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Γενικά. Tε δηεηία 2012-2013 ν ηνκέαο ζπλέρηζε ηελ ίδηα πησηηθή ηάζε πνπ δηακνξθψζεθε ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, αθνινπζψληαο ηελ ζεκαληηθή πηψζε ζηε 

δήηεζε αιιά θαη ηηο ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηνπο θιάδνπο ηεο ραιπβνπξγίαο, ησλ θαηαζθεπψλ, 

ηεο νηθνδνκήο, ηνπ ηζηκέληνπ θαη ηνπ ζθπξνδέκαηνο. H χθεζε εληζρχζεθε απφ ηελ αζηάζεηα ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο ησλ πξψησλ πιψλ, ηε κείσζε ζηηο δηεζλείο ηηκέο ησλ κεηάιισλ θαη ηελ αχμεζε 

ησλ ηηκψλ ηεο ελέξγεηαο ζε φιε ηελ ΔΔ.  

 

Ζ εγρψξηα αγνξά δνκηθψλ πξντφλησλ ππέζηε ζεκαληηθή  πηψζε ελψ σο ελζαξξπληηθφ 

ζηνηρείν κπνξεί λα εθιεθζεί ην γεγνλφο φηη ε ζπλνιηθή παξαγσγή αιιά θαη νη πσιήζεηο ησλ 

πξσηνγελψλ αδξαλψλ πιηθψλ παξνπζίαζαλ γηα ην 2013  κηα κηθξή άλνδν ηεο ηάμεο ηνπ 8%. 

Αληίζεηα, νη εμαγσγηθέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κε πξντφληα πνπ δηνρεηεχνληαη ζηελ επξσπατθή 

θαη γεληθφηεξα ζηελ δηεζλή αγνξά (βηνκεραληθά νξπθηά, αινπκίλην, ληθέιην, καγλεζηαθά 

πξντφληα θιπ) αληηκεηψπηζαλ κε ζρεηηθή επηηπρία ηελ ζπλερηδφκελε χθεζε δηαηεξψληαο 

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα.   

 

Πηελ βάζε δεδνκέλσλ πνπ ηεξεί ην  ΞΔΘΑ/Γλζε Ξνιηηηθήο Νξπθηψλ Ξξψησλ ιψλ 

θαηαρσξνχληαη εηεζίσο  πάλσ απφ 700 δειηία δξαζηεξηφηεηαο/απξαμίαο πνπ αθνξνχλ ηελ 

εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα θάζε θαηεγνξία νξπθηνχ (αδξαλή, κάξκαξα, βηνκεραληθά νξπθηά, 

κεηαιιεπηηθά νξπθηά). Απφ απηά ηα  500 δειηία πεξίπνπ  αθνξνχλ δξαζηεξηφηεηα θαη ηα 200 

δειηία αθνξνχλ απξαμία. Πηνλ Ξίλαθα 1 (ζει. 18-19) δίλνληαη νη εηήζηεο παξαγσγέο γηα ηα 

βαζηθά πξντφληα ηεο κεηαιιεπηηθήο/κεηαιινπξγηθήο βηνκεραλίαο πνπ αθνξνχλ ηα έηε 2012 θαη 

2013. Ρα ζηνηρεία απηά είλαη ζπλδπαζκφο ζηνηρείσλ πνπ πξνέξρνληαη α) απφ ηα ζηαηηζηηθά πνπ 

ηεξεί ην π. Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο  θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο, ΞΔΘΑ θαη β) ηα ζηνηρεία πνπ 

δεκνζηνπνηεί εηήζηα ν Πχλδεζκνο Κεηαιιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΠΚΔ). Δηδηθφηεξα γηα ηνλ θιάδν 

ησλ καξκάξσλ ηα ζηνηρεία εκπινπηίδνληαη κε ηα δεδνκέλα γηα ηηο εμαγσγέο πνπ παξέρνληαη απφ 

ηελ EΙ.ΠΡΑΡ, ηα νπνία νκαδνπνηνχληαη θαη αλαιχνληαη απφ Γ/λζε Ξνιηηηθήο Νξπθηψλ Ξξψησλ 

ιψλ (Ξίλ. 2, ζει.20-21). 
 

Μεηαλλοςπγία-Μεηαλλεςηικά Οπςκηά. Αλαιπηηθφηεξα, γηα ην ληθέιην (Λi), ην 2013 ππήξμε 

κηα πηψζε παξαγσγήο ηεο ηάμεο ηνπ 10% κεηά ηηο εμαηξεηηθέο επηδφζεηο ηνπ 2012, ρξνληά θαηά 

ηελ νπνία ε παξαγσγή αλήιζε ζην επίπεδν ησλ 18.600 tn ληθειίνπ θαη νη πσιήζεηο ζε 19.071 tn 

δεκηνπξγψληαο ηζηνξηθφ ξεθφξ.  Νη εμαγσγέο γηα ην 2013 αλήιζαλ ζε  17.054 tn Ni   κε 

παξάιιειε εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ εηνίκνπ πξντφληνο.   Δληνχηνηο, ε ππφ ηδησηηθνπνίεζε, 

εμαγσγηθή κεηαιιεπηηθή θαη κεηαιινπξγηθή εηαηξεία ΙΑΟΘΝ ΓΚΚΑΔ, κνλαδηθή βηνκεραλία 

παξαγσγήο ζηδεξνληθειίνπ απφ δηθά ηεο θνηηάζκαηα ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, ε νπνία 

απαζρνιεί άκεζα ή κέζσ εξγνιαβηθήο αλάζεζεο 1582 εξγαδνκέλνπο (168 επηζηήκνλεο), επιήγε 

απφ ηε δπζκελή ζρέζε επξσ/δνιαξίνπ θαη ηηο πςειέο ηηκέο ελέξγεηαο, θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα 

ηεο ρξήζεο 2013, πξνζηηζεκέλσλ ησλ θφξσλ, ήηαλ θαζαξέο δεκηέο 76,385 εθαη. € , έλαληη 

αληίζηνηρσλ δεκηψλ 34,32 εθαη. €  ην 2012 (θέξδε 6,37 εθαη. €  ην 2011). 

 

Ζ κεηαιινπξγηθή κνλάδα ηεο ΙΑΟΘΝ ΓΚΚΑΔ ζηε Ιάξπκλα ηξνθνδνηήζεθε ζε πξψηε χιε 

απνθιεηζηηθά κε εγρψξην ζηδεξνληθειηνχρν κεηάιιεπκα (ιαηεξίηε) απφ ηα κεηαιιεία Δπβνίαο, 

Αγίνπ Ησάλλε θαη Θαζηνξηάο, ε δε ζπλνιηθή παξαγσγή ζηδεξνληθειηνχρνπ κεηαιιεχκαηνο αλήιζε 

ζε 2,25 εθαη. tn (γηα ην 2012) θαη 2,22   (γηα ην 2013).  Ξαξάιιεια ε Ιάξθν παξήγαγε θαη 268 

ρηι tn Ιηγλίηε (γηα ην 2012) θαη 273 ρηι tn Ιηγλίηε (γηα ην 2013) απφ ην  ιηγληησξπρείν ηεο ζηα 
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Πέξβηα Θνδάλεο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ νπνίνπ δηαηέζεθε ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή κέζσ ηεο 

ΓΔΖ ΑΔ.  

 

Ζ παξαγσγή  Αl γηα ην 2013 απφ ηελ ΑΙΝΚΗΛΗΝΛ Α.Δ.  (αλήθεη ζηνλ Όκηιν Κπηηιελαίνπ θαη 

απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν θαζεηνπνηεκέλν παξαγσγφ αινπκηλίνπ θαη αινπκίλαο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε) δηαηεξήζεθε ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 2012  (πεξίπνπ 169 ρηι. ηνλ.) επηηπγράλνληαο 

αχμεζε 2,2% παξά ηελ κέηξηα δήηεζε απφ ηελ αγνξά απνξξνθψληαο  1.830.398 ηνλ. Βσμίηε (εθ 

ησλ νπνίσλ νη 405.940 ηνλ. εηζαγσγήο) δει. πάλσ απφ ην 75% ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο 

βσμίηε. 

 

Ζ κέζε ηηκή ηνπ αινπκηλίνπ γηα ην 2013 δηακνξθψζεθε ζηα 1,845$/ηνλ., ζεκεηψλνληαο 

πηψζε θαηά 8,6% ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2012, θαηαγξάθνληαο ην 

ρακειφηεξν επίπεδν ησλ ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ εηψλ.  Δληνχηνηο, νη ελδνθνηλνηηθέο 

εμαγσγέο Al απμήζεθαλ ζε πνζφηεηα αγγίδνληαο ηνπο 100,9 ρηι. ηνλ. (απφ 89.3 ρηι. ηνλ. ην 

2012)  ζπλνιηθήο αμίαο 179,6 εθαη. € (έλαληη 168.3 εθαη. € ην 2012) ελψ νη εμαγσγέο πξνο 

ηξίηεο ρψξεο απμήζεθαλ ζεκαληηθά ζε 2,4 ρηι. ηνλ. (έλαληη 857 ηνλ. ην 2012)  αμίαο 4 εθαη. € 

(έλαληη κφιηο 1.7 εθαη. € ην 2012). Δπηζεκαίλεηαη  φηη νη εμαγσγέο ηεο εηαηξείαο, ε νπνία είλαη 

θαη ε κνλαδηθή ζηελ Διιάδα πνπ παξάγεη πξσηφρπην αινπκίλην, θαιχπηνπλ ην  80-90% ησλ 

ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ ηνπ νκίινπ, κε εμαίξεζε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ειεθηξηθή ελέξγεηαο πνπ αθνξά ζηελ εγρψξηα αγνξά.  

 

Ζ παξαγσγή ηεο έλπδξεο αινπκίλαο επαλήιζε ζηα πςειά επίπεδα ηνπ 2011 ζηα νπνία 

ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ε δηνρέηεπζή ηεο ζε κε κεηαιινπξγηθέο ρξήζεηο (πρ. θεξακηθά, θίιηξα 

θιπ). Νη αληίζηνηρεο ζπλνιηθέο πσιήζεηο έλπδξεο αινπκίλαο γηα ην 2013 ήηαλ  147 ρηι. ηνλ. 

πεξίπνπ αμίαο 36 εθαη. € (γηα ην 2012 είρακε πσιήζεηο 102 ρηι. ηνλ. αμίαο 27 εθαη. €).  Ζ 

παξαγσγή ηεο άλπδξεο αινπκίλαο πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 2013 γηα ηελ παξαγσγή 

αινπκηλίνπ εμήρζε είηε ελδνθνηλνηηθά (116.3  ρηι. ηνλ. αμίαο 30.4 εθαη. €) είηε πξνο ηξίηεο 

ρψξεο (214.7  ρηι. ηνλ. αμίαο 54.2 εθαη. €) 

 

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ην εξγνζηαζηαθφ ζπγθξφηεκα ηεο ΑΙΝΚΗΛΗΝΛ Α.Δ. ζηνλ Αγ. 

Ληθφιαν Βνησηίαο απαζρνιεί άκεζα 1.100 άηνκα θαη έκκεζα πεξηζζφηεξα απφ 400 ελψ ηα 

εξγνηάμηα ηεο εηαηξείαο ΓΔΙΦΝΗ - ΓΗΠΡΝΚΝΛ  πνπ πξνκεζεχεη κε βσμίηε ην εξγνζηάζην 

αινπκηλίνπ, βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Άκθηζζαο θαη απαζρνινχλ πεξίπνπ 100 εξγαδνκέλνπο.   

Ππλνιηθά ε βηνκεραλία αινπκηλίνπ (πξσηφρπην, δεπηεξφρπην αινπκίλην, πξντφληα έιαζεο, ηειηθά 

πξντφληα θιπ) ζηελ Διιάδα απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν βηνκεραληθφ θιάδνο κε-ζηδεξνχρσλ 

κεηάιισλ ζηε ρψξα καο κε  2,5 ρηιηάδεο  εκπιεθφκελεο κηθξέο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, 40 

ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο  θαη εηήζην θχθιν εξγαζηψλ πάλσ απφ 2.5  δηο. €  πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα 

ζπλεηζθνξά 1% πεξίπνπ ζην εζληθφ πξντφλ θαη πάλσ απφ 8% ζηηο εμαγσγέο ηεο ρψξαο.  

 

Ζ εγρψξηα παξαγσγή βσμίηε απφ ηηο S&B Βηνκεραληθά Νξπθηά Α.Δ (ζπγαηξηθή Δπξσπατθνί 

Βσμίηεο ΑΔ), Γειθνί Γίζηνκν ΑΚΔ θαη ΔΙΚΗΛ ΑΔ, γηα ην 2013 (1,85 εθαη. ηνλ.) παξέκεηλε ζηα 

ίδηα πςειά επίπεδα κε ην 2012 (1,8 εθαη. ηνλ.) εμαζθαιίδνληαο ηελ εγρψξηα παξαγσγή 

αινπκηλίνπ ελψ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 400 ρηι. ηνλ. (πάλσ απφ 20%)  εμήρζεζαλ ζηελ δηεζλή 

αγνξά γηα άιιεο ρξήζεηο πρ. ραιπβνπξγία,  ηζηκεληνβηνκεραλία, παξαγσγή πεηξνβάκβαθα, 

ιεηαληηθψλ κέζσλ θιπ. 

 

Ζ παξαγσγή ζε κεηθηά ζεηνχρα κεηαιιεχκαηα απφ ηελ ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΣΟΠΝΠ ΑΔ δηαηεξήζεθε 

ζηα πξνεγνχκελα  επίπεδα (πεξίπνπ  230 ρηι. μεξνί  ηνλ.  κεηθηνχ ζεηνχρνπ κεηαιιεχκαηνο απφ 

ηηο ΞΚ 16 θαη 25 ησλ Καχξσλ Ξεηξψλ θαη ηνπ Πηξαησλίνπ, Λ. Σαιθηδηθήο) ελψ ηα πξντφληα 

εκπινπηηζκνχ (ζπκππθλψκαηα ζεηνχρνπ κνιχβδνπ, ζεηνχρνπ ςεπδαξγχξνπ θαη ζηδήξνπ κεηά 

απφ δηαθνξηθή επίπιεπζε) ππεξέβεζαλ ηνπο 18 ρηι.ηνλ. ζπκππθλψκαηνο κνιχβδνπ (γαιελίηεο) 

θαη ηνπο 41 ρηι. ηνλ. ζπκππθλψκαηνο ςεπδαξγχξνπ (ζθαιεξίηεο). Ζ κέζνδνο θαηεξγαζίαο 

ζπλίζηαηαη ζηε δηαθνξηθή επίπιεπζε ησλ κηθηψλ ζεηνχρσλ κεηαιιεπκάησλ κε ηελ πξνζζήθε 

δηαθφξσλ αληηδξαζηεξίσλ (μαλζνγνληθά άιαηα, Ca(OH)2, ZnSO4, NaCn, CuSO4, θ.η.ι.) κε ηα 

νπνία επηηπγράλεηαη ν ζηαδηαθφο δηαρσξηζκφο ησλ πεξηερφκελσλ ζην κεηάιιεπκα νξπθηψλ. Ρα 

πξντφληα εκπινπηηζκνχ πνπ εμήρζεζαλ ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο μεπέξαζαλ ην 2013 ζε αμία ηα 
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40 εθαη. €  (23.2 εθαη. € γηα ηνλ Pb θαη  17.2 εθαη. € γηα ηνλ Zn) απφ 46.4 εθαη. € γηα ην 2012 

(22.8 εθαη. € γηα ηνλ Pb, 21.9 εθαη. € γηα ηνλ Zn θαη 1,65 εθαη. € γηα ηνλ FeS2).  

 

Δπίζεο, εληφο ηνπ 2013,  ε εηαηξεία ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΣΟΠΝΠ ΑΔ θαηεξγάζηεθε 552,6 ρηι. ηνλ. 

παιαηνχ ηέικαηνο ηεο πεξηνρήο Νιπκπηάδαο απφ ηελ νπνία πξνήιζαλ πεξίπνπ 64.837 ηνλ. 

ζπκππθλψκαηνο ρξπζνθφξνπ αξζελνππξίηε κε κέζε ζχζηαζε Ag= 40,52 gr/ηνλ. θαη  Au=22,50 

gr/ηνλ.  Απφ ην ζπκπχθλσκα απηφ δηαηέζεθαλ ζηελ Θίλα 49.832 ηνλ.  αμίαο 21,3 εθαη. € .   Απφ 

ηελ θαηεξγαζία ηνπ αξζελνππξίηε απηνχ ζα κπνξνχζαλ λα παξαρζνχλ πάλσ απφ 50 ρηι. νπγθηέο 

ρξπζνχ. Ζ ηδηαίηεξε ζεκεηνινγία είλαη φηη ε  ρψξα καο ζα κπνξνχζε -γηα πξψηε θνξά ζηα 

λεψηεξα ρξφληα- λα θαηαζηεί παξαγσγφο ρξπζνχ, θαη κάιηζηα απφ εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο 

πεξηβάιινληνο νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζηα 265 ζηξέκκαηα ησλ ηεικάησλ ηεο παιαηάο 

εθκεηάιιεπζεο ζηελ Νιπκπηάδα. Γπζηπρψο, νη ρξπζνθφξνη ππξίηεο (πάλσ απφ 2,4 Mt κε κέζε 

πεξηεθηηθφηεηα 3,4 gr/ηνλ.Au), εμαηηίαο ηεο κε χπαξμεο κεηαιινπξγηθήο κνλάδαο παξαγσγήο 

ρξπζνχ ζηνλ ηφπν καο, εμάγνληαη ζηελ Θίλα θαη ε ππεξαμία θαξπνχηαη απφ ηε ρψξα απηή. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θαηαζθεπή κεηαιινπξγηθήο κνλάδαο πξνβιέπεηαη ζνλ Λ.3220/04 πνπ 

θχξσζε ηελ κεηαβίβαζε ησλ Κεηαιιείσλ Θαζζάλδξαο ζηελ Διιεληθφο Σξπζφο ΑΔ, αιιά ε 

πινπνίεζή ηεο δελ έρεη θαηαζηεί δπλαηή κέρξη ζήκεξα. 

 

Γηα ην κεηαιιείν ησλ Πθνπξηψλ δηαηέζεθαλ ην έηνο 2013 γηα επελδπηηθά έξγα 29,5 εθαη.  €, 

πνζφ ην νπνίν θαηαλέκεηαη ζηηο παξαρσξήζεηο (ΞΚ 3, 20, 38, 39 θαη 40) πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Κεηαιιείνπ Πθνπξηψλ. Ξξφθεηηαη γηα πξνπαξαζθεπαζηηθά έξγα θαζψο θαη έξγα πνπ 

αθνξνχλ ηε δηάλνημε ηεο ζήξαγγαο πνπ ζα ζπλδέεη  ην κεηαιιεπηηθφ θέληξν ηνπ Καληέκ Ιάθθνπ 

θαη ηελ ππφγεηα εθκεηάιιεπζε ηεο Νιπκπηάδαο. Ξαξάιιεια ε εηαηξεία ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΣΟΠΝΠ ΑΔ 

(ε νπνία απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2012 ιεηηνπξγεί σο ζπγαηξηθή ηεο θαλαδηθήο εηαηξείαο 

Eldorado Gold) αχμεζε ην πάγην ελεξγεηηθφ ηεο, θαζψο πξνσζεί ηελ επέλδπζε ηεο 

κεηαιινπξγίαο ρξπζνχ, θαηά 77,7 εθαη. € , μεπεξλψληαο ηα 200 εθαη. € . Πε φηη αθνξά ηα 

απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ηεο απηά γηα ην 2013 δηακνξθψζεθαλ ζε δεκηέο χςνπο 17,82 εθαη. €  

φηαλ ζηε ρξήζε ηνπ 2012 νη δεκηέο είραλ αγγίμεη ηα 13,03 εθαη. € .  

 

Πεκαληηθή ήηαλ γηα κηα ρξνληά αθφκε, παξά ηελ δπζκελή νηθνλνκηθή  ζπγθπξία, ε δηεζλήο 

παξνπζία ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΝΗ ΙΔΘΝΙΗΘΝΗ ΑΔ ζηελ παξαγσγή σκνχ ιεπθφιηζνπ (πάλσ απφ 360 ρηι. 

ηνλ. απφ παξαρσξήζεηο 20&22  θαη 21 Σαιθηδηθήο γηα ην 2013 έλαληη 351 ρηι. ηνλ. γηα ην 2012) 

θαη  καγλεζηαθψλ θαζεηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ (δίππξεο θαη θαπζηηθήο καγλεζίαο θαζψο θαη 

ππξίκαρσλ καδψλ) ππεξβαίλνληαο ζε θχθιν εξγαζηψλ ηα 35 εθαη. € (έλαληη 30 εθαη. € γηα ην 

2012). Ζ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία δηαζέηνληαο  θνηηάζκαηα ιεπθνιίζνπ θαη εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο θπξίσο ζηελ πεξηνρή Σαιθηδηθήο, φπνπ εξγάδνληαη ζπλνιηθά 367 εξγαδφκελνη, είλαη 

ακηγψο εμαγσγηθή (ζην 90%) θαη επηηπγράλεη παξά ηνλ ζεκαληηθφ δηεζλή αληαγσληζκφ λα 

δηαηεξείηαη σο ε κεγαιχηεξε εμαγσγηθή επηρείξεζε πξντφλησλ ιεπθνιίζνπ εληφο ηεο ΔΔ 

εζηηάδνληαο παξάιιεια ζε ζέκαηα πνηφηεηαο θαη απνθαηάζηαζεο πεξηβάιινληνο. Δληφο ηνπ 2013 

πξαγκαηνπνίεζε  εμαγσγέο ζπλνιηθά 142 ρηι. ηνλ. καγλεζηαθψλ πξντφλησλ επηηπγράλνληαο 

αχμεζε 6% έλαληη ηνπ 2012 αιιά ιφγσ ζρεηηθήο ζπξξίθλσζεο ησλ ηηκψλ ζηε δηεζλή αγνξά, ε 

ζπλνιηθή αμία ησλ εμαγσγψλ εκθάληζε κηθξή πηψζε. Ζ εηαηξεία δηαηεξεί θαη δξαζηεξηφηεηα 

εθηφο Διιάδνο κε ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζε επηρεηξεκαηηθά ζρήκαηα:  Magnesitas Navarras SA ζηελ 

Ηζπαλία (κεξίδην 40%), Van Mannekus & Co BV ζηελ Νιιαλδία (κεξίδην 50%) θαη Akdeniz 

Mineral Kaynaklari A.S ζηελ Ρνπξθία (κεξίδην 90%). 

 

Δπίζεο, ε επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ηεο εμνξπθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην Καληνχδη Δπβνίαο απφ 

ηελ ΡΔΟΛΑ ΙΔΘΝΙΗΘΝΗ (TERNA MAG, ηνπ νκίινπ  ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ), ε νπνία εμαγφξαζε ηελ παιαηά 

ΒΗΝΚΑΓΛ ζηελ πεξηνρή ηεο Β. Δπβνίαο θαη ζηνρεχεη ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ γλσζηψλ 

θνηηαζκάησλ ιεπθνιίζνπ ηνπ Γεξνξέκαηνο θαη ηνπ Θαθάβνπ θαη ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζή ηνπο 

γηα παξαγσγή καγλεζίαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Φνχξλσλ Καληνπδίνπ κεηά ζρεηηθφ 

εθζπγρξνληζκφ. Πε πξψηε θάζε, ζηφρνο ηεο ΡΔΟΛΑ ΙΔΘΝΙΗΘΝΗ είλαη ε εμφξπμε ζε εηήζηα βάζε 

πεξίπνπ 170 ρηι. ηνλ. Ιεπθφιηζνπ, κε ζηφρν ζε ηξία ρξφληα ε κέζε εηήζηα παξαγσγή λα 
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αλέξρεηαη ζε 450 ρηι. ηνλ. Ξξάγκαηη, εληφο ηνπ 2013 μεθίλεζε ε παξαγσγή καγλεζίηε απφ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο Γεξνξέκαηνο (παξήρζεζαλ 23,6 ρηι. ηνλ. σκνχ ιεπθνιίζνπ) ελψ παξάιιεια 

άξρηζε ε ππφγεηα εμφξπμε κεηαιιεχκαηνο απφ ην εξγνηάμην Ξιαθαξηάο-Κνπξηίηζαο. Ήδε,  ζηηο  

εγθαηαζηάζεηο  ηεο  εηαηξείαο ζηελ Β. Δχβνηα απαζρνινχληαη 100  εξγαδφκελνη. Ρν 2014 

πξνγξακκαηίδεηαη ε αλάπηπμε θαη λένπ κεηαιιεπηηθνχ θέληξνπ ζηνλ Θάθθαβν κε ππαίζξηα 

εθκεηάιιεπζε ιεπθνιίζνπ θαη ιεηηνπξγία εξγνζηαζίνπ εκπινπηηζκνχ. 

 

H παξαγσγή Λαμίαο ζκχξηδαο γηα ην 2013 ήηαλ 4.250 ηνλ.  (ε ίδηα κε εθείλε ηνπ 2012, ελψ 

ηα πξνεγνχκελα έηε ήηαλ κεγαιχηεξε: 5.900 θαη  7.000 ηνλ. ην 2011 θαη 2010 αληίζηνηρα) ζε 

κηα πξνζπάζεηα ειέγρνπ ηνπ αδηάζεηνπ απνζέκαηνο πνπ δηαηεξείηαη ζηηο ππαίζξηεο απνζήθεο 

ζκχξηδαο ηνπ Γεκνζίνπ ζηε Κνπηζνχλα ζηε Λάμν θαη γηα ηε δηνρέηεπζε ηνπ νπνίνπ ζηελ αγνξά 

έγηλαλ ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο εληφο ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ. Ξξάγκαηη, ην απφζεκα ζκχξηδαο 

έρεη πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά ζε 16.813 ηνλ. ζκχξηδαο Α’ πνηφηεηαο θαη 30.012 ηφλνη ζκχξηδαο Β’ 

πνηφηεηαο (Κάηνο 2014).    

 

Δνεπγειακά οπςκηά και Τδπογονάνθπακερ. Ζ παξαγσγή ιηγλίηε απφ ηα νξπρεία ηεο ΓΔΖ 

ΑΔ ππεξέβε ηνπο 54 εθαη. ηνλ. (γηα ην 2013) κεησκέλε θαηά 14,5% απφ ηνπο 61,7 εθαη. ηνλ. 

(γηα ην 2012).  Αλαιπηηθφηεξα νη 43,6  εθαη. ηνλ. πξνέξρνληαλ απφ ην   Ιηγληηηθφ Θέληξν Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο (ΙΘΓΚ) (έλαληη  52,1  εθαη. ηνλ. ην 2012) θαη νη 8,9  εθαη. ηνλ. απφ ην Ιηγληηηθφ 

Θέληξν Κεγαιφπνιεο (ΙΘΚ) (έλαληη  9,6 εθαη. ηνλ. ην 2012).  Δπίζεο, απφ ηα ιηγληησξπρεία 

εθηφο ηεο ΓΔΖ ΑΔ, θπξίσο ην νξπρείν ηεο Αριάδαο (πξψελ Οφδαο, παξαγσγή 746 ρηι. ηνλ. γηα ην 

2013), Ξξνζειίνπ (ΚΔΡΔ ΑΔ 348.7  ρηι. ηνλ γηα ην 2013) θαη ησλ Πεξβίσλ Θνδάλεο (ΞΚ 50 ηεο 

Ιάξθν, παξαγσγή 264.4 ρηι. ηνλ. γηα ην 2013) θαζψο θαη νξηζκέλα κηθξφηεξα ηδησηηθά 

ιηγληησξπρεία, παξήρζεζαλ ζπλνιηθά πεξίπνπ  1,4 εθαη. ηνλ. (έλαληη 1,3 εθαη. ηνλ. γηα ην 2012  

θαη  1,6 εθαη. ηνλ. γηα ην 2011) πνπ επίζεο δηαηέζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο κνλάδεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο. Δπίζεο, εληφο ηνπ 2013, μεθίλεζε απφ ηε ΓΔΖ ΑΔ ε δηάλνημε ηνπ λένπ 

νξπρείνπ ηεο Ιαθθηάο (φκνξν κε εθείλν ηνπ Ακπληαίνπ) κε απνιήςηκα απνζέκαηα πάλσ απφ 40 

εθαη. ηνλ. ιηγλίηε. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη παξά ηελ κεησκέλε παξαγσγή γηα ην 2013 αιιά θαη ην ρακειφ ζεξκηδηθφ 

πεξηερφκελν ηνπ ειιεληθνχ ιηγλίηε, ε ΓΔΖ ΑΔ είλαη καθξάλ ε κεγαιχηεξε ειιεληθή εμνξπθηηθή 

βηνκεραλία, αθνχ εμνξχζζεη γηα ηδηφρξεζε ιηγλίηε κεγάιεο εκπνξηθήο αμίαο (απφ 10 έσο θαη 35 

€/ηνλ. ιηγλίηε αλαιφγσο ηελ ζεξκνγφλν δχλακε θαη ηελ ζρέζε απνθάιπςεο θαηά ηελ 

εμφξπμε) δηαηεξψληαο ηελ δεζπφδνπζα ζέζε πνπ θαηέρεη ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία κεηαμχ ησλ 

ιηγληηνπαξαγσγψλ ζε δηεζλέο επίπεδν (3ε ζέζε ζηελ ΔΔ θαη κεηαμχ ησλ 10 κεγαιχηεξσλ 

παξαγσγψλ ιηγλίηε παγθνζκίσο).  Κφλν ηα βεβαησκέλα απνζέκαηα ησλ νξπρείσλ ηεο πεξηνρήο 

Φιψξηλαο (Βεχε, Κειίηε, Αριάδα, Θνκλελά, Θιεηδί, Ακχληαην, Ιαθηά) ππεξβαίλνπλ ηα 450-500 

εθαη. ηνλ ιηγλίηε. 

 

Πχκθσλα κε κειέηε ζρεηηθά κε ην θφζηνο εμφξπμεο ηνπ ιηγλίηε (απφ ηελ Booz & Co ε νπνία 

δηελεξγήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΓΔΖ ΑΔ) ην θφζηνο εμφξπμεο ιηγλίηε γηα ην 2012 ζηελ Διιάδα 

θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ ζε ζχγθξηζε κε ηηο ινηπέο ρψξεο ηεο κειέηεο,  δει. 

Γεξκαλία, Ρζερία, Ξνισλία, Ονπκαλία, Πεξβία, Ρνπξθία. Κφλν ε Βνπιγαξία παξνπζηάδεη 

ρακειφηεξν θφζηνο εμφξπμεο ιηγλίηε (ζε €  αλά ηφλν). Γπζηπρψο, ε κέζε ζεξκνγφλνο δχλακε 

ηνπ ιηγλίηε ζηνλ ηφπν καο (πεξίπνπ 1.200 Kcal/Kg) είλαη κε κεγάιε δηαθνξά ε ρακειφηεξε ζην 

ζχλνιν ησλ 8 ρσξψλ πνπ ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηελ αλσηέξσ κειέηε (πρ. ζηελ Ρζερία ε κέζε 

ζεξκνγφλνο δχλακε είλαη 2.915 Kcal/Kg). Πχκθσλα κε ηελ κειέηε ην πιήξεο θφζηνο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ιηγλίηε αλήιζε ζε 59,93 €/MWh έλαληη εχξνπο απφ 31,57 €/MWh 

(Βνπιγαξία) έσο 54,19€/MWh (Ονπκαλία)  ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο κειέηεο, εληνχηνηο ην 

ζπκπέξαζκα είλαη φηη απηφ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ρακειφ αλ ιεθζνχλ ππφςηλ ζπγθξηηηθά ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιηγλίηε ησλ άιισλ ρσξψλ. Ρν ζπκπέξαζκα ηεο αλάιπζεο είλαη φηη ε 

εθκεηάιιεπζε ηνπ ιηγλίηε ζηελ Διιάδα γίλεηαη ηδηαίηεξα απνδνηηθά κε βάζε ηα ζπγθξηηηθά 

ζηνηρεία άιισλ ρσξψλ, αλ θαη ην θφζηνο επηβαξχλεηαη αλαπφθεπθηα απφ ην ρακειφ ζεξκηδηθφ 

πεξηερφκελν ηνπ εγρψξηνπ ιηγλίηε. 

 

Ζ εθκεηάιιεπζε ηνπ ιηγλίηε απφ ηελ ΓΔΖ ΑΔ γίλεηαη επηθαλεηαθά κε ηελ κέζνδν ησλ νξζψλ 

βαζκίδσλ θιεηζηήο εθζθαθήο ρξεζηκνπνηψληαο ειεθηξνθίλεηα κεραλήκαηα ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο  
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θαη καδηθήο εθζθαθήο, κεηαθνξάο θαη απφζεζεο (θαδνθφξνη εθζθαθείο, ηαηληφδξνκνη, απνζέηεο). 

Ν θπζηθφο ιηγλίηεο πνπ κεηαθέξεηαη απφ ηα νξπρεία απνζεθεχεηαη αξρηθά ζε ζηιφ, ζξαχεηαη, 

μεξαίλεηαη θαη ελ ζπλερεία νδεχεη πξνο θαχζε ζηνπο ΑΖΠ. Έλα κέξνο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο 

εθκεηάιιεπζεο γίλεηαη κε εληαγκέλεο εξγνιαβίεο. 

 

Ρν «ιηγληηηθφ ηέινο»  πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 20 ηνπ λ. 2446/1996 θαη έρεη νξηζηεί ζην 

0,5% ηνπ Δηήζηνπ Θχθινπ Δξγαζηψλ ηεο Γ.Δ.Ζ. Α.Δ. θαηαλεκήζεθε γηα ην 2013 ζηηο 

Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Φιψξηλαο, Θνδάλεο θαη Αξθαδίαο αλαινγηθά πξνο ηελ παξαρζείζα 

ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηνπο ζεξκηθνχο ιηγληηηθνχο ζηαζκνχο ησλ αλσηέξσ πεξηνρψλ. Ρν 

ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ ηέινπο  πνπ εθρσξήζεθε γηα ην 2013 ήηαλ –ζχκθσλα κε πξαθηηθφ ηεο 

εηδηθήο επηηξνπήο θαηαλνκήο ε νπνία πξνβιέπεηαη ζηελ θαλνληζηηθή απφθαζε ∆5-

ΖΙ/Β/Φ.5.179/νηθ.2284/2013 (ΦΔΘ 400 Β/22-2-2013) -πεξίπνπ 30 εθαη. €.  

 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ιηγλίηε ζην ελεξγεηαθφ κίγκα πνπ αθνξά ην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα ηεο 

Σψξαο ππεξέβε  γηα ην 2013 ην 46 % (55% ην 2012) ελψ  ε αληίζηνηρε ζπκκεηνρή ζην ζχλνιν 

ηεο Σψξαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κε δηαζπλδεδεκέλσλ λεζηψλ) ήηαλ 42 % (49.5% ην 

2012). Γηα ην 2012, παξά ην γεγνλφο φηη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ιηγλίηε 

παξέκεηλε νπζηαζηηθά ζηα επίπεδα ηνπ 2011, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ιηγλίηε ζην ζπλνιηθφ 

ελεξγεηαθφ κείγκα ηεο ΓΔΖ κεηψζεθε ζε 46,9%, σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ ηεο 

ΓΔΖ ζηε ιηαληθή αγνξά, ε νπνία θαιχθζεθε κε αγνξέο απφ ηξίηνπο παξαγσγνχο (θπζηθφ αέξην 

θαη ΑΞΔ). Γεληθφηεξα, ζην δηαζπλδεκέλν ζχζηεκα, ην κείγκα ειεθηξνπαξαγσγήο ζην ηέινο ηνπ 

2013, ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ ΑΓΚΖΔ, είλαη : Ιηγλίηεο 46% (βαίλεη κεηνχκελν), 

Φπζηθφ αέξην 24% (βαίλεη απμαλφκελν), ΑΞΔ 15%, δξνειεθηξηθά 11%, Δηζαγσγέο 4%. 

 

     Ζ παξαγσγή  γηα ην 2013  ζε αξγφ πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην απφ ηελ  ΘΑΒΑΙΑ OIL Α.Δ. 

(ζπγαηξηθή ηεο Energean Oil & Gas) θαη ηα θνηηάζκαηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Ξξίλνπ δηαηεξήζεθε 

ειαθξά κεησκέλε ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 2012.  Ζ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία, κνλαδηθή εηαηξία 

εμφξπμεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Διιάδα,  ζηνρεχεη ζε ζεκαληηθέο  επελδχζεηο γεσηξήζεσλ κε 

ζθνπφ ηνλ δηπιαζηαζκφ ηεο παξαγσγήο απφ ην πθηζηάκελν θνίηαζκα ηνπ Ξξίλνπ απφ ηα 2.500 

βαξέιηα πνπ είλαη ζήκεξα ζηα 4.000 βαξέιηα πεηξέιαην εκεξεζίσο. Δπίζεο αλαθνίλσζε (εληφο 

ηνπ 2013) επελδπηηθφ πξφγξακκα  γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ Ξεδίνπ Έςηινλ κε ζηφρν αξρηθήο 

εκεξήζηαο παξαγσγήο 3.000 βαξειηψλ εληφο ηνπ 2013. Ρα εθηηκψκελα απνιήςηκα απνζέκαηα 

ηνπ θνηηάζκαηνο «Δ» αλέξρνληαη ζηα 10 εθαηνκκχξηα βαξέιηα ελψ ηα ζπλνιηθά απνζέκαηα  είλαη 

ηεο ηάμεο ησλ 32 εθαη. βαξειηψλ πεηξειαίνπ.  

 

H Energean ππέγξαςε ζπκβφιαην αμίαο 500 εθαη. δνιαξίσλ κε ηελ BP Oil International, 

βάζεη ηεο νπνίαο ε δεχηεξε ζα πξνκεζεχεηαη ηνπο παξαγφκελνπο πδξνγνλάλζξαθεο απφ ηνλ 

θφιπν ηεο Θαβάιαο. Γηα λα επηηεπρζεί ε παξαπάλσ ζπκθσλία απαηηήζεθε λα πξνεγεζεί 

ηξνπνπνηεηηθή ζχκβαζε αλάκεζα ζην ειιεληθφ δεκφζην θαη ηελ Energean, θαζψο κε ην κέρξη 

πξφηηλνο θαζεζηψο ην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο απφ ηνλ Ξξίλν πσινχληαλ ππνρξεσηηθά ζηα ΔΙΞΔ. 

 

 

Βιομησανικά Οπςκηά. Γηα ην 2013, ν ηνκέαο ησλ βηνκεραληθψλ νξπθηψλ δηαηήξεζε ζε 

κεγάιν βαζκφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 2012, θπξίσο ράξηο ζηνλ πνιππνίθηιν εμαγσγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ πξντφλησλ πξνο ηε δηεζλή αγνξέο πξψησλ πιψλ αιιά θαη ηελ εθαξκνγή  

ηεο  επηρεηξεκαηηθήο πξνζέγγηζεο «από ηην αγοπά ζηο οπςσείο» (“Market-to-Mine»), ε νπνία 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο λέσλ νινθιεξσκέλσλ αιπζίδσλ πξντφλησλ, πνπ  

επηηαρχλνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ αλάπηπμε ησλ πςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγψλ θαη  δηεπξχλνπλ ηηο παξερφκελεο εκπνξηθέο θαη βηνκεραληθέο ιχζεηο.  

 

Ππγθεθξηκέλα, ε παξαγσγή κπεληνλίηε θαη πεξιίηε δηαηεξήζεθε ζηα επίπεδα ηνπ 2012,  γηα 

ηνλ πεξιίηε (890 ρηι. ηνλ.) κε κηθξή κείσζε γηα ηνλ κπεληνλίηε (1,0 εθαη. ηνλ.). Ζ εμαγσγέο 

κπεληνλίηε γηα ρξήζεηο ρπηεξίσλ,  κεηαιινπξγίαο ζηδήξνπ θαη γεσηξήζεσλ πεηξειαίνπ 

παξνπζίαζαλ αχμεζε ελψ νη πσιήζεηο ζε έξγα ππνδνκήο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα ζεκείσζαλ 

πηψζε. Ζ S&B Βηνκεραληθά Νξπθηά Α.Δ δηαηήξεζε ηε ζέζε ηεο σο ε κεγαιχηεξε εμαγσγηθή 

εηαηξεία κπεληνλίηε ζηνλ θφζκν (παξαγσγή εληφο ηνπ 2013  0.98 εθαη. ηνλ. απφ ηα νξπρεία ηεο 

Κήινπ) κε ζπλνιηθή αμία πσιήζεσλ πάλσ 66 εθαη. € (100% εμαγσγέο ζηελ Δπξσπατθή αγνξά, 
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ζηε Βφξεηα Ακεξηθή θαζψο θαη ζηε Οσζία). Ρα αληίζηνηρα ζηνηρεία γηα ην 2012 ήηαλ παξαγσγή 

1,2 εθαη. ηνλ. κε ζπλνιηθή αμία πσιήζεσλ πάλσ απφ 65 εθαη. €.  Απφ ηηο ππφινηπεο εγρψξηεο 

παξαγσγηθέο ζέζεηο κφλν ε εηαηξεία  ΚΞΔΛΡΝΚΑΗΛ ΑΔ παξνπζία παξαγσγή εληφο ηνπ 2013 

(18,2 ρηι.ηνλ. απφ ην ιαηνκείν ζηελ Θίκσιν).   

 

Αλάινγε εηθφλα παξνπζίαζε θαη ν θιάδνο ηνπ πεξιίηε, κε πεξηνξηζκφ ησλ εμαγσγψλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ νηθνδνκή θαη δηεχξπλζε άιισλ ρξήζεσλ πρ.  γεσξγηθέο θαη πδξνπνληθέο 

εθαξκνγέο, εθαξκνγέο ρπηεξίσλ, δηεζεηηθψλ κέζσλ, εηδηθψλ κνλψζεσλ θιπ. Ζ S&B 

Βηνκεραληθά Νξπθηά Α.Δ παξήγαγε εληφο ηνπ 2013, απφ ηα νξπρεία ζην Ρζηγθξάδν θαη Ρξάρεια 

ηεο Κήινπ,  383,3  ρηι.  ηνλ. πεξιίηε (έλαληη  468 ρηι.  ηνλ. ην 2012) επηηπγράλνληαο ζπλνιηθή 

αμία πσιήζεσλ ζε αθαηέξγαζηα θαη θαηεξγαζκέλα πξντφληα 27,5  εθαη. € (έλαληη 30,8  εθαη. € 

γηα ην 2012). Νη ππφινηπεο ζεκαληηθέο παξαγσγηθέο ζέζεηο γηα ηνλ πεξιίηε ήηαλ ζηελ Κήιν 

επίζεο (παξαγσγή 123 ρηι. ηνλ. απφ ηελ ΔΔΘΝΚ ΑΔ θαη 190 ρηι. ηνλ. απφ ηελ ΚΖΙΝΞΑΛ ΑΔ.) 

θαζψο θαη ζην Γπαιί Ληζχξνπ Γσδεθαλήζνπ (195 ρηι. ηνλ. απφ ηελ  ΞΔΟΙΗΡΔΠ ΑΗΓΑΗΝ ΑΔ). 

  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν φκηινο S&B Βηνκεραληθά Νξπθηά Α.Δ. δηαζέηεη ζήκεξα 30 νξπρεία, 50 

εξγνζηάζηα θαη κνλάδεο επεμεξγαζίαο θαη 26 θέληξα δηαλνκήο ζε 21 ρψξεο αλά ηελ πθήιην θαη 

πξαγκαηνπνηεί πσιήζεηο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 70 ρψξεο ζηνλ θφζκν απαζρνιψληαο 2000 

εξγαδφκελνπο 9 (606 ζηελ Διιάδα). Ρα νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ζπγαηξηθψλ πνπ δηαζέηεη ε 

εηαηξεία ζην εμσηεξηθφ (ΗΘΝ, ΗΒECO, OTAVI, STOLLBERG, NYCO θ.α.) θηλήζεθαλ ηθαλνπνηεηηθά 

γηα ην 2013. Αμίδεη λα αλαθεξζεί ζηε ζέζε απηή ε -εληφο ηνπ 2012- εμαγνξά απφ ηελ 

S&B Βηνκεραληθά Νξπθηά Α.Δ. ηεο δηεζλνχο θιάζεο  εηαηξείαο NYCO Minerals Inc. (NYCO), 

εγέηηδαο ζηελ παγθφζκηα αγνξά γηα ηελ πξνκήζεηα πςειήο πνηφηεηαο δηαθφξσλ πνηθηιηψλ 

βνιιαζηνλίηε κε εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ζηηο ΖΞΑ θαη ζην Κεμηθφ. Ν βνιιαζηνλίηεο είλαη  

ππξηηηθφ νξπθηφ ηνπ αζβεζηίνπ, κε εθαξκνγέο σο  πιεξσηηθφ πιηθφ, ζηελ παξαγσγή  ζχλζεησλ 

πνιπκεξψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη άιιεο βηνκεραλίεο, ζε πιηθά 

ηξηβήο (θξέλα), ζε ρξψκαηα θαη αληηδηαβξσηηθά επηρξίζκαηα, ζε θεξακηθά θαη ζε κεηαιινπξγηθά 

ζπιιηπάζκαηα θιπ. Ζ εμαγνξά ηεο NYCO είλαη ζπλεπήο πξνο ηε ζηξαηεγηθή ηεο S&B γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο γθάκαο ησλ πξντφλησλ κε εθαξκνγέο  θαη πξντφληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

(πιαζηηθά, ρξψκαηα, επηρξίζκαηα), πξνο ηε ζηξαηεγηθή ηεο γεσγξαθηθήο δηεχξπλζεο αιιά θαη 

ηελ  επηρεηξεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο S&B «από ηην αγοπά ζηο οπςσείο» ε νπνία θεξδίδεη δηαξθψο 

έδαθνο εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ βηνκεραληθψλ νξπθηψλ.  

 

H παξαγσγή ρνπληίηε/πδξνκαγλεζίηε απφ ηελ ΙΔΘΑ ΝΟΘΡΑ Α.Δ., ζπγαηξηθή ηνπ νκίινπ 

Sibelco Europe Mineral Plus, αλήιζε εληφο ηνπ 2013 ζε 15.200  ηνλ. (απφ ηηο παξαρσξήζεηο 72 

θαη 74 ακθφηεξεο ζηελ πεξηνρή Πεξβίσλ Θνδάλεο) παξνπζηάδνληαο  πηψζε ζε ζρέζε κε ην 2012 

(παξαγσγή 24.200  ηνλ.), 2011 (παξαγσγή 23.800 ηνλ.)  θαη  2010 (παξαγσγή 16.650 ηνλ.). Νη 

πσιήζεηο ηφζν επεμεξγαζκέλνπ φζν θαη αξγνχ πιηθνχ παξνπζίαζαλ επίζεο πηψζε θαηά 7% ελψ 

ν θχθινο εξγαζηψλ παξνπζίαζε- γηα πξψηε θνξά κεηά απφ ρξφληα- θάκςε θαηά 17%. 

  

Ρα πξντφληα νιηβηλίηε (ΘΔΟΚΝΙΗΘ ΑΔ), ακθηβνιίηε (ΦΗΚΞΟΑΛ ΑΔ) θαη αηηαπνπιγίηε 

(ΓΔΥΔΙΙΑΠ ΑΚΚΑΔ) δηαηήξεζαλ ηελ αλνδηθή ηνπο πνξεία θαη ηνλ εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

ηνπο αμηνπνηψληαο ηφζν ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ φζν θαη ην ππάξρνλ απνζεκαηηθφ ησλ 

πξνεγνχκελσλ εηψλ γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ εξγνζηαζίσλ επεμεξγαζίαο. Γηα ηα αλσηέξσ 

νξπθηά ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη πέξαλ ησλ πνιππιεζψλ ρξήζεσλ πνπ θαιχπηνπλ αλάγθεο 

ηεο ρεκηθήο, θαηαζθεπαζηηθήο βηνκεραλίαο, ραιπβνπξγίαο, ππξηκάρσλ θιπ. ρξεζηκνπνηνχληαη 

επξέσο θαη ζε θαηεμνρήλ πεξηβαιινληηθέο ρξήζεηο (σο απνρξσζηηθέο γαίεο, σο κέζα δηχιηζεο θαη 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ, σο κνξηαθά θίιηξα, δηεζεηηθά θαη κνλσηηθά κέζα θιπ). Δηδηθφηεξα, ν 

ακθηβνιίηεο ρξεζηκνπνηείηαη  σο πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πεηξνβάκβαθα, δει. ελφο 

 θπζηθνχ ηλψδνπο αλαθπθιψζηκνπ πξντφληνο πνπ παξάγεηαη απφ ηελ ηήμε πεηξσκάησλ θαη  

απνηειεί ηζρπξφ ζεξκνκνλσηηθφ θαη ππξάληνρν  πιηθφ.   

 

 Αλάινγεο πεξηβαιινληηθέο ρξήζεηο έρνπλ ν δεφιηζνο (παξαγσγή  κφιηο 2.850 ηνλ. γηα ην 

2012 θαη κεδεληθή γηα ην 2013) θαη ν δηαηνκίηεο γηα ηνλ νπνίν δελ πθίζηαηαη αθφκε 



 

 
Δ/νζη Πολιηικήρ Οπςκηών Ππώηων Υλών ΥΠΕΚΑ :  Η εξοπςκηική/μεηαλλοςπγική δπαζηηπιόηηηα ζηην Ελλάδα.  
Σηαηιζηικά δεδομένα  2012-2013.           9 

 

αδεηνδνηεζείζα εθκεηάιιεπζε. Δηδηθά γηα ηνλ δεφιηζν Θξάθεο, ε αδεηνδνηεζείζα εθκεηάιιεπζε 

272 ζηξεκκάησλ ζηελ ζέζε Ξεληάινθνο ηνπ δήκνπ Νξεζηηάδνο (S&B Βηνκεραληθά Νξπθηά Α.Δ) 

ήηαλ ζε απξαμία γηα ην 2013 ελψ γηα ηελ αδεηνδφηεζε ιαηνκηθήο έθηαζεο 160 ζηξεκκάησλ ζηα 

Ξεηξσηά Έβξνπ (Geo-vet) πθίζηαηαη δηθαζηηθή εκπινθή.  

 

Ζ παξαγσγή πγξνχ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο AIR LIQUIDE 

HELLAS ζην Κεζνρψξη Φιψξηλαο, ήηαλ πεξίπνπ ζηαζεξή ηελ ηειεπηαία 4-εηία (2010-2013) 

πεξίπνπ 10 ρηι. ηνλ. εηεζίσο. Ζ εηαηξεία απαζρνιεί ζηελ αθξηηηθή πεξηνρή πάλσ απφ 35  άηνκα 

(καδί κε ην εξγνιαβηθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ κεηαθνξά θαη ηε δηαλνκή) ελψ ην παξαγφκελν πξντφλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ σο πξφζζεην (σο αλζξαθηθφ, κέζν νμίληζεο) , ζηελ 

 αδξαλνπνίεζε ζπζθεπαζηψλ, ζηε βηνκεραλία (θνπή-ζπγθφιιεζε κεηάιισλ, ζηδεξνπξγία, 

ρεκηθή βηνκεραλία), ζε εξεπλεηηθά θέληξα γηα ηε ιεηηνπξγία αλαιπηηθψλ νξγάλσλ, ζηνλ θιάδν 

πγείαο, ζηελ επεμεξγαζία  πγξψλ ιπκάησλ γηα ξχζκηζε PH, γηα ηελ αλαγφκσζε ππξνζβεζηήξσλ 

θ.α.  

 

 

Αδπανή και ζςναθή Τλικά. Κλάδορ Σζιμένηος. Ν ηνκέαο ησλ αδξαλψλ δνκηθψλ πιηθψλ 

θαζψο θαη φινη νη ζπλαθείο κε ηα δνκηθά πιηθά θιάδνη, παξνπζίαζαλ έληνλε θάκςε ιφγσ ηεο 

ζπλέρηζεο θαη θνξχθσζεο ηεο χθεζεο ζηελ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο θαηαζθεπέο. 

Πχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο, νη νπνίεο επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηνλ Πχλδεζκν Κεηαιιεπηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ (ΠΚΔ), ε παξαγσγή ησλ πξσηνγελψλ αδξαλψλ πιηθψλ ζε εζληθφ επίπεδν 

θπκάλζεθε ζε 30 εθαη. ηνλ. πεξίπνπ (25 εθαη. ηνλ. γηα ην 2012) θαηαγξάθνληαο κηθξή αχμεζε 

κεηά απφ αξθεηά ρξφληα θαηαθφξπθεο πηψζεο. Δηδηθφηεξα, νη εηαηξείεο ηνπ ΠΚΔ κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη νη εγέηηδεο ηνπ θιάδνπ ηζηκέληνπ ζηελ Διιάδα (ΡΗΡΑΛ, ΑΓΔΡ, ΣΑΙΤ) παξήγαγαλ 

πάλσ απφ 15,2 εθαη. ηνλ. αζβεζηνιηζηθψλ αδξαλψλ κε πξννξηζκφ είηε ηελ παξαγσγή ηζηκέληνπ 

είηε ηελ αγνξά ησλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη κε αληίζηνηρν θχθιν εξγαζηψλ πεξί ηα 18 εθαη. €. 

Δθηηκάηαη φηη κε ηελ επαλαδξνκνιφγεζε ησλ κεγάισλ νδηθψλ θαη γεληθφηεξα θαηαζθεπαζηηθψλ 

έξγσλ ζε εζληθφ επίπεδν, ην 2014 ζα είλαη επίζεο αθφκε θαιχηεξν. 

 

Θιάδνο ηζηκέληνπ. Ξαξαγσγηθή αλάθακςε, ιφγσ απμεκέλσλ εμαγσγψλ, παξνπζηάδεη ην 2013 

ε ειιεληθή ηζηκεληνβηνκεραλία, ε νπνία ην 2012, ζε ζπλζήθεο θαηάξξεπζεο ηεο εγρψξηαο 

δήηεζεο, θαηέγξαςε ξεθφξ δεκηψλ ηφζν σο πξνο ηνλ θχθιν εξγαζηψλ φζν θαη σο πξνο ηα 

ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα. Ξαξά ην γεγνλφο φηη ηα απνηειέζκαηα ηνπ θιάδνπ ηζηκέληνπ δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη  ζηελ παξνχζα αλάιπζε, εληνχηνηο ε πνξεία ηνπ θιάδνπ θξίλεηαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθή θαζφηη είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ θιάδν ηφζν ησλ παξαγνκέλσλ 

αδξαλψλ πιηθψλ φζν θαη κε ηνλ θιάδν  ηνπ έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο.  
 

πελζπκίδεηαη φηη ε  εηαηξεία ΡΗΡΑΛ ΑΔ ΡΠΗΚΔΛΡΥΛ ζπλερίδεη λα δηαηεξεί ηέζζεξηο κνλάδεο 

παξαγσγήο ηζηκέλησλ ζηελ Αραΐα, ηε Θεζζαινλίθε, ηε Βνησηία θαη ηελ Αηηηθή, έρνληαο 

πεξηνξίζεη ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο, θαζψο ε εγρψξηα 

δήηεζε απνξξνθά κφιηο ην 1/6 ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηεο. Ξαξά ηελ 

παξαηεηακέλε αδπλακία ηεο εγρψξηαο αγνξάο θαη ηελ ππνηνληθή θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζηε Λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε, ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ ΡΗΡΑΛ παξνπζίαζαλ 

βειηίσζε γηα ην 2013 (κεηά απφ 7 ρξφληα) ελψ ν ελνπνηεκέλνο θχθινο εξγαζηψλ αλήιζε ζε 

€1.176 εθαη., παξνπζηάδνληαο αχμεζε 4% ζε ζρέζε κε ην 2012.  

 

 Ζ δεχηεξε εγέηηδα εηαηξεία ηνπ θιάδνπ, ΑΓΔΡ ΖΟΑΘΙΖΠ, ε νπνία ειέγρεηαη θαηά 89% απφ ηε 

γαιιηθή εηαηξεία Lafarge, κεγαιχηεξε ηζηκεληνβηνκεραλία παγθνζκίσο, δηαηεξεί ζε 

πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ιεηηνπξγία ηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο ηεο ζηνλ Βφιν θαη ζην Κειάθη 

Δχβνηαο, ε πξψηε ησλ νπνίσλ απνηειεί ην κεγαιχηεξν εξγνζηάζην ηζηκέληνπ ηεο ρψξαο. Πε 

ζπλέρεηα ηεο νξηζηηθήο παχζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο Σαιθίδαο, πνπ εμππεξεηνχζε 

θπξίσο ηελ αγνξά ηζηκέληνπ ηεο Αηηηθήο, ε εηαηξεία πξνέβε ζε αλαδηάξζξσζεο ηεο 

παξαγσγηθήο δνκήο ηζηκέληνπ θαη πέηπρε  γηα ην 2013 αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαηά 3,1% 

νθεηινκέλε θπξίσο ζηηο εμαγσγέο. Πε δπζρεξέζηεξε ζέζε θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ε ηξίηε, 

κηθξφηεξε ηζηκεληνβηνκεραλία  ΣΑΙΤ ΓΝΚΗΘΑ ΙΗΘΑ ΑΔ, ε νπνία δηαηεξεί εξγνζηάζην 

ηζηκέληνπ ζηελ Αηηηθή θαη αλήθεη ζηελ ηηαιηθή εηαηξεία Italcementi, πέκπηε ζε κέγεζνο 

ηζηκεληνβηνκεραλία παγθνζκίσο.  
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Γηα ην 2014, ζηελ Διιάδα, γηα πξψηε θνξά απφ ην 2006, ε δήηεζε ηζηκέληνπ αλακέλεηαη λα 

απμεζεί απφ ην ρακειφ επίπεδν ηνπ 2013. Ζ ζεηηθή απηή πξννπηηθή νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν 

ζηελ πινπνίεζε έξγσλ ππνδνκήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεγάισλ νδηθψλ αμφλσλ, ελψ 

αληίζεηα, νη πξνζδνθίεο γηα ηελ ηδησηηθή νηθνδνκή είλαη πεξηνξηζκέλεο.  

 

Νη ζπλαθείο (κε ηα αδξαλή) θιάδνη πνπ αθνξνχλ ζηελ παξαγσγή πνδνιάλεο θαη ππξηηηθνχ, 

ηα πξντφληα ηζηκέληνπ/ζθπξνδέκαηνο, ηα πξντφληα αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ θιπ. δνθηκάζηεθαλ 

έληνλα ηε δηεηία 2012-2013, φπσο θαη ηελ πξνεγνπκέλε. Ζ παξαγσγή πνδνιάλεο ζεκείσζε  

αξλεηηθφ ηζηνξηθφ δεθαεηίαο ηε ζπγθεθξηκέλε δηεηία ζηνπο 265-270 ρηι. ηνλ.  (350 ρηι. ηνλ. γηα 

ην 2011) αθξηβψο ιφγσ ηεο θχξηαο ρξήζεο ηνπ πιηθνχ απηνχ ζηελ ηζηκεληνβηνκεραλία, ε νπνία 

έρεη ππνζηεί ηεξάζηηα θάκςε ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Δλδεηθηηθφ  είλαη φηη ε παξαγσγή 

πνδνιάλεο απφ ηελ  ΙΑΒΑ ΑΔ ζηελ Μπινθεξαηηά Κήινπ ην 2013  ήηαλ  188 ρηι. ηνλ. (ην 2012 

ήηαλ 139 ρηι. ηνλ., ην 2011 ήηαλ 178 ρηι. ηνλ. , ην 2010 ήηαλ 258 ρηι. ηνλ. θαη ην 2009 440 ρηι. 

ηνλ. ) ελψ ε αληίζηνηρε παξαγσγή ηεο ΗΛΡΔΟΚΞΔΡΝΛ ΑΔ απφ ην νξπρείν ηεο επίζεο ζηελ 

Μπινθεξαηηά Κήινπ ήηαλ γηα ην 2013 κεδεληθή.  Κεδεληθή ήηαλ θαη ε παξαγσγή θανιίλε, 

αζηξίσλ  θαη ππξηηηθνχ ζε επίπεδν ρψξαο, ειάρηζηε ε παξαγσγή πξντφλησλ ραιαδία-ραιαδίηε (10 

ρηι. ηνλ.) ελψ ε παξαγσγή πνδνιαλψλ εηδηθψλ ρξήζεσλ (πρ. γηα εηδηθά δνκηθά θνληάκαηα, 

πιεξσηηθά πιηθά θιπ) ήηαλ κφιηο 1.100 ηνλ.  

 

Αλάινγα, ηε δηεηία 2012-2013,  επιήγεζαλ θαη ηα πξντφληα ηεο θεξακηθήο βηνκεραλίαο, ηα 

πξντφληα αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ (καξκαξφζθνλε, δνκηθά θνληάκαηα θιπ)  κε ζπλνιηθή παξαγσγή 

πεξίπνπ 350 ρηι. ηνλ. θαη ε θίζζεξηο (ειαθξφπεηξα) ε νπνία ηε δηαηεξήζεθε ζηα επίπεδα 

παξαγσγήο ηεο ηάμεο ησλ 400 ρηι. ηνλ. Ππγθεθξηκέλα, γηα ηελ ειαθξφπεηξα παξήρζεζαλ απφ ην 

Γπαιί Λπζίξνπ (ΙΑΒΑ ΑΔ) ην 2013 πεξίπνπ 420 ρηι ηνλ. πξσηνγελνχο πιηθνχ (έλαληη 385 ρηι 

ηνλ. ην 2012) κε ζπλνιηθή αμία πσιήζεσλ 4,9 εθαη. € (έλαληη 4,3 εθαη. € γηα ην 2012). Απφ ηα 

4,9 εθαη. € ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηα 4,06 εθαη. € αθνξνχλ πσιήζεηο ζην εμσηεξηθφ. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξεηαη φηη ζε πεξηφδνπο πξηλ απφ ηελ θξίζε ε παξαγσγή αιιά θαη δηάζεζε ειαθξφπεηξαο 

απφ ην Γπαιί μεπεξλνχζε ζηαζεξά ηνπο 800 ρηι. ηνλ. θαη ε αμία πσιήζεσλ ηα 6-7 εθαη. €. 

 

Διπηδνθφξν είλαη ην γεγνλφο ηεο ίδξπζεο -εληφο ηνπ 2013- ηεο  εηαηξείαο  ΝΙΚΞΝΠ Α.Δ. 

Βηνκεραληθά Νξπθηά κε αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε λέσλ θαηλνηφκσλ νξπθηψλ (πρ. δηαηνκίηεο, 

δεφιηζνο θιπ)  ή ηελ επεμεξγαζία ππαξρφλησλ γηα εηδηθέο ρξήζεηο παξάιιεια κε ηε ζεκεξηλή 

δξαζηεξηφηεηα (απφ ηηο ΘΒΝΠ ΑΔ θαη ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ ΞΝΕΝΙΑΛΔΠ ΑΔ) πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ 

παξαγσγή ιεηνηξηβεκέλεο πνδνιάλεο γηα αξραηνινγηθέο αλαζηειψζεηο θαη παξαδνζηαθά 

θηίζκαηα, σο θαη ραιαδία δηαθφξσλ θνθθνκεηξηψλ απφ αλαθχθισζε παιαηφηεξσλ απνξξηκκάησλ 

ζξαχζεο-θνζθίλεζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ήδε ε εηαηξεία εμαγφξαζε ηελ  εξγνζηαζηαθή κνλάδα 

επεμεξγαζίαο βηνκεραληθψλ νξπθηψλ ζηελ Άζζεξν Θεζζαινλίθεο πνπ αλήθε ζηελ ΚΔΒΗΝΟ Α.Δ., 

ε νπνία έθιεηζε πιένλ νξηζηηθά.  

 

Ζ παξαγσγή γχςνπ θαηά ηε δηεηία 2012-2013 απμήζεθε ζε 760 ρηι. ηνλ. θπξίσο ιφγσ ηεο 

ζρεηηθήο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ, νη  νπνίεο ππεξέβεζαλ ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ηεο 

παξαγσγήο. Σαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ε παξαγσγή γχςνπ γηα ηελ εηαηξεία ΙΑΒΑ ΑΔ, απφ ην 

Αιηζί Πεηείαο Ιαζηζίνπ Θξήηεο, φπνπ απφ ην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο ησλ 235 ρηι. ηνλ. γηα ην 

2012, νη εμαγσγέο (ζε Ρνπξθία θαη Ονπκαλία θπξίσο) αθνξνχζαλ 165 ρηι. ηνλ. (πνζνζηφ 70% ) 

θαη ε εζσηεξηθή θαηαλάισζε 73,0 ρηι. ηνλ. (πνζνζηφ 30 %).  Ρα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ην 

2012 ήηαλ ζπλνιηθή παξαγσγή 224 ρηι. ηνλ., νη εμαγσγέο αθνξνχζαλ 158,5 ρηι. ηνλ. (πνζνζηφ 

70,5% ) θαη ε εζσηεξηθή θαηαλάισζε 65,5 ρηι. ηνλ. (πνζνζηφ 29,5 %).   

 

Δπίζεο, ε παξαγσγή αιαηηνχ (απφ 7 εξγνηάμηα αιπθψλ ζε φιε ηε ρψξα) απμήζεθε θαηά ην 

2012-2013  ζε 190-192 ρηι.  ηνλ. (έλαληη 174 ρηι. ηνλ. γηα ην 2011) θπξίσο ιφγσ ηεο βειηίσζεο 

ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ηελ πεξίνδν εμάηκηζεο θαη ζπγθνκηδήο ηνπ αιαηηνχ.  

 

 

Πποϊόνηα ανθπακικού αζβεζηίος. Ρν αλζξαθηθφ αζβέζηην απνηειεί θχξην ζπζηαηηθφ 

κεξηθψλ νξπθηψλ φπσο ηνπ αζβεζηίηε, ηνπ δνινκίηε  θαη ησλ καξκάξσλ, ηα νπνία παξά ηελ 

φκνηα ρεκηθή ηνπο ζχζηαζε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζηηο ηδηφηεηεο θη εθαξκνγέο αθξηβψο ιφγσ ηεο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%B2%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BF
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δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπο σο νξπθηά. Ρα απνζέκαηα ηνπ αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ 

ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζεσξνχληαη πξαθηηθά αλεμάληιεηα. Ζ εηήζηα παξαγσγή ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, εθηηκάηαη ζπλνιηθά πεξίπνπ 300-500 ρηιηάδεο ηνλ., ε νπνία θαη εμάγεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ.  

 

Ρα θέληξα εμφξπμεο ηνπ ιεπθνχ εχζξππηνπ κηθξνθξπζηαιιηθνχ ή άκνξθνπ αζβεζηφιηζνπ 

βξίζθνληαη θπξίσο ζηελ Θεθαινληά (ζέζε Κεληέο) θαη ζηε Εάθπλζν (ζέζεηο Θνπλαθάο, Αγαιάο 

θαη Καξίλα) απφ φπνπ εμνξχζζνληαη θαη ελ ζπλερεία επεμεξγάδνληαη ηα ιεπθά αλζξαθηθά 

πξντφληα. Ρα θνηηάζκαηα ηεο Εαθχλζνπ είλαη ζε πεξηνξηζκέλε εθκεηάιιεπζε ηα ηειεπηαία δέθα 

ρξφληα ιφγσ ηνπ πςεινχ δείθηε θηηξηληζκνχ θαη ρακειήο ιεπθφηεηαο,  ηδηφηεηεο πνπ δελ είλαη 

επαξθνχλ γηα ηελ παξαγσγή filler ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο.  Αλ ζε απηά 

πξνζηεζνχλ ηα  δνινκηηηθά θαη αζβεζηηηηθά κάξκαξα απφ ηηο καξκαξηθέο ιαηχπεο ησλ νπνίσλ 

παξάγεηαη καξκαξφζθνλε θαζψο θαη κηα ζεηξά άιισλ πξντφλησλ (θνληακάησλ, ζνβάδσλ, 

πιεξσηηθψλ πιηθψλ θιπ), ζπκπιεξψλεηαη ν ηνκέαο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ αλζξαθηθνχ 

αζβεζηίνπ.  

 

Νη θχξηεο παξαγσγέο εηαηξίεο είλαη: ΗΝΛΗΑΛ ΘΑΙΘ Α.Δ., ΕΑΦΟΑΛΑΠ Α.Δ. – ΞΔΡΟΝΣΖΚ, 

OMYAHELLAS θαη Κάξκαξα Γηνλχζνπ-Ξεληέιεο Α.Δ.Β.Δ.  

 

Ζ εηαηξία ΗΝΛΗΑΛ ΘΑΙΘ Α.Δ. ιεηηνπξγεί ην νξπρείν θαη ηελ θχξηα  κνλάδα επεμεξγαζίαο ηεο 

ζην Αξγνζηφιη (Κεληέο) Θεθαινληάο. Ρν αθαηέξγαζην πιηθφ είλαη έλαο άκνξθνο ππεξθαζαξφο 

αζβεζηφιηζνο κε ζχζηαζε: >99,6% CaCO3, <0,07% Al2O3, <0,02% SiO2 θαη <0,01% Fe2O3. 

Ζ κέζε εηήζηα παξαγσγή θνληνπνηεκέλνπ πιηθνχ είλαη 150.000 ηφλνη νη νπνίνη πθίζηαληαη 

ζεξκνκεραληθή επεμεξγαζία παξάγνληαο ηειηθά πξντφληα πςειήο θαζαξφηεηαο, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο πιεξσηηθά πςειήο ιακπξφηεηαο (>96%), ρακειήο απνμεζηηθφηεηαο θαη 

ρακειήο ειαηναπνξξνθεηηθφηεηαο θαη γεληθά κε ηεξάζηηα γθάκα ρξήζεσλ απφ νηθνδνκηθέο κέρξη 

θαη θαξκαθεπηηθέο, δηαηξνθήο σο θαη ηελ εθηξνθή ζαιηγθαξηψλ! Ζ ΗΝΛΗΑΛ ΘΑΙΘ Α.Δ. δηαζέηεη 

εθηφο ηεο Θεθαινληάο, κία δεχηεξε παξαγσγηθή κνλάδα ζηε Κάλδξα Αηηηθήο (2008) εηήζηαο 

δπλακηθφηεηαο 120.000 ηνλ θαη κία λέα παξαγσγηθή κνλάδα ζηελ Θαβάια (2013), κε ηελ 

επσλπκία ΘΑΟΚΞΝΘΑΙ Α.Δ., εηήζηαο δπλακηθφηεηαο 150.000 ηνλ, θνθθσδψλ πξντφλησλ θαη 

πξντφλησλ ιεπηφηαηεο πνχδξαο (filler) κε πξψηε χιε πξνεξρφκελε απφ ιαηχπεο ιεπθνχ 

καξκάξνπ ηεο πεξηνρήο.    

 

Πχκθσλα κε ηα εηήζηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο, ηα ηειεπηαία έμη ρξφληα, δειαδή απφ ηελ 

πεξίνδν πνπ μεθίλεζε ε νηθνλνκηθή χθεζε ζηελ Διιάδα, ε ΗΝΛΗΑΛ ΘΑΙΘ Α.Δ. θαηάθεξε λα 

ηξηπιαζηάζεη ηηο εμαγσγέο ηεο (παξνπζία ζε 65 ρψξεο), ζπλεηζθέξνληαο ζεκαληηθά ζηελ 

νηθνλνκία αιιά θαη ηε δηεζλή πξνβνιή ηεο Σψξαο. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ 2013 είλαη επίζεο 

αηζηφδνμα θαη ζπλερηδφκελα αλνδηθά κε αχμεζε πσιήζεσλ θαηά 21%, ελψ νη εμαγσγέο κφλν 

απμήζεθαλ θαηά 35% ζε αμία. O ζπλνιηθφο ηδίξνο γηα ην 2013 έθζαζε ηα 19 εθαη. € , εθ ησλ 

νπνίσλ ηα 15 εθαη. €  αθνξνχλ ζηηο εμαγσγέο.  

 

Ζ εηαηξία ZΑΦΟΑΛΑΠ-ΞΔΡΟΝΣΖΚ ιεηηνπξγεί εξγνζηάζην ζηελ Θφξηλζν κε πξψηε χιε ιεπθφ 

αζβεζηφιηζν πξνεξρφκελν απφ ηε Εάθπλζν θαη ππνιείκκαηα δνινκηηηθνχ καξκάξνπ απφ ηε Θάζν 

θαη Γξάκα, θαζψο θαη εηζαγφκελν ηάιθε. Ζ κέζε εηήζηα παξαγσγή ηνπ εξγνζηαζίνπ είλαη πάλσ 

απφ 50ρηι. ηφλνη, ην 50% ηεο νπνίαο εμάγεηαη. 

 

Νη εηαηξείεο OMYA HELLAS  θαη Κάξκαξα Γηνλχζνπ-Ξεληέιεο Α.Δ.Β.Δ. (κέιε ηνπ ΠΚΔ) 

αμηνπνηνχλ θαη θαζεηνπνηνχλ θπξίσο παξαπξντφληα εθκεηάιιεπζεο καξκάξσλ. Ζ ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία  ηνπ εξγνζηαζίνπ επεμεξγαζίαο ζηε Πίλδν Θεζζαινλίθεο απφ ην 2003 άλνημε ην δξφκν 

γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ απφ ηελ πνιπεζληθή OMYA, ε νπνία έρεη 

παξνπζία θαη εξγνζηάζηα ζε φιν ηνλ θφζκν θαη παξάγεη πάλσ απφ 10 εθαηνκκχξηα ηφλνπο 

πξντφλησλ αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ ζε μεξή θαη πγξή (slurry) κνξθή.  

 

Ζ εηαηξεία Κάξκαξα Γηνλχζνπ-Ξεληέιεο Α.Δ.Β.Δ. ρξεζηκνπνηεί δχν ηχπνπο αθαηέξγαζηνπ 

πιηθνχ γηα ηελ παξαγσγή δηαθφξσλ πξντφλησλ: ππνιείκκαηα καξκάξσλ θαη αζβεζηφιηζνπ. Ν 

πξψηνο ηχπνο παξάγεηαη σο παξαπξντφλ ηεο θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξίαο πνπ είλαη ε 

εθκεηάιιεπζε ιεπθψλ καξκάξσλ πνπ εμνξχζζνληαη ζηνλ Γηφλπζν Αηηηθήο. Απφ ηελ επεμεξγαζία 

ηεο καξκαξηθήο ιαηχπεο παξάγεηαη καξκαξφζθνλε (0-2 mm) ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζηε 



 

 
Δ/νζη Πολιηικήρ Οπςκηών Ππώηων Υλών ΥΠΕΚΑ :  Η εξοπςκηική/μεηαλλοςπγική δπαζηηπιόηηηα ζηην Ελλάδα.  
Σηαηιζηικά δεδομένα  2012-2013.           12 

 

ζπλέρεηα γηα ηελ θαηαζθεπή εηνίκσλ θνληακάησλ (Κarmoline, Alphamix θιπ) θαζψο θαη 

πιεξσηηθψλ πιηθψλ (filler) γηα ηε βηνκεραλία ρξσκάησλ, αζθαιηηθψλ, δσνηξνθψλ θιπ. Ζ κέζε 

εηήζηα παξαγσγή ησλ πιεξσηηθψλ είλαη πεξίπνπ 20-40.000 ηφλνη. Ν δεχηεξνο 

ρξεζηκνπνηνχκελνο ηχπνο αθαηέξγαζηνπ πιηθνχ είλαη έλαο κηθξνθξπζηαιιηθφο, καιαθφο 

αζβεζηφιηζνο, πξνεξρφκελνο απφ ην ιαηνκείν ηεο εηαηξίαο ζηε Εάθπλζν (ιαηνκείν ζηνθφιηζνπ, 

Αγαιάο). Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ ππνβάιινληαη εηεζίσο ζην ΞΔΘΑ γηα ην 

2013 παξήρζεζαλ επεμεξγαζκέλα πξντφληα 65.000 ηνλ. Καξκαξφζθνλε θαη 20.000 ηνλ. πνχδξα.  

 

Ρέινο ζηα αλσηέξσ ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ε παξαγσγή πξντφλησλ καξκαξφζθνλεο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ιαηνκεία πνπ έρνπλ αδεηνδνηεζεί απνθιεηζηηθψο σο ιαηνκεία καξκαξφζθνλεο-

καξκαξνςεθίδαο ή αδξαλψλ εηδηθψλ ρξήζεσλ γηα ηε ρξήζε απηή (κεηά  ηελ απφθαζε ηνπ ΠηΔ 

1682/2000). Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή καξκαξφζθνλεο ζε επίπεδν ρψξαο θπκαίλεηαη απφ 200-250 

ρηι. ηνλ. 

 

 

Κλάδορ Μαπμάπων και Φςζικών Λίθων. Ξαξά ηηο ζνβαξέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηελ 

εγρψξηα θαηαλάισζε νηθνδνκηθψλ πξντφλησλ, ν θιάδνο ησλ πξντφλησλ καξκάξνπ αιιά θαη  

δηαθνζκεηηθψλ πεηξσκάησλ θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη ηηο παξαγσγηθέο επηδφζεηο ηνπ αιιά θαη ην 

βαζκφ απαζρφιεζεο ζε επηζηεκνληθφ θαη εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ. Πε απηφ ζπλέβαιε θαη ε 

πνηνηηθή αλσηεξφηεηα ηνπ ειιεληθνχ καξκάξνπ (ρξψκαηα, θπζηθνκεραληθά ραξαθηεξηζηηθά θιπ) 

πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ζηηο εμαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο.Δλδεηθηηθά, κφλν ζηελ  Ξεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο-Θξάθεο, ππάξρνπλ 

πάλσ απφ 50 ελεξγά ιαηνκεία καξκάξσλ θαη νη εξγαδφκελνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο ζηνλ 

θιάδν εθηηκψληαη ζε 4.000-5.000 άηνκα.  

 

Ρε δηεηία 2012-2013,  ζπλερίζηεθε ν εμαγσγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ειιεληθνχ καξκάξνπ 

(κέρξη θαη 75-80% ηεο  ζπλνιηθήο παξαγσγήο καξκαξηθψλ πξντφλησλ) κε παξάιιειε 

ζπξξίθλσζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, ε νπνία άιινηε μεπεξλνχζε ην 50% ηεο παξαγσγήο. Απφ ην 

πξντφλ πνπ εμάγεηαη, πάλσ απφ ην 40% θαηεπζχλεηαη πιένλ πξνο ηελ Θίλα θαη ην ππφινηπν 

εμαγφκελν κάξκαξν δηαηίζεηαη ζε ρψξεο ηεο Κέζεο Αλαηνιήο, ζηηο ΖΞΑ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ 

ζηελ επξσπατθή αγνξά.  

 

Ππγθεθξηκέλα, ε παξαγσγή ζην ζχλνιν ησλ καξκαξηθψλ πξντφλησλ (νγθνκάξκαξα, 

μνθάξηα, ιαηχπεο θιπ) γηα ηε δηεηία 2012-2013 μεπέξαζε ην 1 εθαη. ηνλ. εηεζίσο (πάλσ απφ 400 

ρηι. θπβ. κ. ζπλνιηθά ζε καξκαξηθνχο φγθνπο) ελψ ε παξαγσγή ζρηζηνιηζηθψλ πιαθψλ θαη 

γεληθφηεξα δηαθνζκεηηθψλ πεηξσκάησλ δηαηήξεζε ζε κεγάιν βαζκφ ηηο πξνεγνχκελεο επηδφζεηο 

ηεο, 160-180 ρηι. θπβ. κ. πξντφλησλ εηεζίσο, πνζφηεηα πνπ επίζεο ζε κεγάιν βαζκφ 

θαηεπζχλζεθε ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Αλ εμεηάζεη θαλείο κφλν ηελ πεξηνρή ηεο Θαξχζηνπ 

Δπβνίαο, ηα ελεξγά ιαηνκεία ζρηζηνιηζηθήο πέηξαο γηα ην 2013 ππεξέβεζαλ ηα 50, κε 500 θαη 

πιένλ άκεζα εξγαδφκελνπο, κε παξαγσγή πνπ ππεξέβε ηα 3.5-4 εθαη. η.κ πιαθψλ (100-130 ρηι. 

θπβ. κ.)  θαη θχθιν εξγαζηψλ πνπ ζην ζχλνιφ ηνπ ππεξέβε ηα 30 εθαη. € γηα ην 2013.   

 

Νη εμαγσγέο ζην ζχλνιν ηνπ ηνκέα καξκάξσλ θαη πξντφλησλ  θπζηθψλ ιίζσλ ζχκθσλα κε 

ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο Πηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΙ.ΠΡΑΡ) ήηαλ γηα ην 2013,  πάλσ απφ 

850 ρηι ηνλ.  θαη ζπλνιηθήο αμίαο πάλσ απφ 240 εθαη. € ζπλερίδνληαο έηζη, ηελ αλνδηθή ηνπο 

ηξνρηά πνπ έρεη μεθηλήζεη απφ ην 2008, φηαλ ε εγρψξηα δήηεζε άξρηζε λα επεξεάδεηαη απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε. Γηα ην 2012 νη εμαγσγέο ήηαλ  ζην ζχλνιν ηνπ ηνκέα  ήηαλ 737.8 ρηι. ηνλ. θαη 

πάλσ απφ  212 εθαη. € ζε αμία.  Ζ αληίζηνηρε αμία ησλ εηζαγσγψλ πξντφλησλ καξκάξνπ θαη 

θπζηθψλ ιίζσλ δηαηεξήζεθε θαη γηα ηα δχν έηε 2012 θαη ην 2013 ζην χςνο ησλ   30 εθαη. επξσ 

εηεζίσο (βι. Πρ. 1). 

 

Δηδηθφηεξα, νη εμαγσγέο καξκάξσλ πξνο ηελ Θίλα, ε νπνία απνηειεί πιένλ, ηελ 

ζεκαληηθφηεξε καδηθή αγνξά γηα ην ειιεληθφ κάξκαξν, αλήιζαλ γηα ην 2013 ζε 477,3 ρηι. ηνλ. 

(ζε ζχλνιν 818,8 ρηι. ηνλ.) αμίαο  98,6 εθαη. €  (ζε ζχλνιν 232 εθαη. γηα ην 2013), 

αληηπξνζσπεχνληαο ην 58,3 % ηεο πνζφηεηαο θαη ην 42,5% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ καξκάξνπ. Γπζηπρψο ε απνξξφθεζε απηή, εηδηθά απφ ηελ Θίλα αθνξά θπξίσο 

αθαηέξγαζηνπο φγθνπο καξκάξνπ, κε απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεηαη ε πξνζηηζέκελε αμία αιιά θαη 
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λα έρνπκε απψιεηεο ζε δεκφζηα έζνδα ιφγσ δηαθνξεηηθήο δαζκνινγηθήο πνιηηηθήο αλάινγα ην 

βαζκφ θαηεξγαζίαο ηνπ εμαγφκελνπ πξντφληνο. 

 

 
 
                 σ. 1:   Διζαγωγέρ και Δξαγωγέρ μαπμάπων και διακοζμηηικών λίθων  [2000-2013]    

 

 

Δθηφο απφ ηελ Θίλα, ζεκαληηθέο αγνξέο γηα ην ειιεληθφ κάξκαξν γηα ην 2013 ήηαλ: νη ΖΞΑ 

(αμία εμαγσγψλ 16,5 εθαη. €), ε Ηλδία (πάλσ απφ 4 εθαη. €), ε Πανπδηθή Αξαβία (11,4 εθαη. €), 

ην Δλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα (7,1 εθαη. € ), ε Ιηβχε ( 3,2 εθαη. € ), νη Σψξεο ηεο Απσ Αλαηνιήο 

(Ηλδνλεζία, Ρατβάλ, Σφλγθ-Θφλγθ, Ραυιάλδε, Λνη. Θνξέα, Καιαηζία, Βηεηλάκ, Πξη Ιάλθα, 

Φηιηππίλεο θιπ) κε αμία εμαγσγψλ πάλσ απφ 25 εθαη. €, ελψ αθνινχζεζαλ νη Βαιθαληθέο θαη 

Δπξσπατθέο Σψξεο ζε αηζζεηά ρακειφηεξα επίπεδα.  

 

Αλαιπηηθφηεξα, νη εμαγσγέο/εηζαγσγέο καξκάξσλ θαη άιισλ πξντφλησλ απφ 

θπζηθνχο/δηαθνζκεηηθνχο ιίζνπο γηα ηε δηεηία 2012-2013 παξνπζηάδνληαη ζηνλ ζρεηηθφ πίλαθα 2. 

Ρα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηελ Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή (ΔΙ.ΠΡΑΡ) θαη αλαιχνληαη αλά 

δαζκνινγηθή θιάζε ζχκθσλα κε ηελ ζπλδπαζκέλε νλνκαηνινγία ηεο EUROSTAT. Δλ ζπλερεία 

έρνπλ νκαδνπνηεζεί θαη αλαιπζεί απφ ηελ Γηεχζπλζε Ξνιηηηθήο Νξπθηψλ Ξξψησλ ιψλ ΞΔΘΑ. 

Πεκεηψλεηαη εδψ φηη ν θσδηθφο (eurostat) 68.02.99.90  δηνξζψζεθε  γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ 

2012 κε απνηέιεζκα λα πθίζηαηαη δηαθνξνπνίεζε ζηελ πνζνηηθή θπξίσο ζχλζεζε ζηελ 

δηαθνζκεηηθψλ ιίζσλ πνπ εμήρζεζαλ γηα ην 2012. Ζ δηφξζσζε νθεηιφηαλ ζε ιαλζαζκέλε 

θαηαρψξεζε παξαγσγηθψλ δεδνκέλσλ εηαηξείαο πξνο ηελ ΔΙ.ΠΡΑΡ. 

Ζ πνζνηηθή ζχλζεζε ησλ εμαγσγψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα απηφ, ήηαλ ε εμήο: 

Γηα ην 2012: 737.767.980 ηνλ., εθ ησ νπνίσλ 93,6% πξντφληα Καξκάξνπ (φγθνη, πιάθεο, 

θαηεξγαζκέλα πξντφληα),    2,30% Ξξντφληα Γξαλίηε θαη 4,1% Ινηπά πξντφληα απφ ιίζνπο 

(ζρηζηφπιαθεο, θπβφιηζνη, ςεθίδεο, άιιεο πέηξεο). 

Γηα ην 2013: 861.691.874 ηνλ., εθ ησ νπνίσλ 95,0% πξντφληα Καξκάξνπ (φγθνη, πιάθεο, 

θαηεξγαζκέλα πξντφληα),    1,80% Ξξντφληα Γξαλίηε θαη 3,20% Ινηπά πξντφληα απφ ιίζνπο 

(ζρηζηφπιαθεο, θπβφιηζνη, ςεθίδεο, άιιεο πέηξεο). 
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Νζν αθνξά ηελ πνζνηηθή ζχλζεζε ησλ εμαγσγψλ καξκάξσλ αλαθνξηθά κε ην βαζκφ 

θαηεξγαζίαο ζεκεηψλεηαη φηη ην  ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ησλ εμαρζέλησλ καξκάξσλ ήηαλ 

θαηεξγαζκέλα πξντφληα 21% ζε πνζφηεηα θαη 47% ζε αμία, ελψ ην πνζνζηφ ησλ 

(αθαηέξγαζησλ) φγθσλ καξκάξνπ έθζαζε ην 67% ζε πνζφηεηα θαη 46% ζε αμία αξθεηά 

απμεκέλν ιφγσ θπξίσο ησλ εμαγσγψλ ζε φγθνπο πξνο ηελ αγνξά ηεο Θίλαο φπνπ νη δαζκνί γηα 

ηα θαηεξγαζκέλα πξντφληα είλαη πνιχ πςεινί (βι. δηαγξάκκαηα). Δπηζεκαίλεηαη  φηη ζε αλάινγεο 

αλαιχζεηο πξηλ απφ κηα δεθαεηία ην πνζνζηφ ησλ φγθσλ καξκάξνπ νπδέπνηε μεπεξλνχζε ην 30% 

ελψ ππεξίζρπαλ ηα ηειηθά επεμεξγαζκέλα πξντφληα. 

 

 

 

    Αλαθνξηθά κε ηηο εηζαγσγέο καξκάξσλ θαη θπζηθψλ ιίζσλ, ηα έηε 2011-2012, νη εηζαγσγέο 

θαηέγξαςαλ κεγάιε κείσζε (γηα ηέηαξηε θαη πέκπηε ζπλερή ρξνληά), ιφγσ ηεο εγρψξηαο θξίζεο 

πνπ έρεη πεξηνξίζεη ζην ειάρηζην ηε δήηεζε δνκηθψλ πιηθψλ. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ην 2011 νη 

εηζαγσγέο πξντφλησλ απφ θπζηθνχο ιίζνπο πεξηνξίζηεθαλ ζηνπο 220,2 ρηι. ηνλ., αμίαο 36 εθαη. €, 

έλαληη 332,7  ρηι. ηνλ., αμίαο 54,7 εθαη. € ην 2010 (κείσζε -33,8% ζε πνζφηεηα θαη -34,2% ζε 

αμία). Ρν 2012 νη εηζαγσγέο πεξηνξίζηεθαλ εθ λένπ ζηνπο 143,5 ρηι. ηνλ. αμίαο 30,7 εθαη. € 

(κείσζε -34,8% ζε πνζφηεηα θαη -14,5% ζε αμία) ελψ ην 2013 νη εηζαγσγέο απμήζεθαλ κελ ζε 

πνζφηεηα (ζε 168,2 ρηι. ηνλ.) αιιά δηαηεξήζεθαλ ζηα επίπεδν ηνπ 2012 ζε αμία (29,8 εθαη. €) . 

Πηε ζχλζεζε ησλ εηζαγσγψλ ηνπ 2013 θπξηάξρεζαλ ηα κάξκαξα (60% ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο) 

θαη νη γξαληηηθνί φγθνη ή πιάθεο (10% ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο) πνπ εηζάγνληαη θπξίσο γηα λα 

ζπκπιεξψζνπλ θαη λα εκπινπηίζνπλ ηελ πινχζηα γθάκα ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ. 

Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ επέδεημαλ εμσζηξεθή ζπκπεξηθνξά θαη 

θαηάθεξαλ απμεκέλνπο θχθινπο εξγαζηψλ κε ζεκαληηθά θέξδε θπξίσο ιφγσ ηνπ εμαγσγηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ αιιά θαη επελδχζεηο ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε λέσλ θνηηαζκάησλ . Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη νη εηαηξείεο:  

Α) Ζ εηαηξεία Ξαπιίδεο ΑΔ.-Κάξκαξα-Γξαλίηεο (κε εηζεγκέλε, κέινο ηνπ ΠΚΔ), κε θχθιν 

εξγαζηψλ ζηα 43,7 εθαη. €  θαη  θαζαξά θέξδε ζηα 10,74 εθαη. € , ελψ γηα ην 2012 ήηαλ ν 

θχθινο εξγαζηψλ 42,5 εθαη. €  θαη ηα θέξδε 10,4 εθαη. € . 

 Β) Ζ εηζεγκέλε  «FHL - Ζ. ΘΟΗΑΘΗΓΖΠ ΚΑΟΚΑΟΑ-ΓΟΑΛΗΡΔΠ Α.Β.Δ.Δ» , κε θχθιν εξγαζηψλ 

ζηα 38.76 εθαη. €  θαη θαζαξά θέξδε ζηα 10,4 εθαη. € , ελψ ηα αληίζηνηρα γηα ην 2012 ήηαλ 

θχθινο εξγαζηψλ 34,7 εθαη. €  θαη θέξδε πξν θφξσλ 4,56 εθαη. € .  

Γ) Ζ επίζεο εηζεγκέλε  εηαηξεία  ΗΘΡΗΛΝΠ ΔΙΙΑΠ ΑΔ κε θχθιν εξγαζηψλ ν νπνίνο αλήιζε γηα  

ην 2013 ζε  34,466 εθαη. έλαληη 26,79 εθαη. €  ην 2012 (αχμεζε 32.5%) θαη θέξδε πξν θφξσλ 

ηα νπνία παξνπζίαζαλ αχμεζε  θαηά 73,8%. Νη εμαγσγέο καξκάξνπ απμήζεθαλ θαηά 32,5% 

ζηελ ρξήζε 2013 ζε ζρέζε κε ηελ ρξήζε 2012 θαη απνηεινχλ ην 93% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο 

εηαηξίαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη φιεο νη ηξεηο σο άλσ εηαηξείεο δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζηελ 

Βφξεηα Διιάδα θαη είλαη ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ εμαγσγηθέο.  
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Γ) Ζ εηαηξεία ΑΔΒΔ ΙΑΡΝΚΔΗΥΛ ΚΑΟΚΑΟΝ ΓΗΝΛΠΝ ΞΔΛΡΔΙΖΠ, κέινο ηνπ ΠΚΔ, ε νπνία 

εμνξχζζεη ην επψλπκν κάξκαξν Γηνλχζνπ Αηηηθήο αιιά δξαζηεξηνπνηείηαη θαη εθηφο ηνπ 

Ξεληειηθνχ φξνπο, ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ζηε Β. Διιάδα (Βψιαθαο Γξάκαο) θαη ζην εμσηεξηθφ. 

 Δ) H εηαηξεία  ΚΑΟΚΘ ΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΔΞΔ, κε θχθιν εξγαζηψλ 6-6,5 εθαη. €  εηεζίσο γηα ηε 

δηεηία 2012-2013, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ  Λφηηα Διιάδα (θπξίσο Ξεινπφλλεζν) θαη 

απαζρνιεί 95 άηνκα. Ξξφθεηηαη γηα ακηγψο εμαγσγηθή επηρείξεζε (πάλσ απφ 86% εμαγσγέο) θαη 

κάιηζηα ζε επεμεξγαζκέλα πξντφληα. Ρν 2013 εμήγαγε 108,1 ρηι. η.κ. εηνίκσλ πξντφλησλ αμίαο 5 

πεξίπνπ εθαη. € .  

 

 

Δπενδςηικά σέδια Υπςζού. Πην ζέκα ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ θνηηαζκάησλ ρξπζνχ ηεο ΒΑ Σαιθηδηθήο, ηνπ Ξεξάκαηνο Θξάθεο θαη ησλ Παπψλ 

Ονδφπεο, είρακε ηηο αθφινπζεο εμειίμεηο:  

(α) γηα ην έξγν ηεο Σαιθηδηθήο, ε εγθεθξηκέλε απφ ηελ δηνίθεζε ΚΞΔ πνπ αθνξά  ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ πνξθπξηθνχ θνηηάζκαηνο ησλ Πθνπξηψλ Σαιθηδηθήο θαη ηνπ θνηηάζκαηνο  κεηθηψλ 

ζεηνχρσλ ηεο Νιπκπηάδαο,  πξνζεβιήζε κε αηηήζεηο αλαζηνιήο θαη αθχξσζεο ελψπηνλ ηνπ ΠηΔ 

(νη αηηήζεηο απηέο απεξξίθζεζαλ απφ ην ΠηΔ εληφο ηνπ 2013).  

   (β) γηα ην έξγν ζην Ξέξακα, ππνβιήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 2012, απφ ηελ «Σξπζσξπρεία Θξάθεο 

ΑΚΒΔ» (ζπγαηξηθή ηεο Δldorado Gold Corporation) θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο 

πξνκειέηεο, ε ΚΞΔ  ελψ παξάιιεια ην έξγν εληάρζεθε απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012 ζηε δηαδηθαζία 

γηα ηελ επηηάρπλζε πινπνίεζεο επελδχζεσλ (fast track).  

Δπηζεκαίλεηαη φηη θαη ε εηαηξεία Δldorado Gold Corporation ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηα δχν 

αλσηέξσ έξγα (α) θαη (β), απνθάζηζε εληφο ηνπ 2013  ηε  κεηάζεζε ηεο έλαξμεο παξαγσγήο ζε 

ζεηξά έξγσλ παγθνζκίσο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ζηελ Διιάδα. Ππγθεθξηκέλα, ε εηαηξεία 

αλέβαιε θαηά έλα έηνο -απφ ην 2015 ζην 2016-  ηελ έλαξμε παξαγσγήο ζηηο Πθνπξηέο θαη ζην 

Ξέξακα.  

 (γ) γηα ην έξγν ζηηο Πάπεο Ονδφπεο, ε ΚΔΡΑΙΙΔΡΗΘΖ ΘΟΑΘΖΠ ΑΔ (ηδηνθηεζίαο ζήκεξα Glory 

Resources Απζηξαιίαο) ππέβαιε ΚΞΔ πνπ αθνξά εξεπλεηηθέο γεσηξήζεηο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη 

αμηνιφγεζε ησλ θνηηαζκάησλ ηεο Νρηάο θαη ηνπ Αγ. Γεκεηξίνπ ελψ ζην ηέινο ηνπ 2012 ππέβαιε 

(κεηά απφ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο πξνκειέηεο) ΚΞΔ γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. Δληνχηνηο, εληφο 

ηνπ επφκελνπ έηνπο (2013)  ε εηαηξεία έθιεηζε ηηο πξνζσξηλέο ηεο εγθαηαζηάζεηο ζηηο Πάπεο θη  

αλέζηεηιε ηηο εξγαζίεο ηεο, κέρξη λα «μεθαζαξίζεη ην επελδπηηθφ θιίκα γηα ηελ εμφξπμε ηνπ 

ρξπζνχ ζηελ Διιάδα». 

 

Τγιεινή και Αζθάλεια. Γηα ην 2013, ζηα αξρεία ησλ Δπηζεσξήζεσλ Κεηαιιείσλ 

θαηαρσξήζεθαλ 121  αηπρήκαηα απφ ηα νπνία ηα 4 ζαλαηεθφξα, ελψ ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα γηα 

ην 2012 ήηαλ 155 αηπρήκαηα απφ ηα νπνία ηα 2 ζαλαηεθφξα. 

 

Γεληθφηεξα, ζηελ Διιάδα, ηελ πεξίνδν 2007-2013,  θαηαγξάθνληαη εηεζίσο 150-190 

αηπρήκαηα ζηνλ εμνξπθηηθφ θιάδν, εθ ησλ νπνίσλ ηα  4.8 (MO 2007-2013) είλαη ζαλαηεθφξα. 

Ρα παξαπάλσ αθνξνχλ αηπρήκαηα ζηνπο κεηαιιεπηηθνχο θαη ιαηνκηθνχο ρψξνπο  θαη ηηο 

ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (πρ. ζπαζηεξνηξηβεία, ζπλεξγεία θιπ) θαζψο θαη ην 

κεηαιινπξγηθφ ζπγθξφηεκα ηεο ΙΑΟΘΝ ΓΚΚΑΔ. Ν αξηζκφο ησλ ζαλαηεθφξσλ εξγαηηθψλ 

αηπρεκάησλ ζηελ Διιεληθή εμνξπθηηθή βηνκεραλία απφ ην 1996 έσο ζήκεξα, ηελ πεξίνδν 

δειαδή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ηέζεθε ζε ηζρχ ε νδεγία 92/104/ΔΝΘ αλαθνξηθά κε ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ζηε ρψξα καο, έρεη κεησζεί ζεκαληηθά (βι. Πρ. 2) ελψ ηελ ηειεπηαία 7-

εηία παξνπζηάδεη αθφκε κεγαιχηεξε  κείσζε, ΚΝ[2007-2013]=4,8 ελψ ΚΝ [1987-2007]=7 (βι. 

Πρ. 3 θαη 4).  

 

Δηδηθφηεξα γηα ην 2012, ππήξμε ζρεηηθή κείσζε ηνπ δείθηε ζπρλφηεηαο (απφ 6,15 ην 2011 ζε 

5,48 ζηνηρεία ΠΚΔ), αχμεζε ηνπ δείθηε ζνβαξφηεηαο (απφ 127,17 ζε 137,59) θαη κείσζε ησλ 

ζαλαηεθφξσλ (δείθηεο -γηα ην 2011- 1/3955 άηνκα ελψ γηα ην 2012 ν δείθηεο ήηαλ 1/6009 

άηνκα). Ρα 2013 ν δείθηεο ζπρλφηεηαο κεηψζεθε έηη πεξαηηέξσ θπξίσο φκσο ιφγσ ηεο κείσζεο 

ηνπ δείθηε πνπ αθνξά ην κε εξγνιαβηθφ πξνζσπηθφ δει. ην πάγην πξνζσπηθφ ησλ εμνξπθηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, βι. Πρ. 5. Πην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ θαηαγξάθεηαη αηζζεηή κείσζε ησλ 

αηπρεκάησλ έλαληη πξνεγνχκελσλ εηψλ, εληνχηνηο ην απνηέιεζκα απηφ θαη ε ζπλαθφινπζε 

ζεηηθή εηθφλα δείρλνπλ λα «αιινηψλνληαη» απφ ηελ επαλάθακςε ησλ ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ 
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(ηέζζεξα (4), έλα ζε ζπκβαζηνχρν ζην ΙΘ Κεγαιφπνιεο, έλα ζε εξγνιάβν ηεο S&B, έλα ζηελ 

ΙΑΟΘΝ ΓΚΚΑΔ  θαη έλα ζηα «Γσξηθά Κάξκαξα» ζηελ Γξάκα).  

 

 

 
 

                σ.2. Δξέλιξη ηων θαναηηθόπων αηςσημάηων ζηον εξοπςκηικό ηομέα (1987-2013) 

 

 

 

 

 σ.3. Γεωγπαθική Καηανομή ηων θαναηηθόπων αηςσημάηων ηην πεπίοδο 2007-2013. 
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σ.4. Καηανομή θαναηηθόπων αηςσημάηων ζε επγοδοηικέρ/επγολαβικέρ επγαζίερ ηην πεπίοδο   2007-2013. 

 
 
 
 

 

 

           σ.5. Γείκηηρ ζςσνόηηηαρ αηςσημάηων (με απώλεια 8ωπος) ζε επγοδοηικέρ/επγολαβικέρ  επγαζίερ ηην 
                    πεπίοδο 2007-2013. 
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ΠΙΝΑΚΑ 1 
 

ΔΞΟΡΤΚΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 
 

         Παραγωγή Λατομικών/Μεταλλευτικών/Μεταλλουργικών Προϊόντων 
 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 
Ποζόηηηα ζε ηόνοσς (Metric tons) εκηός αν 

αναθέρεηαι διαθορεηικά   

  2012 2013 

Βσμίηεο 1.815.328
1
 1.844.000

1
 

Αινπκίλην, πξσηφρπην (παξαγσγή ρπηεξίνπ) 165.046 169.457
2
 

Αινπκίλα   Al2O3 (άλπδξε) 653.011 664.512 

Αινπκίλα   Al2O3 (έλπδξε) 784.400 811.600 

Κεηθηά ζεηνχρα κεηαιιεχκαηα (μεξνί ηνλ.) 227.197 227.203
3
 

Θεηνχρνο  Κφιπβδνο, PbS (ζπκπχθλσκα, μεξνί ηνλ.) 18.062 18.375 

Θεηνχρνο  Τεπδάξγπξνο, ZnS (ζπκπχθλσκα, μεξνί ηνλ.) 41.824 41.226 

Θεηνχρνο ζίδεξνο, FeS2 (ζπκπχθλσκα, μεξνί ηνλ.) 4.260 0 

Σξπζνθφξνο Αξζελνππξίηεο
4
 (ζπκπχθλσκα, μεξνί ηνλ.) 0 64.837

4
   

Πηδεξνληθειηνχρν κεηάιιεπκα (ιαηεξίηεο) 2.256.686 2.220.790 

Θξάκα ζηδεξνληθειίνπ (FeNi)  96.435
5
 88.910

5
 

Ληθέιην ζην θξάκα ζηδεξνληθειίνπ 18.632 16.890 

Πθνπξηά (ρνλδξνκεξέο παξαπξντφλ) 86.776 84.300 

Πθνπξηά (ηξηκκέλν παξαπξντφλ, -5 mm) 85.511 83.970 

Ιεπθφιηζνο/Καγλεζίηεο 351.266
6
 360.000

6
 

Γίππξε Καγλεζία 26.832 30.559 

Θαπζηηθή Καγλεζία 60.625 57.393 

Ξπξίκαρεο κάδεο 44.821 41.985 

Κπεληνλίηεο (πξσηνγελέο πιηθφ) 1.235.105
7
 1.000.000

7
 

Αηηαπνπιγηηηθή Αξγηινο 19.872
8
 32.400

8
 

Σνπληίηεο/δξνκαγλεζίηεο 24.200 15.200 

Ξνδνιάλε 270.000 266.000 

Ξνδνιάλεο εηδηθψλ ρξήζεσλ 0 1.100
9
 

Θανιίλεο 0 0 

Ξεξιίηεο (πξσηνγελέο πιηθφ) 876.396
10

 890.000
10

 

Ξεξιίηεο (θαηεξγαζκέλνο) 450.000
11

 435.000
11

 

Θίζζεξηο (ειαθξφπεηξα) 385.917 420.000 

Γηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ (Ξπξηηηθφ)  0 10.000
12

 

Γχςνο θαη αλπδξίηεο  621.329
13

 760.000
13

 

Νιηβηλίηεο (πξσηνγελέο) 20.285 16.461 

Ακθηβνιίηεο  10.398 19.360 

Αλζξαθηθφ αζβέζηην (άκνξθν θαη θξπζηαιιηθφ) 380.000
14

 345.000
14

 

Αζηξηνη 13.000
15

 0 

Σαιαδίαο θαη ραιαδίηεο 0 0 

Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2)  [πγξφ] 10.760 10.040 

Zεφιηζνο 2.850 0 
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Ιηγλίηεο   62.334.803
16

 55.500.000
16

 

Αξγφ Ξεηξέιαην (ζε βαξέιηα) 661.510
17

 609.390
17

 

Φπζηθφ Αέξην (ζε Λm3)
18

 6.401.717 5.415.000 

Αιάηη (κε νξπθηφ, δη'εμαηκίζεσο) 191.970
19

 189.500
19

 

Αζβεζηνιηζηθά Αδξαλή 29.000.000* 30.000.000* 

Κάξκαξα ζε φγθνπο  (ζε θπβ. κέηξα) 200.000 220.000 

Μνθάξηα (φγθνη αθαλφληζηνπ ζρήκαηνο) 244.000* 300.000* 

Πρηζηνιηζηθέο πιάθεο (ζε θπβ. κέηξα) 160.000
20

 180.000
20

 

Πκχξηδα   4.250  4.250 

   

NA: δεν ςπάπσοςν διαθέζιμα ζηοισεία        *: ζηοισείο καη' εκηίμηζη (πεγή: ΞΔΘΑ, ΠΚΔ) 

 

 

 

  

¹ Βσμίηεο: S&B Βηνκεραληθά Νξπθηά Α.Δ, Γειθνί Γίζηνκν ΑΚΔ θαη ΔΙΚΗΛ ΑΔ 

² πξντφλ επεμεξγαζίαο  326,9 ρηι. ηνλ. άλπδξεο αινπκίλαο. 

³ πηψζε κεηά ην ηζηνξηθφ ξεθφξ παξαγσγήο έλπδξεο αινπκίλαο εληφο ηνπ 2011 

4
Ξεξηερ. Κεηαι. : Pb: 15.313 ηνλ.,  Εn: 23.196 ηνλ., Fe: 55.117 ηνλ.,  Ag: 39.759 Kg, Au: 1065,55 Kg   (παξαρσξήζεηο  16 

θαη 25)   
5
 πεξηεθηηθφηεηα ζε Ni: 19,32% 

6
Πχλνιν παξαγσγήο σκνχ ιεπθνιίζνπ απφ κνλάδα θπξίσο εκπινπηηζκνχ θαη κνλάδα καγλεηψλ. 

7
Κπεληνλίηεο: S&B Βηνκεραληθά Νξπθηά Α.Δ,ΚΞΔΛΡΝΚΑΗΛ Α.Δ., Sud Chiemie Hellas, Δι. Κεηαιιεπηηθή ΔΞΔ, Καπξνγηάλλεο. 

8
αηηαπνπιγίηεο/παιπγθνζθίηεο θαη ζκεθηίηεο/ζαπσλίηεο, ηξνθνδνζία εξγνζηαζίνπ ΓΔΥΔΙΙΑΠ ΑΚΚΑΔ ζηελ Θλίδε Γξεβελψλ. 

9
πνδνιάλεο εηδηθψλ ρξήζεσλ: θνληάκαηα, πιεξσηηθά, θιπ. απφ ΘΒΝΠ ΑΔ θαη ΔΙΙ.ΞΝΕΝΙΑΛΔΠ ΑΔ 

10
Ξεξιίηεο: S&B Βηνκεραληθά Νξπθηά Α.Δ, ΔΔΘΝΚ ΑΔ, ΞΔΟΙΗΡΔΠ ΑΗΓΑΗΝ ΑΔ, ΚΖΙΝΞΑΛ ΑΔ. 

11
Ξεξιίηεο (θαηεξγαζκέλνο):S&B Βηνκεραληθά Νξπθηά Α.Δ, ΞΔΟΙΗΡΔΠ ΑΗΓΑΗΝ ΑΔ   

12
Ξπξηηηθφ: ΙΑΒΑ ΑΔ

   

13
Γχςνο: IΛΡΔΟΚΞΔΡΝΛ ΓΝΚΗΘΑ YΙΗΘΑ ΑΔ, ΙΑΒΑ ΑΔ, ΒΟΒ ΔΙΙΑΠ ΑΒΔΔ (λπλ SAINT GOBAIN HELLAS), ΒΗΝΓΤ-ΘΑΟΒΔΙΖΠ 

ΑΔ, KNAUF AE, Γ.ΕΔΟΒΑΘΖΠ ΑΔ     

14
πξντφληα αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ (θνληάκαηα δφκεζεο, πιεξσηηθά, καξκαξφζθνλε, ζηφθνο, marmoline, alfamix, iokal, iokalit 

θιπ)  απφ ΚΑΟΚΑΟΑ ΓΗΝΛΠΝ ΞΔΛΡΔΙΖΠ, ΞΔΟΟΑΘΖΠ-ΡΕΗΥΛΑΠ, ΕΑΦΟΑΛΑΠ, ΗΝΛΗΑΛ ΘΑΙΘ θιπ.                   

15
Αζηξηνη: MEBIOΟ ΑΔ  

16 ΓΔΖ Α.Δ., ΙΑΟΘΝ (Πέξβηα Θνδάλεο), Κ.Δ.Ρ.Δ., ΛΙΓΝ. ΚΑΡΑΠΑΣΗ, ΛΙΓΝ.ΑΧΛΑΔΑ Α.Ε.  

17 ΘΑΒΑΙΑ OIL Α.Δ. θαη Energean Oil & Gas       
18

Θαλνληθφ θπβηθφ κέηξν (Nm3)  

19 Δπηά (7) εξγνηάμηα ζε φιε ηελ Διιάδα, 55% ηνπ ζπλφινπ πξνεξρφκελν απφ ηηο αιπθέο Κεζνινγγίνπ. 

20 
Ππκπεξηιακβάλνληαη νη ζρηζηνιηζηθέο πιάθεο Θαξχζηνπ  
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ΠΙΝΑΚΑ 2  

Δξαγωγέρ - Διζαγωγέρ Μαπμάπων-Γιακοζμηηικών Πεηπωμάηων 2012 - 2013. 

Ανάλςζη ανά Γαζμολογική Κλάζη  

Π
Ρ

Ο
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Ο

Ν
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Α
 

Γ
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Μ

Ο
Λ
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Γ
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Η
 

Κ
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Η

 
ΔΞΑΓΧΓΔ ΔΙΑΓΧΓΔ 

2013 2012 2013 2012 

Βάπορ 

(Κg) 
Αξία (€) 

Bάπορ 

(Κg) 
Αξία (€) 

Bάπορ 

(Κg) 
Αξία (€) 

Bάπορ 

(Κg) 
Αξία (€) 

Μάπμαπα - Αζβεζηόλιθοι - Σπαβεπηίνερ 

Ογκοι 25.15.11.00 544.233.714 105.922.639 488.047.304 100.326.726 83.865.464 13.918.142 60.644.456 10.507.053  

Πλάκερ 25.15.12.00 101.280.214 16.988.268 53.005.310 10.617.469 9.018.609 1.458.461 6.243.851 1.061.821  

Κ
α

η
ε
π

γ
α

ζ
μ

έ
ν
α

 

Π
π

ο
ϊό

ν
η
α

 

68.02.21.00 138.455.840 83.025.553 100.635.700 69.370.821 8.895.010 3.582.967 12.421.331 6.443.716  

68.02.91.00 34.855.547 26.216.796 48.932.938 32.566.842 2.402.803 1.155.508 4.318.848 1.608.499  

68.02.92.00 54.310 12.184 31.562 18.942 148.576 42.018 555.030 205.251  

ύνολο 

καηεπγ/να 
173.365.697 109.254.533 149.600.200 101.956.605 11.446.389 4.780.493 17.295.209 8.257.466 

ΤΝΟΛΟ 

Μάπμαπα κ.ά 
818.879.625 232.165.440 690.652.814 212.900.800 104.330.462 20.157.096 84.183.516 19.826.340 

 

Γπανίηερ 

 
Ογκοι 25.16.11.00 7.232.130 837.263  7.730.140 1.213.600 618.188 162.563 818.230 273.929  

Πλάκερ 25.16.12.00 160.207 54.702 204.475 79.622 8.102.458 1.343.017 435.742 270.055  

Κ
α

η
ε
π

γ
α

ζ
μ

έ
ν
α

 

Π
π

ο
ϊό

ν
η
α

 

68.02.23.00 1.105.478 792.082 1.166.309 608.610 1.305.972 472.549 2.023.908 691.363  

68.02.93.10 0 0 6.405.242 2.556.734 10.376.253 2.886.417 11.337.112 4.079.724  

68.02.93.90 6.664.043 2.480.296 1.041.047 455.333 5.843.118 1.477.092 3.009.767 1.158.247  

ύνολο 
καηεπγ/να 

7.769.521 3.272.378 8.612.598 3.620.677 17.525.343 4.836.058 16.370.787 5.929.334 

ΤΝΟΛΟ 

Γπανίηερ 
15.161.858 4.164.343 16.547.213 4.913.899 26.245.989 6.341.638 17.624.759 6.473.318 

  

σιζηόλιθοι 
 

Ογκοι / 

πλάκερ 
25.14.00.00 

 

12.333.257 

 

1.754.363 10.368.091 1.622.715 2.162.163 268.095 1.203.190 140.738  

Κ
α

η
ε
π

γ
α

ζ
μ

έ
ν
α

 

Π
π

ο
ϊό

ν
η
α

 

68.03.00.00 0 0 0 0 0 0 0 0  

68.03.00.10 1.033.095 155.203 853.835 129.899 80.710 15.319 21.590 1300  

68.03.00.90 2.096.524 434.581 1.157.561 231.347 101.289 25.571 45.339 20.318  

ύνολο 
καηεπγ/να 

3.129.619 589.784 2.011.396 361.246 181.999 40.890 66.929 21.618 

ΤΝΟΛΟ 

σιζηόλιθοι 
15.462.876 2.344.147 12.379.487 1.983.961 2.344.162 308.985 1.270.119 162.356 

  

Φαμμίηερ 
 

Ογκοι / 

πλάκερ 
25.16.20.00 168.638 41.589 165.258 44.124 0 0 959.600 228.586 
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ΠΙΝΑΚΑ 2 (ζςνέσεια) 

Δξαγωγέρ - Διζαγωγέρ Μαπμάπων-Γιακοζμηηικών Πεηπωμάηων 2011 - 2012. 

Ανάλςζη ανά Γαζμολογική Κλάζη 

Π
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ΔΞΑΓΧΓΔ ΔΙΑΓΧΓΔ 

2013 2012 2013 2012 

Βάπορ 

(Κg) 
Αξία (€) 

Bάπορ 

(Κg) 
Αξία (€) 

Bάπορ 

(Κg) 
Αξία (€) 

Bάπορ 

(Κg) 
Αξία (€) 

Αλλα διακοζμηηικά πεηπώμαηα 
 

Αζβεζηο-

λιθικά 
25.15.20.00 0 0 6.048.800 72.331 0 0 276.385 53.539  

Πςπιηικά 25.16.90.00 2.783.510 434.850 1.739.036 216.631 27.053.580 1.251.854 24.689.815 1.134.751  

Κ
α

η
ε
π

γ
α

ζ
μ

έ
ν
α

 

Π
π

ο
ϊό

ν
η
α

 

68.02.29.00 7.356.935 1.948.760 5.093.501 1.375.903 4.220.195 1.014.739 5.433.901 1.021.265  

68.02.99.10 0 0 133 516 183.136 36.989 106.762 21.331  

68.02.99.90 1.252.022 478.095 1.500.204* 585.951* 4.907.637 356.650 6.555.609 729.403  

ύνολο 

καηεπγ/να 
8.674.002 2.463.125 6.762.476 2.003.959 31.456.911 2.303.582 12.096.272 1.771.999 

ΤΝΟΛΟ Άλλα 

πεηπώμαηα 

8.674.002 2.463.125 14.550.314 2.292.922 31.456.911 2.303.582 37.062.472 2.960.289 

 

Κςβόλιθοι, κπάζπεδα, πλάκερ για λιθόζηπωηα εκηόρ ζσιζηολίθων 

  68.01.00.00 1.012.603 158.288 816.248 300.184 3.408.360 464.328 1.908.426 323.680 

 

Φηθίδερ 

  68.02.10.00 2.332.272 967.862  2.656.646 2.059.198 394.233 246.843 536.214 807.974 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 
861.691.874 242.304.794 737.767.980 224.495.088 168.180.117 29.822.472 143.545.106 30.782.543 

 
Πηγή ζηοισείων: EΛ.ΣΤΑΤ,  Επεξεπγαζία: Διεύθςνζη Πολιηικήρ Οπςκηών Ππώηων Υλών, ΥΠΕΚΑ.  
 

*Εγινε διόπθωζη ηων ζηοισείων ηος κωδικού 68.02.99.90 για ηην καηασώπηζη ηος 2012  

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Δ/νζη Πολιηικήρ Οπςκηών Ππώηων Υλών ΥΠΕΚΑ :  Η εξοπςκηική/μεηαλλοςπγική δπαζηηπιόηηηα ζηην Ελλάδα.  
Σηαηιζηικά δεδομένα  2012-2013.           22 

 

 

 
The mining/metallurgical industry in Greece. 

Commodity review for years 2012-2013 
 

 

[the report was written by: 
Peter G. Tzeferis, Mining and Metallurgical Engineer, Ph.D, Mineral Resources Policy Directorate, 

Greek Ministry of Environment Energy & Climate Change (YPEKA)] 

 

 

 

Production data for various mineral commodities produced in Greece in the years 2012-2013 

are listed in the following Table 1. Reported figures are combined data from (a) statistics provided 

by the Mineral Resources Division of the Ministry of Environment, Energy and Climate Change 

(YPEKA) and (b) annual statistics provided by Greek Mining Enterprises Association (GMEA). In the 

database maintained by YPEKA/Mineral Resources Division, were recorded 700 activity statements 

relating to quarrying/mining (2013). The total number of active quarrying and mining sites 

currently used for mining activities occupy less than 0.33% of the Greek territory.  
 

The output of the Greek mineral industry declined in both value and tonnage owing to the 

global economic downturn that started in 2009 and was continuing in 2012-2013. Greece also 

had a high budget deficit and the European Union’s (EU’s) second highest external debt burden 

after Ireland (Industry Review, 2012). 
 

In years 2012-2013 the mining sector continued the same downward trend that emerged in 

previous years due to the economic crisis, following the significant decline in demand and prices 

of raw materials in the steel, construction, cement, and concrete industries. The recession 

boosted by volatility in the international markets for raw materials, reduction in international 

metal prices and increasing energy prices across the EU. 
 

The domestic market suffered a collapse mainly in the field of construction products 

(aggregates, cement, ceramics, etc.) and companies related to aggregate quarries and generally 

construction products as well as cement, face daily question of survival. The sector of construction 

aggregate materials fell gradually to 50 million tons in  2010 (from 90-100 million tons before 

crisis) to 35 million tons in 2011 and 25-30 million tons in 2012 and 2013 respectively, marking 

an unprecedented downturn due to the shrinkage of domestic building and construction activity. 

Domestic and export cement sales continued to fall in response to the decrease of construction 

activity and the slowdown in south eastern European markets. Fortunately, as the figures show 

the total production and sales of primary aggregates showed a small increase of 8% by the end of 

2013. 
 

However, in contrast to the shrinking domestic market, the tendency was to strengthen the 

export sector with regards to products placed on the international market (industrial minerals, 

aluminum, nickel, mixed sulphide Pb-Zn ores, magnesium compounds etc.), where the demand 

and prices soon rallied largely to pre-crisis levels. For 2012-2013 the same trend continued with 

the export sector producing satisfactory results, while the downturn in the domestic sector 

deepened widely.  

 

Specifically, for nickel (Ni) in 2013 there was a drop in production of 10% after an excellent 

performance for LARKO GMM SA in 2012, the year in which production reached at level of 18.600 

tn Ni and sales of 19.071 tn Ni creating a new history record. Exports in 2013 totalled 17.054 tn 

Ni. Production of nickeliferous laterite ore from the mines of Evia, Agios Ioannis and Kastoria (the 

total laterite ore production used to feed the Larymna metallurgical ferronickel plant) amounted to 

2.25 million tn (for 2012) and 2.22 (for 2013). However, Larco G.M.M. S.A. (Larco), which is a 

leading producer of nickel in Europe from  domestic nickel ores,  had a pre-tax loss of 76,38 

million € in 2013 compared to losses of 34.32 million in 2012 (profit of 6.37 million euros in 
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2011). The Government is reported to be looking for a strategic investor in Larco and announced 

plans to restructure ahead of its privatization. 

 

 
 

 

For aluminium (Al), the production by Aluminium SA -the largest integrated producer of 

aluminum and alumina in the European Union- remained at the same level as in 2012 (about 169 

thousand tn) absorbing more than 75% of Greek production of bauxite. Intra-EU exports 

increased to 100.9 thousand tons Al (from 89.3 thousand for 2012) with a sales value of € 179.6 

million while exports to third countries were 2.4 thousand tons Al value of 4 million €.  

 

The production of alumina hydrate 

returned to the high levels of 2011 

which was instrumental in the 

diversion of non-metallurgical uses (eg 

ceramics, filters etc).  

 

The domestic production of bauxite 

for 2013 (1.85 million tn) remained at 

the same high level as in 2012 (1.8 

million tn) covering the  demand for 

both metallurgical use (domestic 

aluminum production) and other uses 

of Al in the steel industry, cement 

industry, etc. Greece is a leading 

bauxite producer in the EU, with the 

major bauxite deposits located in 

central Greece within the Parnassos-

Ghiona geotectonic zone and on Evia Island. 

 
 

The production of mixed sulphide Pb-Zn ores (lead, zinc and iron concentrates) from HELLAS 

GOLD SA in 2013 remained at previous levels (about 230 thousand dry tn) and products of 

enrichment (concentrates of lead sulphide and zinc sulphide after differential flotation) exported 

as a whole exceeded a value of 40 million € (23.2 m € for Pb and  17.2 m € for Zn) from € 46.4 

million € in 2012. The concentrates were shipped by sea to European facilities using either the 

Stratoni or the Thessaloniki port facilities (Eldorado Gold Corp., 2013). 

 

Also in 2013, HELLAS GOLD SA treated 552,6 tn of the old mineral tailings in Olympias 

Halkidiki which generated approximately 64,8  thousand tn gold-bearing arsenopyrite with 

average concentrate Ag = 40,52 gr/tn and Au = 22,50 gr /tn. From this arsenopyrite concentrate 
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a total 49,8 thousand tn (value of 21.3 m €)  was exported in China. This could produce over 50 

thousand ounces of gold if there was metallurgical gold plant in Greece. The particular notation is 

that Greece could-for the first time in modern time-become a gold producer country from an 

environmental restoration work taking place in the old tailings of Olympias Halkidiki.  

 

Grecial Magnesite SA is a leading magnesite producer and exporter in the EU and worldwide 

with mines and production facilities in Yerakini, Halkidiki, Northern Greece. The primary business 

activity is the mining, beneficiation and calcination of magnesium carbonate for the production of 

caustic calcined magnesia, dead burned magnesia, unshaped basic monolithic refractories and 

magnesium carbonate. The company’s capacity is close to 200,000 tons of calcined products and 

50,000 tons of Basic Monolithic refractories. In 2013 the company managed to maintain previous 

levels of magnesium ore exploitation (over 300 thousand tn of raw magnesite material) and 

production of magnesium compounds (dead-burned and caustic-calcined magnesia) with a total 

sales value of approximately 35 million € (for 2013) and over 30 million € (for 2012). The 

company,  with a total of 367 employees in Greece, exports to 60 countries in all five continents. 

Exports of magnesium compounds represent 90% of its sales value. Activities outside Greece: 

Magnesitas Navarras SA in Spain(40% share), Van Mannekus & Co BV in the Netherlands (50% 

share) and Akdeniz Mineral Kaynaklari A.Sin Turkey (90% share). 
 

Also, the revival of activity in Mantoudi Evia by Terna Magnesite (TERNA MAG, the GEK Terna) 

which took over the old BIOMAGN in North Evia and aims at exploiting the old magnesite deposits 

of Gerorema and Kakkavos and the further utilization for production of magnesium compounds on 

the premises of Furnace Mantoudi after modernization. In the first phase, the objective of TERNA 

MAG for next years is an annual raw magnesite production of about 170 thousand tn. Indeed, in 

2013 the production of magnesite plant Gerorema amounted 23,6 thousand tn of raw magnesite 

while at the same time the company began underground mining from the site Plakarias-Mourtitsa. 

Already, the company's facilities in North Evia employed a total of 100 employees. In 2014 the 

plan is to develop a new mining center in Kakkavos with open pit magnesite ore exploitation and 

function enrichment plant. 

 

For 2013, the sector of industrial minerals maintained much of the results of 2012, mainly 

thanks to the diversified export-oriented products towards international markets for raw materials 

and the application of the approach “from Market-to-Mine” which provides the possibility of 

developing new integrated chain of products and accelerate the development of higher value-

added specialized applications. Specifically, production of bentonite and perlite ores from Milos 

Island remained at 2012 levels, with a slight reduction for bentonite (1.0 million tn). The S & B 

Industrial Minerals SA maintained its position as first in the production of bentonite in Europe and 

the largest bentonite export company in the world with a total sales value of over 66 million € 

(100% exports). Similar performance was achieved for the branch of perlite, with a total sales 

value in both unprocessed and processed products of 27,5  million (compared with 30.8 million € 

in 2012). 
 

In 2012-2013, the predominant fuel used in electricity generation in Greece was brown coal 

(“lignite”) and Public Power Corp. S.A. (PPC) was Greece’s major producer of lignite. Lignite 

production from Public Power Corp., exceeded 54 million tn (2013) reduced by 14.5% from 61.7 

million tn (2012). Specifically, the 43.6 million tn came from Western Macedonia Lignite Center 

(LKDM) and 8.9 million tn of the Megalopolis Lignite Center (LKM). Based on the above data, in 

2013, the contribution of lignite in the energy mix on the interconnected system of the country 

exceeded 46%  (55% in 2012), while the corresponding participation in the whole country 

(including non-interconnected islands) was 42% (49.5% in 2012) demonstrating the dominance of 

lignite reserves in the country’s energy scene. The energy mix on the interconnected system of 

the country at the end of 2013, according to official figures is: Lignite 46% (falling trend), Natural 

gas 24% (increasing trend), RES 15%, Hydro 11%, imports 4%. 
 

 The industry of marble products and ornamental stone, despite the severe impact of the 

economic crisis on domestic consumption, managed to  improve production and maintain the 

upward trend that began in 2008-2009 mainly thanks to strong demand from the Chinese marble 

market. For 2012-13, the total annual production of marble products exceeded 1 million tn 

annually, while exports of the sector exceeded a total of 850 thousand tn worth over 240 million € 
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(in 2013) and a total of 730 thousand tn worth over 212 million € (in 2012). Κarble exports to 

China, the main market for Greek marble, totaled over 98 million € (in 2013) and 88 million € (in 

2012), representing for 2013 more than 58% of total quantity and 42% of the total value of Greek 

marble exports (Fig. 1). 

 

 
 

     Figure 1:   Imports and Exports of marble and other natural stones  [2000-2013]    
 

Regarding the gold-mine projects in  Halkidiki peninsula and in the Thrace region,  Greece has 

the potential to become a near-term gold producer with a number of exploration companies active 

in the country. Hellas Gold SA (owned by Eldorado Gold Corp. Canada) is developing a project 

including mining and processing at the Skouries gold-copper deposit and has initiated mining 

activities  at the Olympias site. Eldorado Gold Corp. is also developing the Perama Hill gold project 

through its subsidiary Thracean Gold Mining SA, while a third project in Sappes, Thrace, is 

currently being evaluated by YPEKA. When all above mines are in full operation, it is estimated 

that  they will boost country's exports by €1 billion a year, turning Greece into the largest gold 

producer in Europe. 
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Moreover, Eldorado's projects will provide some 2,000 jobs. However, environmentalism and 

local opposition remains the biggest obstacle to gold mining in Greece. Many local residents 

oppose the new projects, saying it will destroy the environment and harm the area's tourism 

potential. In 2013, Eldorado Gold Corp. announced the delay in starting production in Skouries, 

Halkidiki and the reduction of costs by 35% due to the significant decline in the gold price (-22% 

in 2012) and the intention to maintain the company’s profile as a “low-cost”, profitable and 

growing.  

 

In the hydrocarbon sector, the production of crude oil and natural gas (from Prinos deposits, 

Kavala Oil SA) in 2013 were maintained at the same levels as in 2012.  Kavala Oil SA (subsidiary 

of Energean Oil & Gas) is the only company extracting hydrocarbons in Greece, targeting with 

significant investments to a doubling of production from the existing Prinos deposit of 2,500 

barrels currently in 4,000 barrels of oil per day. Also the company announced (in 2013) an 

investment program for exploitation of the deposit "E" aiming to an initial daily production of 

3,000 barrels in 2013 (estimated reserves of the deposit "E" stand at 10 million barrels). 

  

 

 

Table 1 

                       GREECE : PRODUCTION OF MINERAL COMMODITIES     

 
             METALS, INDUSTRIAL MINERALS, MINERAL FUELS AND RELATED MATERIALS      

 

         COMMODITY PRODUCTION 
 

Quantity in Metric tons unless otherwise specified                                

 2012 2013 

Bauxite 1.815.328
1
 1.844.000

1
 

Aluminium, primary (Foundry Line) 165.046 169.457
2
 

Alumina, calcined (Al2O3) 653.011 664.512 

Alumina, hydrated (Al2O3) 784.400 811.600 

Mixed sulphide ore 227.197 227.203
3
 

Galena, PbS (metric tons of concentrates) 18.062 18.375 

Zinc blend , ZnS (metric tons of concentrates) 41.824 41.226 

FeS2 (metric tons of concentrates) 4.260 0 

Auriferous arsenopyrite4
               0 64.837

4
   

Nickeliferrous ores (laterites) 2.256.686 2.220.790 

Ferronickel: 96.435
5
 88.910

5
 

Ni content of ferronickel 18.632 16.890 

Slag by-product (coarse) 86.776 84.300 

Slag by-product (fine, -5mm) 85.511 83.970 

Magnesite, crude 351.266
6
 360.000

6
 

Dead-burned magnesia 26.832 30.559 

Caustic-calcined magnesia 60.625 57.393 

Basic monolithic refractories 44.821 41.985 

Bentonite, crude 1.235.105
7
 1.000.000

7
 

Attapulgite clay 19.872
8
 32.400

8
 

Huntite,  crude 24.200 15.200 

Pozzolan, Santorin earth 270.000 266.000 

Pozzolan, specific  use (not cement industry) 0 1.100
9
 

Kaolin, crude 0 0 
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Perlite, crude 876.396
10

 890.000
10

 

Perlite, treated 450.000
11

 435.000
11

 

Pumice 385.917 420.000 

Silica (SiO2) 0 10.000
12

 

Gypsum and anhydrite, crude 621.329
13

 760.000
13

 

Olivine 20.285 16.461 

Amphibolite 10.398 19.360 

Calcium Carbonate (CaCO3), processed all sources 380.000
14

 345.000
14

 

Feldspar 13.000
15

 0 

Quartz 0 0 

CO2 [liquid] 10.760 10.040 

Zeolite 2.850 0 

Lignite 62.334.803
16

 55.500.000
16

 

Crude oil,  in barrels 661.510
17

 609.390
17

 

Natural gas , in NM318 6.401.717 5.415.000 

Salt, sea salt 191.970
19

 189.500
19

 

Mineral Aggregates (sand, gravel, 29.000.000* 30.000.000* 

crushed stones etc.)   

Marble rough blocks, in cubic meters 200.000 220.000 

Marble, rough shapeless blocks 244.000* 300.000* 

Slate stones, in cubic meters 160.000
20

 180.000
20

 

Emery  4.250  4.250 

   

NA: not available,            *: estimated  

(source: MinEnv, Greek 

Mining Enterprises 

Association (GMEA)) 

   
1 

bauxite: S&B Industrial Minerals S.A., Delphi Distomo AME, Elmin AE 
2 

produced from treatment of 326,9 thousand tn of calcined alumina  
3
 Metal content Pb: 14.211 tn,  Εn: 22.512 tn, Fe: 53.438 tn,  Ag: 36.401 Kg, Au: 1033,13 Kg       

4
 Metal content Fe=17.648,63tn, Au=1.458,83Kgr, Ag=26.27,20 Kgr 

5
 %Ni content: 19,32% 

6
Total production of raw magnesite  from main enrichment unit and magnets plant.

 

7
Bentonite: S&B Industrial Minerals S.A., BENTOMINE S.A., Sud Chiemie Hellas, Greek Mining Ltd., Mavroyiannis  

8 
attapulgitis/palygorskite plus smectite/saponite clay: raw material for knidi Grevena factory feeding (GEOELLAS ΑΚΚΑΔ) 

9
Pozzolan for specific use: construction pozzolanic mortars, fillers, e.g. from KYBOS SA and Greek Pozzolans SA    

10
Perlite: S&B Industrial Minerals S.A., EEKOM SA, Aegean Perlites S.A., ΚILOPAN S.A.  

11
 Perlite (processed): S&B Industrial Minerals S.A. , Aegean Perlites S.A.    

12
Silica: Lava Mining and Quarrying Co, 

13
Gypsum: Interbeton Construction Materials SA., Lava Mining and Quarrying Co, BPB HELLAS SA (SAINT GOBAIN HELLAS), Knauf  

Gypsopoiia SA, Biogyps-Karvelis SA, G. Zervakis SA.     
14 

Calcium Carbonate (CaCO3) products, both amorphous and crystallic: construction mortars, fillers, marble powder, adhesive and 

sealant,  marmoline, alfamix, iokal e.g. by Dionyssomarble SA, Ionian Kalk SA, Perakis-Tzionas, Zafranas-petrochem Co. etc. 
15 

feldspar: MEVIOR SA              
16

PPC SA,  Larco (Servia Kozani) GMMAE, M.E.T.E.,  Lign. Karapati , Lign.ACHLADAS SA 
17

 ΘΑΒΑΙΑ OIL SA, Energean Oil & Gas            
18

Normal cubic meter (Nm3)  
19 from seven (7) salt sites throughout Greece, 55% of the total coming from the salt pits of Mesolongi 
20

 Karystos area slate stones are included 


