρεις  Κλάδους: Έτοιµου Σκυροδέµατος, 
Λατοµικών Προϊόντων και Ορυχείων  
Γύψου, Ποζολάνης. Αποτελεί την καθε
τοποιηµένη δραστηριότητα του Οµίλου 
στη παραγωγή, µεταφορά και εµπορία 
έτοιµου σκυροδέµατος και λατοµικών 
προϊόντων στην Ελλάδα. 

Κατέχει σήµερα την πρώτη θέση  
στους κλάδους λατοµικών προϊόντων 
και έτοιµου σκυροδέµατος,  µε  δίκτυο  
29 µονάδων παραγωγής έτοιµου σκυ
ροδέµατος και 13 λατοµεία. Απασχολεί 
541 εργαζοµένους και 235 άτοµα εργο
λαβικό προσωπικό, το οποίο προσφέρει 
υπηρεσίες στην εξόρυξη  µεταφορά λα
τοµικών προϊόντων και στη διάθεση και 
άντληση έτοιµου σκυροδέµατος.
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LAVA

Η «ΛΑΒΑ Μεταλλευτική και Λατοµι
κή» ιδρύθηκε το 1952, για να εκµεταλ
λευτεί το Δηµοτικό Ορυχείο ελαφρό
πετρας που βρίσκεται στη νήσο Γυαλί 
βόρεια της Νισύρου. Μετρώντας περισ
σότερα από 60 χρόνια στον κλάδο των 
ορυκτών, η ΛΑΒΑ δραστηριοποιείται 
στην εξόρυξη, επεξεργασία και εµπορία 
ελαφρόπετρας, γύψου, ποζολάνης και 
πυριτικού. Προσφέρει διαφοροποιηµέ
νες και καινοτόµες λύσεις στις κατα
σκευές, τα γεωτεχνικά έργα, τη γεωρ
γία και τη βιοµηχανία. Με σηµαντική 
εξαγωγική δραστηριότητα, η εταιρία 
είναι από τις πιο δυναµικά αναπτυσ
σόµενες του κλάδου της. Η εξορυκτική 
δραστηριότητα της Εταιρείας λαµβάνει 
χώρα στη Νήσο Γυαλί (κίσσηρις), στη 
Νήσο Μήλο (ποζολάνη, πυριτικό) και 
στο Αλτσί της Σητείας (γύψος).

Τα σηµαντικότερα γεγονότα που 
επηρέασαν τον κύκλο εργασιών της 
εταιρείας στο 2021 ήταν τα εξής: 

α) Εγχώρια Αγορά: 
Το 2021 οι πωλήσεις ελαφρόπετρας 

στην εγχώρια αγορά παρουσίασαν ση
µαντική αύξηση (34%). Συνεχίστηκε 
η λειτουργία του ορυχείου και της 
πώλησης πυριτικού υλικού σε εργο
στάσια τσιµέντου στην Ελλάδα µε µι
κρή µείωση των πωλήσεων το 2021. 
Οι πωλήσεις γύψου προς τη µητρική 
εταιρία ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ παρουσίασαν 
σηµαντική αύξηση λόγω αυξηµένης 
παραγωγής τσιµέντου. 

Η Εταιρία συνέχισε την πώληση των 
νέων προϊόντων στην εγχώρια αγο
ρά µε την επωνυµία “agroLAVA” και 
oikiaLAVA. Το “agroLAVA” αποτελεί το 
µοναδικό φυσικό ελληνικό υπόστρω
µα ελαφρόπετρας για θερµοκηπιακές 
µονάδες υδροπονίας και είναι διαθέ
σιµο στο ευρύ καταναλωτικό κοινό σε 
δύο διαφορετικές συσκευασίες και σε 

χύδην µορφή. Το oikiaLAVA αποτελεί 
µία έτοιµη προς χρήση λύση για την 
οικιακή παραγωγή λαχανικών και 
αρωµατικών φυτών.

β) Διεθνείς αγορές:
Ως συνολικό αποτέλεσµα, οι εξαγω

γές ελαφρόπετρας σε όγκο παρουσία
σαν αύξηση 15,1%, ενώ σε αξία πα
ρουσιάστηκε αύξηση 27,1%, λόγω και 
αύξησης της τιµής. Kύριοι προορισµοί: 
Αγγλίας, Γαλλία, Γερµανία, Αµερική και 
Ιταλία, Ισραήλ, και Ολλανδία. 

Αυτό που χαρακτήρισε τις εξαγωγές 
το 2021 ήταν η πολύ µεγάλη αύξηση 
των θαλάσσιων ναύλων.

Στις εξαγωγές γύψου από το ορυχείο 
Αλτσί στην Κρήτη, η Εταιρεία δεν πραγ
µατοποίησε εξαγωγές στις αγορές της 
Τουρκίας λόγω περαιτέρω υποτίµησης 
της Τούρκικης λίρας και της µείωσης 
του κόστους των χερσαίων µεταφορών, 
ενώ σηµαντική αύξηση (67%) παρουσί
ασαν οι εξαγωγές προς την αγορά του 
Λιβάνου. Το τελικό αποτέλεσµα ήταν να 
µειωθεί ο συνολικός όγκος εξαγωγών 
γύψου κατά 28% και η αξία πωλήσεων 
κατά 41%. 

Η Εταιρεία έχει έναν ενεργό ρόλο 
στην κοινωνικόοικονοµική ανάπτυξη 
των κοινοτήτων γύρω από τις µονάδες 
της, στην προσπάθεια της να προσθέσει 
αξία σε τοπικές πρωτοβουλίες, αξιοποι
ώντας την τεχνογνωσία, τα προϊόντα, 
τον εξοπλισµό και την εµπειρογνωµο
σύνη της.

Ενισχύοντας το επίπεδο επικοινωνί
ας και ενηµέρωσης των τοπικών κοι
νοτήτων ως προς τις δραστηριότητες 
της Εταιρείας, οι µονάδες της παρεί
χαν ευκαιρίες για επισκέψεις και ξε
ναγήσεις σχολείων στους χώρους των 
εγκαταστάσεων αλλά και Πρακτικής 
Άσκησης τελειόφοιτων φοιτητών από 
τα Τµήµατα Μεταλλειολόγων Μηχανι
κών και Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.

Η Εταιρεία µε γνώµονα την Βιώσιµη 
Τοπική Ανάπτυξη συνέχισε και κατά 
το 2021 να ενδιαφέρεται και να κινη
τοποιείται σε θέµατα που απασχολούν 
τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηρι
οποιείται, µεταξύ άλλων µε την παρο

χή χορηγιών και δωρεών σε Τοπικές 
Αρχές και συλλόγους που επιδιώκουν 
κοινωφελείς, περιβαλλοντικούς και πο
λιτικής προστασίας σκοπούς καθώς και 
υλοποιούν δράσεις τοπικής ανάπτυξης. 
Η συνολική της προσφορά ήταν της 
τάξης των 250.000 €.

Η Εταιρεία διατήρησε και το 2021 
τη συνεργασία της µε το Εργαστήριο 
Ανθοκοµίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου 
του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθη
νών, το οποίο έχει αναπτύξει τη βέλτι
στη σύνθεση µε βάση την ελαφρόπετρα 
για την παραγωγή υποστρωµάτων για 
κάθε τύπο Πράσινων Στεγών. Επί
σης µε το ίδιο εργαστήριο συµµετέχει 
στο χρηµατοδοτούµενο από το ΕΣΠΑ 
(ΕΠΑΝ ΙΙ) πρόγραµµα «Urbanbioroof, 
Οι Πράσινες Στέγες ως υπερυψωµένα 
αστικά βιοφίλτρα» το οποίο µελετά την 
ικανότητα συγκράτησης ρύπων από 
υπερυψωµένα φυτοδώµατα στο αστικό 
περιβάλλον. 

Η εταιρεία σε συνεργασία µε το Γε
ωπονικό Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
και την εταιρεία παραγωγής σπορό
φυτων AGRIS, επανέλαβε το πείραµα 
παραγωγής ντοµάτας µε υδροπονία, σε 
υπόστρωµα AgroLAVA (ελαφρόπετρα) 
συγκρίνοντάς το µε άλλα ανταγωνι
στικά υποστρώµατα (πετροβάµβακα, 
κοκκοφοίνικα, περλίτη).

Επίσης βοήθησε, υπό µορφή χορηγί
ας µε 10.000€, την επισκευή του Εργα
στηρίου Λαχανοκοµίας του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

Στα Θέµατα Υγείας και Ασφάλειας 
Εργασίας συνεχίστηκε , σε όλες τις 
εγκαταστάσεις της Εταιρείας η προ
σπάθεια µε στόχο µηδέν ατυχήµατα και 
συµβάντα. Στη χρονιά αυτή δεν σηµει
ώθηκε ατύχηµα µε απώλεια ηµερών 
εργασίας. 

Σε µια ιδιαίτερη χρονιά, οι προσπά
θειες της εταιρείας επικεντρώθηκαν, 
περισσότερο από κάθε άλλο έτος, στην 
προστασία της σωµατικής και ψυχικής 
υγείας των εργαζοµένων. Εφαρµόστη
καν ποικίλα µέτρα και πραγµατοποιή
θηκαν δράσεις όπως τηλεργασία (στο 
µέγιστο δυνατό βαθµό), τηλεδιασκέψεις, 
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τήλεεκπαιδεύσεις, προστασία των ευ
παθών οµάδων, αδιάλειπτη παροχή 
ΜΑΠ κατά Covid19 (µάσκες, αντιση
πτικά, γάντια), τακτικές σχετικές ενηµε
ρώσεις και συζητήσεις εγρήγορσης σε 
όλο το προσωπικό και τους συνεργα
ζόµενους εργολάβους, διενέργεια προ
ληπτικών τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού, 
λειτουργία γραµµής 24ωρης ψυχολογι
κής υποστήριξης, λειτουργία πλατφόρ
µας σωµατικής υγείας και ευεξίας κ.α.

Για την αναβάθµιση του επιπέδου 
Υγείας & Ασφάλειας (Υ&Α) και την 
πρόληψη των ατυχηµάτων η Εταιρεία 
έδωσε σηµαντικό βάρος στην εκπαί
δευση προσωπικού, σε ευρύτερα ή εξει
δικευµένα θέµατα που αφορούν στην 
εργασία. Ως  µία νέα καλή πρακτική 
δράσεων υγείας και ασφάλειας εργα
σίας, είναι η πραγµατοποίηση “Health 
and Safety Coffees”, µε βάση πρόγραµ
µα που καταρτίζεται αρχές του έτους. 
Στόχος η κινητοποίηση των εργαζοµέ
νων, η ανάδειξη της σηµαντικότητας 
των θεµάτων Υγείας και Ασφάλειας σε 
κάθε εργοτάξιο και η ενηµέρωση των 
µελών της διοίκησης από το ίδιο το 
προσωπικό.   

LAFARGE HOLCIM

Η LafargeHolcim δραστηριοποιείται 
στην παραγωγή τσιµέντου, σκυροδέ
µατος και αδρανών υλικών.   Ο Όµιλος 
έχει εδραιωµένη παρουσία στην Ελ
λάδα µέσω των εταιρειών του οµίλου 
ΗΡΑΚΛΗΣ. 

Στην Ελλάδα ο όµιλος ΑΓΕΤ ΗΡΑ
ΚΛΗΣ διαθέτει 2 εργοστάσια παραγω
γής τσιµέντου στο Βόλο και το Μηλάκι 
Ευβοίας και 11 ενεργά λατοµεία. Απα
σχολεί 650 εργαζόµενους. Το µεγαλύτε
ρο µέρος της παραγωγής του, εξάγεται.

ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ

Η  ΛΑΡΚΟ  είναι µια από τις µε
γαλύτερες παραγωγικές µονάδες της 
χώρας µας µε δραστηριότητες κυρίως 
στην περιφέρεια και αποτελεί επί 55 
χρόνια έναν  σηµαντικό παράγοντα µε 
ιδιαίτερη οικονοµική βαρύτητα για την 
Ελληνική Οικονοµία.

Παράγει  και εξάγει σιδηρονικέλιο, 
για την παραγωγή του οποίου  χρησιµο
ποιεί ως πρώτη ύλη µεταλλεύµατα που 
προέρχονται αποκλειστικά από εγχώ
ρια κοιτάσµατα. Οι δραστηριότητές της 
αναπτύσσονται σε µια σειρά περιοχών 
της Ελλάδας, διαθέτει µεταλλεία στον  
Άγιο Ιωάννη Βοιωτίας, στην Εύβοια και 
στην Καστοριά, επίσης λειτουργεί ένα 
λιγνιτωρυχείο στα Σέρβια Κοζάνης και 
ένα µεταλλουργικό εργοστάσιο στην 
Λάρυµνα Φθιώτιδας.

Η ΛΑΡΚΟ µε το σύνολο της παρα
γωγής νικελίου να εξάγεται, αποτελεί 
έναν από τους σηµαντικότερους προ
µηθευτές των µεγαλύτερων ευρωπαϊ
κών χαλυβουργιών

Λόγω του ότι η ΛΑΡΚΟ εδώ και 34 
µήνες µε νόµο του κράτους (4664/2020) 
βρίσκεται υπό Ειδική Διαχείριση σε µία 
πορεία µε στόχο την ιδιωτικοποίηση της 
και βρίσκεται σε διαδικασίες πώλησης 
εν λειτουργία, η παραγωγή της εταιρεί
ας το 2021 υπήρξε αισθητά µειωµένη. 
Εντός του 2022, αναµένεται η πώληση 
του εργοστασίου και η µεταβίβαση των 
µεταλλευτικών της δικαιωµάτων, µε
τά από διεθνή διαγωνισµό εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Οι αναγκαίες επενδύ
σεις του νέου ιδιοκτήτη θα δύνανται να 
υπαχθούν σε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά 
αναπτυξιακά προγράµµατα τα οποία θα 
έχουν στόχο την επίτευξη της απεξάρ
τησης της Ε.Ε., από το εισαγόµενο νικέ
λιο (π.χ. η Ρωσία καλύπτει πάνω από το 
10% της παγκόσµιας παραγωγής).

Ο σχεδιασµός είναι να δοθούν ταυτό
χρονα ανεξάρτητες προσφορές και   για 

τα δύο αντικείµενα δηλαδή υπεκµίσθω
ση µεταλλουργικού εργοστασίου και 
αγορά ορυχείων και µηχανολογικού 
εξοπλισµού και σύµφωνα µε το “shoot 
out clause” να µπορεί ο πλειοδότης 
του ενός διαγωνισµού προσφέροντας 
το ποσό του πλειοδότη του άλλου δια
γωνισµού να γίνει κάτοχος του συνό
λου των δραστηριοτήτων και πάγιων 
στοιχείων της εταιρείας.

Ως προς τις προοπτικές του Νικελί
ουΚοβαλτίου  και του σιδηρονικελίου, 
µία πολύ πρόσφατη µελέτη του οίκου 
Roskill (2021) αναφέρει ότι µόνο για 
την παραγωγή µπαταριών για τα ηλε
κτρικά αυτοκίνητα σε ένα βασικό σενά
ριο αναµένεται µία αύξηση της ζήτησης 
από 17 kt το 2020 σε 542 kt Νi το έτος  
2040 µόνο στην Ε.Ε.27, παγκοσµίως δε 
από 92 kt  σε 2,6 Mt. Σε αυτά τα νούµε
ρα θα πρέπει να προστεθούν και οι ανά
γκες για την παραγωγή µπαταριών για 
τη αποθήκευση ενέργειας από τις ΑΠΕ.

Το κοβάλτιο, το οποίο περιέχεται 
στα λατεριτικά κοιτάσµατα της ΛΑΡΚΟ 
αναµένεται να έχει µια εξίσου µεγάλη 
αύξηση στις επόµενες 2 δεκαετίες. Για  
το σιδηρονικέλιο όµως οι προοπτικές 
είναι σταθερές  έως αυξητικές.

Προγράµµατα βελτίωσης υποδοµών 
στις µεγάλες οικονοµίες του πλανήτη 
(ΗΠΑ, Κίνα, Ε.Ε. κ.α) όπως π.χ. σιδηρό
δροµοι, αυτοκινητόδροµοι, ή ακόµα και 
ανάγκες κατά την πράσινη µετάβαση 
στην ενέργεια δείχνουν το µέλλον για 
την ζήτηση σε ανοξείδωτους χάλυβες  
και κατά συνέπεια στο σιδηρονικέλιο.

ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ

Η «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.» είναι επιχείρη
ση µε έδρα την Κόρινθο και δραστηρι
οποιείται 40 χρόνια στους τοµείς της 
εκµετάλλευσης Λατοµείων και παραγω
γής Έτοιµου Σκυροδέµατος. Η Εταιρεία  
δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, 
διαθέτοντας λατοµεία και µονάδες πα
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ραγωγής σκυροδέµατος, παράγοντας 
προϊόντα υψηλής ποιότητας. Η συνεχής 
ανάπτυξη της Εταιρείας βασίζεται στις 
συνεχείς επενδύσεις σε νέες τεχνολο
γίες παραγωγής, διάθεσης και οργά
νωσης και στην πιστοποίηση και την 
καινοτοµία, τόσο των προϊόντων, όσο 
και των διαδικασιών παραγωγής. 

Η ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ σήµερα διαθέτει 
5 λατοµεία αδρανών και 24 µονάδες 
παραγωγής σκυροδέµατος. Τα λατοµεία 
της βρίσκονται στην Κόρινθο, στη Μεσ
σηνία, στην Πάρο και την Εύβοια.

MARMOR

Ο Όµιλος Stone Group International 
διανύει την τέταρτη δεκαετίας  της επι
τυχούς πορείας του που τον  έχει µετα
τρέψει σε ένα από τους µεγαλύτερους 
οµίλους εξόρυξης, επεξεργασίας και 
εµπορίας µαρµάρου στην Ευρώπη. 

Η Stone Group είναι ένας καθετο
ποιηµένος οργανισµός που απασχο
λεί πάνω από 500 εργαζοµένους, έχει 
πλήρως ανεπτυγµένη 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 αξίες της 
αποτελούν τους βασικούς πυλώνες για 
την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Ο Όµιλος παρουσιάζει  διεθνή δρα
στηριότητα η οποία υποστηρίζεται από 
τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις µε ιδιό
κτητες παραγωγικές µονάδες (σε Θεσ
σαλονίκη, Βέροια, Καβάλα, Δράµα και 
Θάσο) και ιδιόκτητα και συνεργαζόµενα 
λατοµεία (σε Δράµα, Καβάλα, Βέροια, 
Θάσο και γειτονικές χώρες του µαρµα
ροφόρου Βαλκανικού τόξου). 

Η Stone Group International χαράσ
σοντας και ακολουθώντας µία συνεπή 
στρατηγική εξωστρέφειας,  διανέµει τα 

προϊόντα της σε περισσότερες από 80 
χώρες στην υφήλιο

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΕ 

Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΕ 
εδρεύει στην περιοχή ΠολυρράχουΤρι
γωνικού Κοζάνης και έχει τα µεταλλευ
τικά δικαιώµατα (αναζήτηση, έρευνα, 
εκµετάλλευση λιγνιτών και λοιπών 
µεταλλευτικών ορυκτών) στην οριστι
κή παραχώρηση αρ. 63 Ν. Κοζάνης , 
επιφάνειας 10.188 στρεµµάτων. Από 
το 2006 συνεργάζεται µε την ΜΕΤΕ 
ΑΕ στην παραγωγή υψηλής ποιότητας 
λιγνίτη (2.300 kcal/kg). Eπιπρόσθετα, 
εστιάζει στην έρευνα άλλων µεταλλευ
τικών ορυκτών εντός της παραχώρησής 
της. Επίσης έχει ξεκινήσει έρευνα για 
εξωηλεκτρικές χρήσεις λιγνίτη.

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ –ΕΜΠΟ-
ΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΜΕΤΕ ΑΕ)

Η Εταιρεία Μ.Ε.Τ.Ε είναι Ελληνική 
Εταιρεία µε έδρα τη Φλώρινα και ιδρύ
θηκε το έτος 1986 από το Γ. Μεσσήνη, 
Μηχανικό ΜεταλλείωνΜεταλλουργό, 
µε βασικό σκοπό την εκµετάλλευση λι
γνιτωρυχείων. Στην τριακονταετή και 
πλέον πορεία της, έχει εκτελέσει έργα, 
που αφορούν στην εξόρυξη περισσό
τερων των 20 εκ. τόνων λιγνίτη και 
συνολικά κύκλου εργασιών άνω των 
295 εκ. ευρώ. Σήµερα εκµεταλλεύεται 
τα λιγνιτωρυχεία Προσηλίου και Πο
λυρράχου στο Ν. Κοζάνης. 

Η Εταιρεία αναπτύσσει επίσης εκ
µεταλλεύσεις κοιτασµάτων χαλαζία, 
στην ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας. 
Στοχεύοντας στη διαφοροποίηση των 
εξορυσσόµενων ορυκτών, πραγµατο

ποιεί ερευνητικό έργο για µεταλλεύµατα 
µαγγανίου και προσχωµατικά πολύτιµα 
µέταλλα. 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Ο Όµιλος κατέχει ηγετική θέση στην 
παραγωγή και διαχείριση αλουµινίου. 
Eνισχύει τη θέση του αυτή  και µέσω 
της µετάβασης του κλάδου της µεταλ
λουργίας σε φιλικές περιβαλλοντικά, 
διαδικασίες παραγωγής, µε δραστική 
µείωση των εκποµπών άνθρακα από 
τη µεταλλουργία αλλά και µε επενδύ
σεις προς την κατεύθυνση παραγωγής 
«πράσινου» αλουµινίου.

Το Αλουµίνιο της Ελλάδος, µέλος 
του Οµίλου Μυτιληναίος, αποτελεί τον 
µεγαλύτερο καθετοποιηµένο παρα
γωγό αλουµινίου και αλουµίνας στην 
Ευρώπη και µία από τις υγιέστερα ανα
πτυσσόµενες βιοµηχανικές επιχειρή
σεις στην Ελλάδα. Είναι ο µοναδικός 
καθετοποιηµένος παραγωγός βωξίτη, 
αλουµίνας και αλουµινίου στην Ευρώ
πη και ο δεύτερος µεγαλύτερος παρα
γωγός βωξίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
ενώ είναι πρωτοπόρος στη διαχείριση 
καταλοίπων βωξίτη.

Καταγράφει ανταγωνιστικές παγκό
σµιες θέσεις κόστους για αλουµίνα και 
αλουµίνιο, διατηρώντας υψηλά επίπεδα 
ESG.

Σύµφωνα µε ανακοινώσεις της 
Eταιρείας, ο επόµενος στόχος βρίσκε
ται πολύ κοντά και αφορά στην έντονη 
διεύρυνση της «πράσινη» µεταλλουρ
γίας, µε πρώτο σταθµό το 2025, οπότε 
η Μytilineos αναµένεται να καταταχθεί 
άµεσα στις τρεις µεγαλύτερες παραγω
γούς παγκοσµίως που από τη χρονιά 
αυτή και µετά, θα παράγουν «πράσινο» 
αλουµίνιο (δηλαδή µε λιγότερους από 
4t  CO2 ανά τόνο παραγωγής).
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Η Μytilineos έχει θέσει τον πιο επι
θετικό στόχο για τη µείωση εκποµπών 
διοξειδίου του άνθρακα. Ειδικότερα 
προβλέπει µείωση των εκποµπών δι
οξειδίου του άνθρακα από τη µεταλ
λουργία κατά 65% µέσω της χρήσης 
ΑΠΕ και κατά 75% µέσω της αύξησης 
παραγωγής ανακυκλωµένου αλουµινί
ου µε ορίζοντα το 2030.

Η δυνατότητα παραγωγής ενέργειας 
µε Φυσικό Αέριο και ΑΠΕ, επιτρέπει 
στη Μytilineos να εκµεταλλεύεται τη 
συνεχιζόµενη διαδικασία απανθρακο
ποίησης στην Ελλάδα.

Η Eταιρεία δροµολογεί επενδύσεις στο 
φυσικό αέριο που αποτελεί το καύσιµο
«γέφυρα» στο δρόµο για ένα ενεργειακό 
σύστηµα βασισµένο στις ΑΠΕ. Διαθέτει 
ήδη τον πιο αποδοτικό στόλο θερµικών 
µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ
γειας µεταξύ των παραγωγών, ενώ µε 
την έναρξη της εµπορικής λειτουργίας 
της νέας µονάδας στον Άγιο Νικόλαο 
θα είναι ο πιο φθηνός και αποδοτικός 
χρήστης φυσικού αερίου στη χώραη συ
νολική εγκατεστηµένη ισχύς θα ανέλθει 
στα 2,3 GW και το µερίδιο αγοράς που 
κατέχει σήµερα στην ηλεκτροπαραγωγή, 
αναµένεται σταδιακά να διπλασιαστεί. 

Η Eταιρεία έχει δεσµευτεί µέχρι το 
2050 να επιτύχει ουδέτερο αποτύπωµα 
άνθρακα στο σύνολο της επιχειρηµατι
κής της δραστηριότητας. 

OMYA

Η ΟΜΥΑ  µε παρουσία σε περισσό
τερες από 50 χώρες και 200 µονάδες 
παραγωγής ανά τον κόσµο , είναι ο 
κορυφαίος παραγωγός και διανοµέας 
βιοµηχανικών ορυκτών , κυρίως πλη
ρωτικών υλικών και χρωστικών ουσι
ών, που προέρχονται από Ανθρακικό 
ασβέστιο (CaCO3) και Δολοµίτη .

Είναι επίσης  και παγκόσµιος διανο
µέας χηµικών.

Το ανθρακικό Ασβέστιο βρίσκει ποι
κίλες εφαρµογές µεταξύ των οποίων 
στη βιοµηχανία χρωµάτων, δοµικών 
υλικών , πολυµερών (πλαστικά) , στην 
παραγωγή  χαρτιού , στις ζωοτροφές, τα 
τρόφιµα, τα φαρµακευτικά προϊόντα, τη 
γεωργία, σε περιβαλλοντικές εφαρµο
γές, τον καθαρισµό νερού κ.ά.

Στη ΝΑ Ευρώπη η εταιρεία διαθέτει 
µονάδες παραγωγής στην Ελλάδα ,τη 
Σερβία , τη Ρουµανία και τα Σκόπια. Η 
ίδρυση του εργοστασίου της Θεσσαλο
νίκης το 2003 , άνοιξε δρόµους για την 
παραγωγή και τις εξαγωγές από την Ελ
λάδα στις γειτονικές χώρες των Βαλκανί
ων, στην Ουκρανία, το Ισραήλ, τη Ρωσία, 
την Κύπρο καθώς και σε τρίτες χώρες.

Τα προϊόντα που παράγονται στην 
Omya Hellas διανέµονται στην ελληνική 
αγορά καλύπτοντας σηµαντικό µερίδιο 
της. Η εκτιµώµενη συνολική ζήτηση σε 
CaCO3 στη χώρα µας ανέρχεται περί 
τους 100.000 τόνους ετησίως ,σαφώς 
µειωµένη σε σχέση µε την προ κρίσης 
περίοδο. Στην ποσότητα αυτή δεν συ
µπεριλαµβάνεται η διάθεση Ανθρακικού 
Ασβεστίου απ’ ευθείας από τα λατοµεία 
προς τελικούς χρήστες (οδοποιεία, πα
ραγωγούς ζωοτροφών, βιοµηχανία, κ.ά.).

Η Omya Hellas ακολουθώντας τις 
πρακτικές του Οµίλου είναι από το 
2014 πιστοποιηµένη µε τα συστήµατα 
ISO 9001 , 14001 και 45001 αποδει
κνύοντας το ενδιαφέρον της εταιρείας 
για την παραγωγή ποιοτικών προϊό
ντων µε συνθήκες που σέβονται την 
υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµέ
νων καθώς και το περιβάλλον.

Το 2021 και παρά την επίδραση της 
οικονοµίας από την πανδηµία της νό
σου COVID19 ήταν το καλύτερο έτος 
στην ιστορία της Omya Hellas καθώς 
ξεπέρασε τους   125.000 τόνους  σε 
προϊόντα Ανθρακικού Ασβεστίου ενώ 
αύξησε σηµαντικά και τη διανοµή συ
νοδευτικών χηµικών προϊόντων. Το µε
ρίδιο των εξαγωγών ανήλθε στο 70% 
των συνολικών πωλήσεων .

Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στη 
συνεχή προσπάθεια για βελτίωση του 
κόστους παραγωγής (µείωση ενεργει

ακού κόστους, κόστους Αυλών και ανα
λωσίµων υλικών) µε στόχο τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων 
της εταιρείας.

Από πλευράς δεικτών βιώσιµης ανά
πτυξης επίσης το εργοστάσιο κινήθηκε 
εντός των στόχων µε µηδενικό δείκτη 
ατυχηµάτων, περιβαλλοντικών ατυ
χηµάτων και µε πολύ χαµηλό δείκτη 
παραπόνων από πελάτες σε σχέση µε 
την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών.

Το 2022 αναµένεται να είναι το  
ίδιο δυναµικό µε το προηγούµενο 
έτος µε στόχο η εταιρεία  να περάσει 
τις 130.000 τόνους σε πωλήσεις, και 
να διατηρήσει τους δείκτες βιώσιµης 
ανάπτυξης στο ίδιο καλό επίπεδο. Οι 
εξαγωγικοί προορισµοί αφορούν εται
ρείες στις χώρες της Βαλκανικής ,την 
Ουκρανία καθώς και το Ισραήλ.

Οι ανάγκες της ελληνικής αγοράς 
σε υψηλής ποιότητας προϊόντα Ανθρα
κικού Ασβεστίου εκτιµώνται περί τις 
100.000 τόνους ανά έτος (από 150.000 
στην προ κρίσης περίοδο) . Γίνονται 
προσπάθειες να αυξηθεί το ποσοστό 
πωλήσεων της εταιρείας στην ελληνι
κή αγορά και να υπερβεί το µερίδιο του 
35% που αντιστοιχεί στο µερίδιο των 
συνολικών της πωλήσεων.

Η ανάγκες της παγκόσµιας αγοράς 
σε προϊόντα Ανθρακικού Ασβεστίου 
εκτιµώνται περί τους 100 µεγατόνους 
ανά έτος.

  Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι πα
ρά τη διαρκώς µειούµενη ζήτηση σε 
Ανθρακικό Ασβέστιο από τη βιοµηχα
νία χάρτου, λόγω της αντικατάστασης 
του από ηλεκτρονικά προϊόντα (tablet, 
Η/Υ κλπ.) , νέες εφαρµογές σε προϊό
ντα υψηλής προστιθέµενης αξίας του 
CaCO3 στην κτηνοτροφία ,τη γεωργία 
,τα πολυµερή προϊόντα καθώς και στα 
τρόφιµα τα καλλυντικά κ.α. προµηνύ
ουν ελπιδοφόρο µέλλον στην παραγωγή 
και χρήση του. Το διεθνές περιβάλλον 
είναι ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό γεγονός 
που συµπιέζει τις τιµές µε αποτέλεσµα η 
προσπάθεια για τη µείωση του κόστους 
παραγωγής (κυρίως ενεργειακό κόστος 
και πρώτων υλών) να είναι συνεχής.
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Η ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ επενδύει  σε έργα 
πράσινης ανάπτυξης αφ’ ενός για τη 
µείωση του ενεργειακού της αποτυ
πώµατος και αφετέρου για µείωση του 
κόστους παραγωγής .Τον Μάρτιο του 
2021 συνδέθηκε µε το δίκτυο το πρώ
το Πάρκο Φωτοβολταϊκών ισχύος 500 
Kwp εγκατεστηµένο σε στέγες κτιρίων 
της της εταιρείας  και  θα προχωρήσει 
άµεσα και µε την επέκτασή του µε άλλα 
500 Kwp σε επίγεια εγκατάσταση µέχρι 
τον Απρίλιο του 2022.

ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε.  
ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Το 2021 ήταν το έτος ανασυγκρότη
σης της Εταιρείας από την δύσκολη πε
ρίοδο της έναρξης της πανδηµίας στις 
αρχές του 2020, την οποία η Εταιρεία 
αντεπεξήλθε µε επιτυχία.

Προσαρµοζόµενη στα νέα δεδοµένα 
που έθεσαν οι συνθήκες, επιτεύχθη
κε αύξηση του κύκλου εργασιών της 
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑΓΡΑΝΙΤΕΣ 
από τα 72Μ€  το 2020 στα 81Μ€ το 
2021, ήτοι αύξηση  +13%, ενώ σε επί
πεδο οµίλου, συµπεριλαµβανοµένης της 
MERMEREN KOMBINAT (Βόρεια Μακε
δονία), DIONYSSOMARBLE BULGARIA 
(Βουλγαρία) και STONEPRODUCTION 
(Αλβανία) η µεταβολή ήταν από 101Μ 
€ το 2020 στα 124Μ € το 2021, δηλαδή 
αύξηση +23%.

Το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων 
του οµίλου προέρχεται από πωλήσεις 
προς την Κίνα.

Η Εταιρεία εξαργύρωσε το ισχυρό 
brand name που είχε οικοδοµήσει επί 
σειράς ετών, µέσω της αξιοπιστίας της 
και της ποιότητας των προϊόντων της, 
επιτυγχάνοντας αξιοσηµείωτα αποτε
λέσµατα πωλήσεων ισοδύναµα µε την 
προ κορονοϊού εποχή.

Επιπλέον έγινε προσπάθεια για διά
θεση κατεργασµένων και ηµικατεργα
σµένων προϊόντων σε άλλες αγορές, 

όπως Λατινική Αµερική και χώρες του 
κόλπου.

Απόρροια της πανδηµίας ήταν η 
εκτόξευση της τιµής των ναύλων, οι 
οποίες επηρέασαν κυρίως τα φθηνό
τερα προϊόντα, των οποίων το µεταφο
ρικό κόστος αποτελεί υψηλό ποσοστό 
του συνολικού κόστους. Τα προϊόντα 
της εταιρίας που απευθύνονται σε πο
λυτελή έργα (Ariston, Sivec) ελάχιστα 
επηρεάστηκαν, ενώ αντίθετα προϊόντα 
που θεωρούνται commodities, όπως 
το µάρµαρο Βώλακα και Καβάλας, δέ
χονται ισχυρές πιέσεις.

Προς το τέλος του έτους, στις πιέσεις 
που δέχθηκε η αγορά µαρµάρου, ήρθαν 
να προστεθούν και η ενεργειακή κρίση 
της Κίνας, η οποία επιβράδυνε σηµαντι
κά την Κινέζικη οικονοµία.  

Παρόλες τις αντιξοότητες της επο
χής, η Εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυ
ξη νέων κοιτασµάτων. Εντός του 2021 
πραγµατοποιηθήκαν 4 µισθώσεις νέων 
λατοµικών χώρων, ενώ εκδόθηκαν και 
8 άδειες έρευνας. Η Εταιρεία προσανα
τολίζεται, όπου το επιτρέπουν οι συν
θήκες, σε µεθόδους που έχουν ελάχιστο 
περιβαλλοντικό αποτύπωµα, όπως η 
διενέργεια υπόγειας εκµετάλλευσης 
µαρµάρου σε 2 εργοτάξια.

Επιπροσθέτως, έχει προγραµµατιστεί 
να τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά πάρκα 
ισχύος 310KW και 170KW, στις στέγες 
κτιρίων σε δύο λατοµεία της εταιρείας 
για κάλυψη, εν µέρει, των ενεργειακών 
τους αναγκών.

Εκτός των παραπάνω, η εταιρεία 
ολοκλήρωσε εντός του 2021 τρία αιολι
κά πάρκα στις Σέρρες συνολικής ισχύος 
39MW, συµβάλλοντας στην παραγωγή 
καθαρής ενέργειας.

Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνι
κής ευθύνης η εταιρία συνδράµει οι
κονοµικά το έργο µη κερδοσκοπικών 
οργανισµών, όπως του Χαµόγελου του 
Παιδιού, της Κιβωτού του Κόσµου, των 
Γιατρών Χωρίς Σύνορα, της Ένωσης Κυ
ριών Δράµας, ενώ παρέχει εξοπλισµό 
σε σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευ
τεροβάθµιας εκπαίδευσης της τοπικής 
κοινωνίας.

SIBELCO HELLAS AE

Η SIBELCO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δραστηρι
οποιείται στην εξόρυξη, επεξεργασία, 
διάθεση και εµπορία µεταλλευτικών 
ορυκτών. Η Εταιρεία κατέχει την νόµιµη 
εκµετάλλευση των µεταλλείων Χουντίτη 
–Υδροµαγνησίτη που βρίσκονται στην 
περιοχή Νεράϊδας Κοζάνης, τα µοναδικά 
κοιτάσµατα του σπάνιου αυτού µεταλ
λεύµατος που υπάρχει στην Ελλάδα και 
ως εκ τούτου διαθέτει µεγάλη εµπειρία 
στα ανθρακικά ασβεστοµαγνησιούχα κοι
τάσµατα της περιοχής. Μετά την εξαγορά 
της Εταιρείας από τον ολλανδικό όµιλο, 
πλέον τα προϊόντα της Sibelco απευ
θύνονται σε πελάτες ανά τον κόσµο για 
διάφορες βιοµηχανικές εφαρµογές.

Η εταιρία Sibelco Hellas για το έτος 
2021 παρουσίασε µικτές τάσεις, σε 
σχέση µε το προηγούµενο έτος, όσον 
αφορά στις πωλήσεις. Πιο συγκεκρι
µένα παρουσίασε 10,34% αύξηση στις 
πωλήσεις των επεξεργασµένων τελικών 
προϊόντων, ενώ σε αργό υλικό παρου
σίασε µείωση 27%. Αυτή η µικτή τάση 
οφείλεται εν πολλοίς στις επιπτώσεις 
της πανδηµίας, επαληθεύοντας δε την 
περσινή πρόβλεψη για τα τελικά προϊ
όντα µε την είσοδο νέων πελατών στο 
πελατολόγιο της εταιρίας. 

Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε 
αύξηση της τάξης του 8,7% σε σχέση 
µε την προηγούµενη χρονιά, ενώ οι 
εκτιµήσεις για το 2022 προβλέπουν 
ανάκαµψη στο σύνολο των προϊόντων. 

Η εταιρία SIBELCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε., 
όπως και όλος ο όµιλος της SIBELCO 
EUROPE στον οποίο υπάγεται, δίνει 
ιδιαίτερη έµφαση στην ασφάλεια στον 
χώρο εργασίας, πραγµατοποιώντας το 
σχετικό προγραµµα για την Ασφάλεια 
& Υγιεινή στον χώρο εργασίας µε τον 
τίτλο «Going for Zero». 

Το προγραµµα περιλαµβάνει συ
νεχή εκπαίδευση του προσωπικού σε 
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θέµατα ασφάλειας µε πλούσιο θεµα
τολόγιο που περιλαµβάνει ενδεικτικά: 
LOTO (Lock out – Tag Out), Εργασία 
σε ύψος (Working at heights), Εργα
σία σε κλειστούς χώρους (confined 
spaces), Προφυλακτήρες µηχανηµάτων 
(Machine Guarding), ΙCAM awareness, 
Dust measurement campaigns και 
πολλά άλλα, LMRA (Last minute risk 
assessment), SSWM (Safety Starts 
With Me). 

ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.

Η Τέρνα Λευκόλιθοι Α.Ε. είναι θυγα
τρική εταιρεία του Οµίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, 
η οποία εξαγόρασε την εταιρεία ΒΙΟ
ΜΑΓΝ (διάδοχο σχήµα της FIMISCO AE 
Οµίλου Σκαλιστήρη). Η εταιρεία υλοποι
εί επενδυτικό πρόγραµµα 100 εκ Ευρώ 
και επί του παρόντος δραστηριοποιείται 
στην εκµετάλλευση και επεξεργασία 
λευκόλιθου Β. Εύβοιας, µε υπερσύγ
χρονες µεθόδους και εγκαταστάσεις 
δυναµικότητας 120.000 ΜΤ. Παράγει 
προϊόντα καυστικής και δίπυρης µα
γνησίας, τα οποία κατεξοχήν εξάγονται. 

Το 2021, οι πωλήσεις προϊόντων 
Μαγνησίας σηµείωσαν σηµαντική αύ
ξηση σε σύγκριση µε το 2020, χάρη 
στην ανάκαµψη της ζήτησής στις πε
ρισσότερες αγορές παρά τις συνεχιζό
µενες επιπτώσεις της πανδηµίας στην 
παγκόσµια εφοδιαστική αλυσίδα και τις 
εντεινόµενες πληθωριστικές πιέσεις.

Στην Ευρώπη, η ζήτηση Μαγνησί
ας ενισχύθηκε σηµαντικά ιδιαίτερα το 
δεύτερο εξάµηνο του έτους αφενός µεν 
λόγω της σταδιακής ανάκαµψης της 
βιοµηχανικής παραγωγής και αφετέρου 
δε λόγω των περιορισµένων  εισαγω
γών από την Κίνα ως απόρροια κυρίως 
των υψηλών θαλάσσιων ναύλων καθώς 
και των διαταραχών στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες και στην βιοµηχανική παρα
γωγή της Κίνας. 

Παράλληλα, η πρωτοφανής αύξη
ση του κόστος ενέργειας κυρίως το 
τελευταίο τετράµηνου έτους επηρέασε 
σηµαντικά το κόστος παραγωγής και 
αναµένεται να δηµιουργήσει στρεβλώ
σεις στη ζήτηση µεσοπρόθεσµα.

Οι βασικοί παράγοντες που ενδέχε
ται να επηρεάσουν την ανοδική τάση 
και τις αναπτυξιακές προοπτικές της 
αγοράς είναι οι υψηλές τιµές ενέργει
ας, πρώτων υλών και ναύλων, οι συ
νεπαγόµενες πληθωριστικές πιέσεις, οι 
διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας 
καθώς και οι γεωπολιτικές αναταρα
χές, ενώ θετική επίδραση αναµένεται 
να έχει η συνεχής αύξηση των χρήσε
ων προϊόντων µαγνησίας καθώς και η 
σταδιακή υποχώρηση της πανδηµίας. 

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ 

Ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ είναι διεθνής παρα
γωγός τσιµέντου και δοµικών υλικών, 
µε µακροχρόνια δέσµευση να υπηρε
τεί θεµελιώδεις ανάγκες της κοινω
νίας, συµβάλλοντας ταυτόχρονα στη 
βιώσιµη ανάπτυξη, µε υπευθυνότητα 
και ακεραιότητα.

Οι δραστηριότητές του περιλαµβά
νουν την παραγωγή, τη µεταφορά και 
τη διανοµή τσιµέντου, έτοιµου σκυρο
δέµατος, αδρανών υλικών, ιπτάµενης 
τέφρας, κονιαµάτων και άλλων δοµικών 
υλικών. Ο Όµιλος εξυπηρετεί πελάτες σε 
περισσότερες από 25 χώρες σε όλο τον 
κόσµο, λειτουργώντας εργοστάσια τσι
µέντου σε 10 από αυτές: ΗΠΑ, Ελλάδα, 
Αλβανία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδο
νία, Κόσοβο, Σερβία, Αίγυπτο, Τουρκία 
και Βραζιλία. Διαθέτει επίσης µονάδες 
άλεσης τσιµέντου, λατοµεία, µονάδες 
έτοιµου σκυροδέµατος και άλλες εγκα
ταστάσεις παραγωγής και διανοµής και 
απασχολεί περίπου 5.400 εργαζοµένους.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του 
Οµίλου χρησιµοποιούνται σε ένα ευρύ 
φάσµα δραστηριοτήτων, από την κατα

σκευή έργων υποδοµής και κατοικιών, 
έως την κατασκευή κτιρίων εµπορικού 
χαρακτήρα και την υλοποίηση έργων 
κοινωνικού χαρακτήρα.

Ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ, υπογραµµίζοντας 
τη διαρκή δέσµευσή του στη βιώσιµη 
ανάπτυξη και τη δηµιουργία αξίας για 
όλους, ανακοίνωσε τους στόχους του σε 
θέµατα περιβάλλοντος, κοινωνίας και 
διακυβέρνησης (ESG) για το 2025 και 
µετά. Σε αυτούς περιλαµβάνεται ένας 
ανανεωµένος και πιο φιλόδοξος στό
χος µείωσης των εκποµπών CO2 για το 
2030 σε 35% σε σχέση µε τα επίπεδα 
του 1990, ο οποίος ευθυγραµµίζεται µε 
το όραµα της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συµφωνίας για την επίτευξη της κλι
µατικής ουδετερότητας έως το 2050. 

Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου 
ΤΙΤΑΝ έφθασε σε επίπεδα ρεκόρ και 
διαµορφώθηκε σε €1.714,6 εκ., σηµει
ώνοντας άνοδο 6,7% σε σχέση µε το 
2020, χάρη στην υψηλότερη ζήτηση 
και τα βελτιωµένα επίπεδα τιµών. Λό
γω της απροσδόκητης µεγάλης αύξη
σης στοιχείων του κόστους το δεύτερο 
εξάµηνο και παρά τη διαµόρφωση των 
τιµών πώλησης σε επίπεδα που εν µέρει 
αντιστάθµισαν τις συνέπειες αυτής της 
ανόδου, τα κέρδη προ τόκων, φόρων, 
και αποσβέσεων (EBITDA) µειώθηκαν 
κατά 4,6%.  

Το 2021 σηµειώθηκε ανάπτυξη σε 
όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριο
ποιείται ο Όµιλος. Στις ΗΠΑ οι πωλήσεις 
σηµείωσαν επίπεδα ρεκόρ χάρη στην 
ολοένα αυξανόµενη ζήτηση, η οποία 
ενισχύεται από τις υγιείς µακροοικο
νοµικές συνθήκες που επικρατούν. Η 
ελληνική αγορά εξακολούθησε να κα
ταγράφει θετικές επιδόσεις, ενισχύοντας 
περαιτέρω την πεποίθηση ότι η ζήτηση 
βρίσκεται πλέον σταθερά στην ανοδική 
τροχιά του οικονοµικού κύκλου. Η Νοτι
οανατολική Ευρώπη πέτυχε δυναµικές 
επιδόσεις. Οι επιδόσεις της Ανατολικής 
Μεσογείου γύρισαν σε θετικό πρόσηµο, 
χάρη στην ανάκαµψη της ζήτησης και 
στα καλύτερα επίπεδα των τιµών στην 
Αίγυπτο. Παράλληλα στην Τουρκία, 
παρά το ασταθές οικονοµικό κλίµα, ο 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΜΕ



47

Όµιλος κατέγραψε αύξηση του κύκλου 
εργασιών. Τέλος, οι δραστηριότητες στη 
Βραζιλία συνέχισαν να σηµειώνουν ση
µαντική ανάπτυξη. 

Οι τάσεις των εγχώριων πωλήσε
ων ήταν θετικές σε όλες τις περιοχές 
δραστηριοποίησης, καταδεικνύοντας 
ισχυρή ζήτηση στις κατά τόπους αγορές. 
Oι πωλήσεις του Οµίλου αυξήθηκαν σε 
όλες τις κατηγορίες προϊόντων: τσιµέ
ντο, έτοιµο σκυρόδεµα, αδρανή υλικά, 
τσιµεντόλιθοι και ιπτάµενη τέφρα. Σε 
σύγκριση µε το 2020, οι πωλήσεις τσι
µέντου του Οµίλου αυξήθηκαν κατά 7% 
και ανήλθαν σε 18,3 εκ. τόνους. Κύριος 
συντελεστής αυτής της αύξησης ήταν η 
αγορά των ΗΠΑ. Οι πωλήσεις έτοιµου 
σκυροδέµατος αυξήθηκαν κατά 2% και 
ανήλθαν σε 5,5 εκ. µ3, χάρη στις αυ
ξηµένες πωλήσεις στις ΗΠΑ και στην 
Ελλάδα. Οι πωλήσεις αδρανών υλικών 
αυξήθηκαν κατά 1% και ανήλθαν σε 
20,2 εκ. τόνους, χάρη στην ελληνική 
αγορά.

Το 2021 ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ συνέχισε 
να αξιοποιεί τα πλεονεκτήµατα από τη 
µείωση του αποτυπώµατος άνθρακα, 
τον ψηφιακό µετασχηµατισµό και την 
καινοτοµία στο επιχειρηµατικό µας µο
ντέλο προς όφελος των πελατών, των 
εργαζοµένων, των προµηθευτών µας, 
και της κοινωνίας, µε τη φιλοδοξία έως 
το 2050 να προσφέρουµε σκυρόδεµα µε 
ουδέτερο αποτύπωµα άνθρακα.

Στο πλαίσιο της συµπόρευσης του 
Οµίλου µε τις σύγχρονες τεχνολογι
κές εξελίξεις, το Κέντρο Ψηφιακού 
Μετασχηµατισµού (Digital Center of 
Competence) συνέχισε να εγκαθιστά 
σε όλες τις παραγωγικές εγκαταστάσεις 
νέες λύσεις βελτιστοποίησης και πρό
βλεψης βλαβών σε πραγµατικό χρόνο, 
οι οποίες βασίζονται στην τεχνητή νο
ηµοσύνη και συµβάλλουν στην αύξηση 
της παραγωγικότητας και στη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης.  Οι δυνατό
τητες της εφοδιαστικής αλυσίδας του 
Οµίλου ενισχύθηκαν µε την ανάπτυξη 
αποκλειστικών εσωτερικών εργαλείων 
για την πρόβλεψη πωλήσεων. Παράλ
ληλα, η ανάπτυξη ψηφιακών εφαρµο

γών για τους πελάτες, διευκόλυνε την 
ψηφιοποίηση της επικοινωνίας και των 
συναλλαγών µαζί τους. O Όµιλος ΤΙ
ΤΑΝ βρίσκεται σε πορεία επίτευξης των 
στόχων του σε θέµατα περιβάλλοντος, 
κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) για 
το 2025 και µετά. Η αντιµετώπιση της 
κλιµατικής αλλαγής εξακολούθησε το 
2021 να είναι η κύρια προτεραιότητα 
του Οµίλου σε θέµατα βιώσιµης ανάπτυ
ξης. Ο ΤΙΤΑΝ είναι µια από τις πρώτες 
τσιµεντοβιοµηχανίες στον κόσµο που 
πέτυχαν την επικύρωση των στόχων 
τους για µηδενικές εκποµπές άνθρακα 
από την Πρωτοβουλία Science Based 
Targets (SBTi). Ενόψει της Διάσκεψης 
των Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµα
τική Αλλαγή (COP26), ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ 
υπέγραψε την επιστολή «Business 
Ambition for 1.5°C», σύµφωνα µε την 
οποία θα επιδιώξει –από κοινού µε άλλες 
κορυφαίες εταιρίες– τη συγκράτηση της 
υπερθέρµανσης του πλανήτη στο επίπε
δο του 1,5°C και την επίτευξη µηδενικών 
εκποµπών CO2 έως το 2050. Οι ειδικές 
εκποµπές CO2 µειώθηκαν κατά 4% συµ
βάλλοντας στην επίτευξη των στόχων 
του Οµίλου έως το 2030. Συνολικά οι 
εκποµπές CO2 του Οµίλου µειώθηκαν 
κατά 43kgCO2/t τσιµεντοειδούς προϊό
ντος, χάρη στην αυξηµένη χρήση εναλ
λακτικών καυσίµων και τη µείωση του 
κλίνκερ στο τσιµέντο. Το 2021 ο Όµιλος 
επένδυσε περίπου €20 εκ. σε εγκαταστά
σεις εναλλακτικών καυσίµων σε αρκετές 
από τις επιχειρηµατικές τους µονάδες 
και συνέχισε να επενδύει στην έρευνα 
και στην καινοτοµία και να συµβάλλει 
στις δραστηριότητες του δικτύου ερευ
νών Innovandi της Παγκόσµιας Ένωσης 
Τσιµέντου και Σκυροδέµατος (GCCA). 

������ ��������
Italcementi Group

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΥΨ

Η ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε είναι 
µέλος του Οµίλου HeidelbergCement 

AG  και δραστηριοποιείται σε περίπου 
60 χώρες σε όλο τον κόσµο. 

Η ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε δρα
στηριοποιείται στο κλάδο της παραγω
γής Τσιµέντου µε την επωνυµία “Τσι
µέντα ΧΑΛΥΨ”, στο λατοµικό κλάδο µε 
την επωνυµία “Λατοµεία ΧΑΛΥΨ” και 
στη παραγωγή έτοιµου σκυροδέµατος 
µε την επωνυµία “ET BETON”.

Η ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε έχει 
πραγµατοποιήσει σηµαντικά επενδυ
τικά προγράµµατα, µε στόχο την αύξη
ση της παραγωγικότητας και αποδο
τικότητας, τη βελτίωση της ποιότητας 
των προϊόντων της, των συνθηκών 
εργασίας, καθώς και τη προστασία του 
περιβάλλοντος.

Η ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ήρθε σε 
συµφωνία µε τη Holcim ΑΓΕΤ ΗΡΑ
ΚΛΗΣ για την πώληση του λατοµείου 
στη Μάνδρα Αττικής και δύο µονάδων 
σκυροδέµατος στον Ασπρόπυργο και 
Γέρακα Αττικής αντίστοιχα. Τα λατο
µεία και οι µονάδες σκυροδέµατος πρό
κειται να ενταχθούν στην οργάνωση 
της Lafarge Beton, µέλος του Οµίλου 
Holcim ΑΓΕΤ Ηρακλής. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΜΕ



ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (Λατομεία Αδρανών)
Δ. Σολωμού 32, 14123, Λυκόβρυση 
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.
Δ. Σολωμού 32, 14123, Λυκόβρυση
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

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μοριχόβου 27 Β, Φλώρινα (ΜΕΤΕ) 
T. +30 23850-29583/26095, F. +30 23850-24763
headoffice@mete.gr 
https://www.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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ





ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μιχαλακοπούλου 42, 115 28, Ιλίσια
42, Michalakopoulou, 115 28, Ilisia, Greece
T +30 2107215900 - 902 | F +30 210 7215950 | E info@sme.gr


