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Φυσιογνωμία και αποστολή ΣΜΕ 
Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) αποτελεί το επαγγελματικό σωματείο των ελληνικών εξορυκτικών 
επιχειρήσεων και των μεταλλουργιών που καθετοποιούν εγχώρια μεταλλεύματα. 
 
Ιδρύθηκε το 1924 με την πρώτη επωνυμία «Ένωσις των εν Ελλάδι Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων». 
Σκοπός του είναι η συμβολή στην αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας, που αποτελεί ανταγωνιστικό της 
πλεονέκτημα, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, της εθνικής οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης. 
 
Εκπροσωπεί την ελληνική εξορυκτική – μεταλλουργική βιομηχανία στην ελληνική πολιτεία και τα ευρωπαϊκά όργανα. 
Τα μέλη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, αναγνωρίζοντας τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης στη 
διεθνή και ελληνική κοινωνία, δηλαδή της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον, την κοινωνία και τον 
άνθρωπο, έχουν θεσπίσει Κώδικα Αρχών που εκφράζει τη φιλοσοφία αυτή. Η εφαρμογή του παρακολουθείται με 
συγκεκριμένους μετρήσιμους δείκτες που, για το σύνολο των εταιρειών μελών, ανακοινώνονται στον ετήσιο απολογισμό 
του Συνδέσμου. 
 
Κατά το ΣΜΕ, η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας και ο σεβασμός προς το περιβάλλον είναι έννοιες 
συμβατές. Οι επιχειρήσεις μέλη του ΣΜΕ διακρίνονται από υψηλού επιπέδου τεχνική γνώση, εφαρμογή υψηλής 
τεχνολογίας και καινοτόμων μεθόδων έρευνας και ανάπτυξης έργων αξιοποίησης των ορυκτών πόρων. 
Επίσης, διακρίνονται από έντονα εξωστρεφή χαρακτήρα με εξαγωγές μεγαλύτερες του 65% του συνόλου των 
πωλήσεων των μελών του, κατακτώντας σημαντικά μερίδια στις διεθνείς αγορές. Πολλές από τις εταιρείες-μέλη του 
Συνδέσμου, κατατάσσονται στις υψηλότερες θέσεις παραγωγής και πωλήσεων Ορυκτών Πρώτων Υλών σε παγκόσμιο 
ή ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 

 
 

Θέσεις και βασικά αιτήματα του ΣΜΕ. Προκλήσεις για το 2017  

 Πλήρης εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ) με δεσμευτικά 
χρονοδιαγράμματα εφαρμογής  

 Εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών με νομικό κείμενο, προ- τεραιότητες 
και χρονοδιαγράμματα εφαρμογής  

 Εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για την αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών της χώρας �  
με οριζόντιο τρόπο, των κατευθύνσεων της Εθνικής Πολιτικής για τις ΟΠΥ σε όλες τις επιμέρους πολιτικές και 
σχεδιασμούς, ώστε να εξασφαλίζονται η μέγιστη αξιοποίηση των κοιτασμάτων και το δημόσιο όφελος � 
Εκπόνηση και προώθηση προς ψήφιση νέου σύγχρονου Λατομικού Νομοσχεδίου 

 Προβλέψιμο και αναπτυξιακό για τις επιχειρήσεις, φορολογικό καθεστώς �     
νομοθεσίας (regulation fitness), μείωση της γραφειοκρατίας  

 Ασφάλεια δικαίου  
 Αποτελεσματικές, προβλέψιμες και μη χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης έργων.  
 Πλήρης εφαρμογή του Ν. 4014/2011  
 Αντιμετώπιση προβλημάτων εφαρμογής του δασικού νόμου 4280/2014  
 Αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες, κύρια στο θέμα των εγκρίσεων και των ελέγχων. Ανεξάρτητες και 

αυτοδύναμες επιθεωρήσεις μεταλλείων, που θα υπάγονται απευθείας στον υπουργό  
 Μείωση του κόστους ενέργειας για τις ηλεκτροβόρες βιομηχανίες του κλάδου  

 
 

          
      

        
  

          
         
 

  
         

    
  

      
 

          
  

  
      

         
  

 
       

       
      

       
 

           

 

http://www.orykta.gr/
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 Δημιουργία κινήτρων για την προώθηση νέων επενδύσεων στον εξορυκτικό χώρο 
 
Επισκεφτείτε το site μας www.orykta.gr  και μάθετε τα πάντα για τα ορυκτά 

 
 
 
Ορυκτά και Χρήσεις στην καθημερινή ζωή 
 

 

http://www.orykta.gr/


4 
 

 



6 
 

 



7 
 

 



8 
 

 



9 
 

 
Σε λίγες γραμμές τι περιέχει η Μηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων Αυγούστου 2017 
 
Α. ΣΜΕ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Β. ΣΜΕ και ΜΜΕ 
 

Α. ΣΜΕ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

• Ανακοίνωση της Commission στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής τράπεζας επενδύσεων 
“Επενδύοντας σε μια έξυπνη, καινοτόμο και βιώσιμη βιομηχανία. Μια ανανεωμένη στρατηγική 
βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ” 

 

Οι Πολιτικές Κατευθυντήριες Γραμμές του Προέδρου Juncker υπογράμμισαν τη σημασία μιας ισχυρής και υψηλής 
απόδοσης βιομηχανίας για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ανάγκη να αυξηθεί το βάρος του κλάδου στο 
ΑΕΠ της ΕΕ στο 20% μέχρι το 2020.  Σημειωτέον ότι βιομηχανία παρέχει 36 εκατομμύρια άμεσες θέσεις εργασίας.  

Η Ευρώπη είναι ο παγκόσμιος ηγέτης σε πολλές βιομηχανίες, ιδίως σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης 
αξίας, χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και πολύπλοκων προϊόντων. Η θέση αυτή έχει οικοδομηθεί σε μια 
μεγάλη ενιαία αγορά με 500 εκατομμύρια καταναλωτές.  

Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας για την ΕΕ27 αυξήθηκε κατά 6,4% μεταξύ 2009 και 2016 και κατά 
4,7% για την ΕΕ28. Η συμβολή των μεταποιητικών και εξορυκτικών βιομηχανιών, καθώς και των βιομηχανιών κοινής 
ωφέλειας ανήλθε στο 21% της συνολικής προστιθέμενης αξίας στην ΕΕ27 (19% στην ΕΕ28) το 2016. 

Μεταξύ του 2009 και του 2013, η απασχόληση στη βιομηχανία μειώθηκε κατά 1,8 εκατομμύρια (5,4%) στην ΕΕ των 27, 
αλλά από το 2013 έχουν δημιουργηθεί 1,5 εκατομμύρια καθαρές νέες θέσεις εργασίας. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της 
παραγωγικότητας της εργασίας στη βιομηχανία της ΕΕ έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο κατά 2,7% από το 2009 έως το 
2016. 

Η οριζόντια πολιτική της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας (Better Regulation), η οποία θα πρέπει να 
συμπληρωθεί με παρόμοιες προσπάθειες των κρατών μελών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, συμβάλλει 
στην επίτευξη καλύτερου κανονιστικού πλαισίου και καλύτερων αποτελεσμάτων για όλη την ευρωπαϊκή κοινωνία. Η 
νομοθεσία υψηλής ποιότητας παρέχει την απαραίτητη βεβαιότητα για την ευημερία των επιχειρήσεων.  

 Η βελτίωση της νομοθεσίας διασφαλίζει ότι οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από αυτήν, 
έχουν συστηματικά εκτιμηθεί και προάγουν   την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, την ψηφιακή οικονομία, τις 
επενδύσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), την κοινωνική προστασία και την προστασία των καταναλωτών και 
του περιβάλλοντος. Σκοπός της επίσης, είναι να διασφαλίσει την επίτευξη των στόχων της με το ελάχιστο κόστος 
ελέγχοντας και αντιμετωπίζοντας την περιττή  γραφειοκρατία. 

Παράλληλα, το πρόγραμμα της Επιτροπής για «μείωση του κανονιστικού πλαισίου (Regulatory Fitness)» συνεχίζει να 
παράγει αποτελέσματα μέσω της απλούστευσης της υφιστάμενης νομοθεσίας και της μείωσης των περιττών δαπανών. 
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Η ενεργός συμμετοχή των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, έχει ζωτική σημασία για τη 
βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας της Ένωσης. 

Με την ανακοίνωση «Χάλυβας: Διατήρηση βιώσιμων θέσεων εργασίας και ανάπτυξη στην Ευρώπη», η Επιτροπή έλαβε 
μέτρα για την ενίσχυση της άμυνας της ΕΕ από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Έχουν προταθεί δράσεις σε επίπεδο 
ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων προκλήσεων και της βιωσιμότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας χάλυβα, ιδίως μέσω του εκσυγχρονισμού και των επενδύσεων στην καινοτομία (π.χ. μέσω 
εταιρικών σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα). 

Πρέπει να βοηθηθούν η  βιομηχανία, οι  άνθρωποι  και οι τοπικές κοινότητες να προσαρμοστούν στις κοινωνικές, 
οικονομικές και περιβαλλοντικές αλλαγές. Τα οφέλη του βιομηχανικού μετασχηματισμού πρέπει να είναι ευρέως 
διαδεδομένα και όσοι τίθενται εκτός,  πρέπει να είναι σε θέση να βρουν ευκαιρίες και υποστήριξη για να προκειμένου 
να προσαρμοστούν. Η διά βίου μάθηση, οι ίσες ευκαιρίες και η δίκαιη πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και 
τις τεχνολογικές δεξιότητες βρίσκονται στο επίκεντρο της οικοδόμησης μιας τέτοιας ανθεκτικότητας. 

Η ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία ενθαρρύνει την ισορροπημένη ανάπτυξη συνεργατικών 
επιχειρηματικών μοντέλων που έχουν επίσης σημαντικές δυνατότητες για την προώθηση της αποδοτικότητας των 
πόρων στην οικονομία. 

Η ευρωπαϊκή ατζέντα για τις ανθρώπινες δεξιότητες  ορίζει δέκα βασικές δράσεις για την βελτίωσή τους και τη 
στρατηγική αντιμετώπιση των βασικών ελλείψεων  σε δεξιότητες, που πλήττει περισσότερους από 70 εκατομμύρια 
ενήλικες στην Ευρώπη. Τα μέτρα που θα στηρίξουν την ανάπτυξη και την πρόβλεψη δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου σε 
αναδυόμενους τομείς . 
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Το μέλλον της βιομηχανίας θα είναι ψηφιακό. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός βρίσκεται στον πυρήνα της συνεχιζόμενης 
βιομηχανικής επανάστασης. Η πρόοδος σε τεχνολογίες όπως η διαχείριση μεγάλης βάσης δεδομένων , η τεχνητή 
νοημοσύνη και η ρομποτική, η διαδικτυοποίηση της οικονομίας και οι υπολογισμοί υψηλής απόδοσης επηρεάζουν την 
ίδια τη φύση της εργασίας και της κοινωνίας στο σύνολό της. 

Η ΕΕ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας μετάβασης προς μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα και ανακύκλωσης. Η Ευρώπη πρέπει τώρα να επωφεληθεί από αυτή την ηγετική θέση σε όλους τους τομείς 
και να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό στον τομέα της πράσινης παραγωγής και των 
τεχνολογιών καθαρής ενέργειας. 

Ο μετασχηματισμός των εταιρειών μας προς πιο βιώσιμα και οικονομικά αποδοτικά επιχειρηματικά μοντέλα όχι μόνο 
βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δημιουργώντας σημαντική 
εξοικονόμηση κόστους. Μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για εργαζόμενους και 
επιχειρηματίες. 

 

 Το Δεκέμβριο του 2017, η Επιτροπή θα προτείνει μια νέα σειρά δράσεων για την κυκλική οικονομία. Αυτές θα 
περιλαμβάνουν και  μια στρατηγική καθολικής ένταξης των πλαστικών στην κυκλική οικονομία στην Ευρώπη, 
ενισχύοντας  την καινοτομία και τις επενδύσεις στον τομέα αυτό. Μια ισχυρότερη ανάπτυξη της βιο - οικονομίας μπορεί 
επίσης να βοηθήσει την ΕΕ να επιταχύνει την πρόοδό της προς μια κυκλική χαμηλού άνθρακα οικονομία, βελτιώνοντας 
την παραγωγή ανανεώσιμων βιολογικών πόρων που θα μετατρέπονται σε βιολογικά προϊόντα και βιοενέργεια. 
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Καθώς οι εταιρείες της ΕΕ ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, η μετάβαση 
προς μια κυκλική οικονομία δεν μπορεί να επιδιωχθεί μεμονωμένα. Δεδομένης της στρατηγικής σημασίας των πρώτων 
υλών για τη μεταποιητική βιομηχανία της ΕΕ39, η Επιτροπή εφαρμόζει ευρύ φάσμα δράσεων στο πλαίσιο της 
Πρωτοβουλίας της ΕΕ για τις Πρώτες Ύλες και θα συνεχίσει να συμβάλλει στη διασφάλιση βιώσιμης και προσιτής 
προσφοράς τους. Ορισμένες πρώτες ύλες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς έχουν μεγάλη οικονομική σημασία και 
συνδέονται με υψηλό κίνδυνο μείωσης της προσφοράς τους. Παράλληλα με αυτή τη στρατηγική, η Επιτροπή 
παρουσιάζει έναν αναθεωρημένο κατάλογο κρίσιμων πρώτων υλών για την ΕΕ. 

Για την περίοδο μετά το 2020, τα δικαιώματα εκπομπής ρύπων προβλέπεται να καθοριστούν σε συνδυασμό με τη 
δημιουργία ενός «Innovation Fund» που θα υποστηρίξει τις μεγάλης κλίμακας ,υψηλής καινοτομίας και χαμηλού 
άνθρακα τεχνολογίες των ενεργοβόρων βιομηχανιών όπως και τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
δέσμευσης/αποθήκευσης CO2. Η σύσταση ενός Modernization Fund θα υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό των 
ενεργειακών τομέων στα 10 χαμηλότερα εισοδηματικά κράτη μέλη.  

 

Το πακέτο «Clean Energy Package» θα οδηγήσει σε αυξημένο ανταγωνισμό στην αγορά λιανικής πώλησης ηλεκτρικής 
ενέργειας και θα το ανοίξει σε νέες υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα. Καθορίζει επίσης ένα πλαίσιο που επιτρέπει 
τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και κυκλική οικονομία μέσω συγκεκριμένων 
και βραχυπρόθεσμων μέτρων που συμβάλλουν στην επίτευξη απτών αποτελεσμάτων για τη βιομηχανία, τις 
περιφέρειες, τις πόλεις, τους εργαζόμενους και τους πολίτες της ΕΕ. 

Πρέπει επίσης να δοθεί μεγάλη έμφαση στη χρήση οχημάτων χαμηλών εκπομπών ρύπων.  
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• Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει του άρθρου 18 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/35/ ΕΚ σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη (ΕLD) όσον αφορά στην 
πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών 

 

Ο αριθμός των ετήσιων υποθέσεων ELD ανά κράτος μέλος ποικίλλει σημαντικά, από 95 σε λιγότερο από 1. Ο μεγάλος 
αριθμός περιπτώσεων σε ένα κράτος μέλος δεν σημαίνει κατ 'ανάγκη ότι το εν λόγω κράτος μέλος εφαρμόζει την ELD 
αυστηρότερα από ό, τι απαιτείται. Η αξιολόγηση και οι εργασίες σχετικά με τον έλεγχο της συμμόρφωσης καταδεικνύουν 
ότι αυτή η απόκλιση μπορεί να εξηγηθεί από διαφορετικά νομικά πλαίσια και παραδόσεις (ιδίως αν η προϋπάρχουσα 
νομοθεσία καταργήθηκε ή όχι), πιθανές διαφορές στην κατάσταση του περιβάλλοντος και διαφορετικές ερμηνείες 
βασικών όρων και εννοιών, όπως παρουσιάζονται παρακάτω.  

Η συχνότερη χρήση της οδηγίας οφείλεται κύρια στα εξής: 

 Στις συχνές αναφορές περιβαλλοντικής ζημιάς που αφορούν στην ELD. (περιπτώσεις προς εξέταση)  
 Σε περισσότερες δυνατότητες υποβολής παρατηρήσεων από ενδιαφερόμενα μέλη στο πλαίσιο της συνεργασίας 

με τις αρμόδιες αρχές  
 Στις υποχρεώσεις των αρμόδιων  αρχών να προβαίνουν σε προληπτικές και επανορθωτικές ενέργειες εάν οι 

φορείς εκμετάλλευσης δεν το πράττουν ή αδρανούν  και 
 Στο υψηλότερο επίπεδο εγρήγορσης του κοινού σε θέματα ELD του κοινού  

 
Αντίθετα, στην Έκθεση, δεν εντοπίστηκαν διαφορές στην εφαρμογή ως προς το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας . 

Περίπου το 50% των περιγραφόμενων περιπτώσεων περιβαλλοντικών ζημιών αφορούν βλάβες στο έδαφος. Η ζημιά 
στα ύδατα ανέρχεται στο 30% και η ζημία στη βιοποικιλότητα είναι περίπου 20%. 

 



14 
 

 

 

Οι επικίνδυνες επαγγελματικές δραστηριότητες (που συνδέονται με την αντικειμενική ευθύνη) που προκαλούν 
περιβαλλοντικές ζημιές είναι κυρίως: 

 δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων. 
 επεξεργασία επικίνδυνων ουσιών, παρασκευασμάτων, φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή βιοκτόνων · 
 δραστηριότητες βάσει της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές  και 
 τη μεταφορά οδικών, σιδηροδρομικών, εσωτερικών πλωτών, θαλάσσιων ή αεροπορικών επικίνδυνων ή 

ρυπογόνων εμπορευμάτων. 
Άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες (που συνδέονται με λανθασμένη αντίληψη ευθύνης) οι οποίες  προκάλεσαν 
επίσης περιβαλλοντική ζημιά, κατά κύριο λόγο στη βιοποικιλότητα και αποτέλεσαν αντικείμενο της Οδηγίας, , 
αναφέρονται στον πίνακα παρακάτω.  
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Αξιολόγηση και ρύθμιση κανονιστικού πλαισίου 

Αποτελεσματικότητα 

Η αποτελεσματικότητα της οδηγίας ποικίλλει σημαντικά, διότι εφαρμόστηκε πολύ διαφορετικά στα κράτη μέλη. Αυτό 
οφείλεται εν μέρει στον χαρακτήρα πλαισίου της οδηγίας ELD, η οποία προβλέπει πολλές εξαιρέσεις, επιλογές και 
ευελιξία. Συγκεκριμένα, οι διαφορετικές ερμηνείες όπως και η εφαρμογή του «ορίου σημαντικότητας (significance 
threshold)» για περιβαλλοντικές ζημίες, έχουν προσδιοριστεί ως κύριος λόγος για την άνιση εφαρμογή της οδηγίας. Οι 
αρμόδιες αρχές, οι οικονομικοί φορείς και οι ασφαλιστές ζήτησαν συχνά μεγαλύτερη σαφήνεια και καθοδήγηση σχετικά 
με το θέμα αυτό.  

Η αποτελεσματικότητα της οδηγίας αντανακλάται καλύτερα στο ύψος της αποκατάστασης των περιβαλλοντικών ζημιών 
(φθάνοντας τα 6 εκατ. Ευρώ σε πέντε περιπτώσεις που δεν είχαν μεγάλες ζημιές και 180 εκατ. ευρώ σε άλλες πέντε 
κύριες περιπτώσεις με μεγάλες ζημιές). Οι θετικές επιρροές από την εφαρμογή της Οδηγίας, οι οποίες συνίστανται στα 
ενισχυμένα μέτρα προφύλαξης και την  καλύτερη χρηματοοικονομική ασφάλεια, καθώς και σε ζημιές που 
παρεμποδίστηκαν, γεγονός που οφείλεται στις άμεσες δράσεις που αναλήφθηκαν για να αποφευχθούν επικείμενες 
ζημιές, είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστο, από πλευράς αποτίμησης, λόγω έλλειψης δεδομένων. 

Όσον αφορά στην έκταση των περιβαλλοντικών ζημιών, η αξιολόγηση επιβεβαίωσε ότι αρκεί η κάλυψη ζημιών στους 
σημαντικότερους φυσικούς πόρους. Το πεδίο της αντικειμενικής ευθύνης για επικίνδυνες δραστηριότητες (Παράρτημα 
ΙΙΙ) της Οδηγίας, φαίνεται επίσης να είναι ενημερωμένο, με την πιθανή εξαίρεση της μεταφοράς επικίνδυνων ουσιών 
μέσω αγωγών. Εντούτοις, τα ενδιαφερόμενα μέρη ανέφεραν ζητήματα σχετικά με την ευθύνη τρίτων ως προς αυτό το 
θέμα. 
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Αποδοτικότητα 

Η αξιολόγηση της αποδοτικότητας εξέτασε τις κύριες κατηγορίες δαπανών: κόστος αποκατάστασης, διοικητικό κόστος 
και κόστος χρηματοοικονομικής ασφάλειας. 

Τα έξοδα αποκατάστασης για τους ζημιωθέντες φυσικούς πόρους,  βαρύνουν τον υπόχρεο, σύμφωνα με την αρχή "ο 
ρυπαίνων πληρώνει". Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι το κόστος των διορθωτικών μέτρων είναι κατά μέσο όρο 
περίπου                42.000 ευρώ. Η Ελλάδα ανέφερε μέση τιμή 60 000 ευρώ. Ωστόσο, τα έξοδα αποκατάστασης των 
μεμονωμένων περιπτώσεων κυμαίνονται από λίγα χιλιάδες ευρώ έως περισσότερα από 50 εκατ. Ευρώ για μεγάλης 
κλίμακας απώλειες λόγω μεγάλων ατυχημάτων (όπως στο Kolontár, στην Ουγγαρία ή στο Moerdijk στις Κάτω Χώρες). 

Οι διοικητικές δαπάνες για τις δημόσιες αρχές είναι οι συνεχείς δαπάνες που δεν μπορούν να ανακτηθούν από 
υπεύθυνους φορείς εκμετάλλευσης. Μόνο τρία κράτη μέλη παρείχαν ακριβή στοιχεία σχετικά με τις διοικητικές δαπάνες, 
που κυμαίνονται από 55.000 ευρώ (στην περιφέρεια της Φλάνδρας του Βελγίου) έως 2 εκατ. Ευρώ (σε ορισμένες 
αυτόνομες κοινότητες της Ισπανίας). Δεν δόθηκαν στοιχεία όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες για τις επιχειρήσεις. 
Λόγω των περιορισμένων πληροφοριών σχετικά με τις διοικητικές δαπάνες για τις αρχές και τον ιδιωτικό τομέα, δεν 
είναι δυνατόν να συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με τα διοικητικά έξοδα. Ωστόσο, κανένας ενδιαφερόμενος δεν 
διαμαρτυρήθηκε για τον διοικητικό φόρτο. 

Το κόστος περιβαλλοντικών ζημιών για υπεύθυνους φορείς εκμετάλλευσης μπορεί να μειωθεί με τη χρήση μέσων 
χρηματοοικονομικής ασφάλειας (που καλύπτουν ασφαλιστικά και εναλλακτικά μέσα, όπως τραπεζικές εγγυήσεις, 
ομόλογα ή κεφάλαια). Οι περισσότερες αγορές παρέχουν επαρκή κάλυψη για όλους τους κινδύνους ELD, αλλά η ζήτηση 
είναι χαμηλή λόγω του ανεπαρκούς αριθμού περιπτώσεων σε πολλά κράτη μέλη, της έλλειψης σαφήνειας όσον αφορά 
ορισμένες έννοιες της ELD και των βραδυκίνητων αναδυόμενων ασφαλιστικών αγορών. Μια πρόσφατη έκθεση δείχνει 
αύξηση του ποσού της ασφάλισης περιβαλλοντικής αστικής ευθύνης που αγόρασαν οι ευρωπαϊκές εταιρείες (μέση 
ετήσια αύξηση 13,6% από το 2006, ιδίως στους τομείς υψηλού κινδύνου).   

Παρά την πρόοδο όσον αφορά στην εξέλιξη της χρηματοπιστωτικής ασφάλειας, εξακολουθούν να υπάρχουν 
προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας σε μεγάλης κλίμακας ατυχήματα και αφερεγγυότητα μεταξύ των 
υπεύθυνων οικονομικών φορέων. 

 

Εφαρμογή σε σχέση με προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικοτόπους 

Η μελέτη για τη ζημία στη βιοποικιλότητα εξέτασε τις δυνατότητες διεύρυνσης τους επιπέδου αναφοράς με την επέκταση 
του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας ELD, ώστε να καλύπτει όλα τα «προστατευόμενα είδη και τους φυσικούς 
οικοτόπους» στα κράτη μέλη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα μισά κράτη μέλη εφαρμόζουν αυτό το ευρύτερο πεδίο 
εφαρμογής και τα άλλα περιορίζουν την εφαρμογή τους στο πεδίο εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία για τους 
οικοτόπους. Εντούτοις, η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για την προστασία των φυσικών οικοτόπων και 
των ειδών που προστατεύονται αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο θα δημιουργούσε νομικές δυσκολίες (λόγω εθνικής 
αρμοδιότητας) και δεν θα μπορούσε να βελτιώσει την εναρμόνιση καθώς οι εθνικοί στόχοι ενδέχεται να διαφέρουν 
επίσης ευρέως. 

 

Η μελέτη διαπίστωσε ότι: 

 οι ορισμοί της «σημαντικής ζημίας» και της «ευνοϊκής κατάστασης διατήρησης» και στις δύο οδηγίες (ΕLD και 
Habitats Directive), δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο το νόημα του ορίου σημαντικότητας, 
άξιζαν μεγαλύτερη προσοχή ενόψει δυνητικά διαφορετικών σημασιών ή / και χρήσεων του κατωφλίου 
σημαντικών ζημιών στην οδηγία ELD και στο άρθρο 6 παράγραφος 2 των ενδιαιτημάτων (Ηabitats Directive) 

 Υπάρχει ανάγκη για πιο συνεπή εφαρμογή και καλύτερη διευκρίνιση του κατωφλίου της «σημαντικής ζημίας». 
Αυτό επισημάνθηκε επίσης από πολλές αρμόδιες αρχές και από τον ασφαλιστικό τομέα. 
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 η γεωγραφική αναφορά της «ευνοϊκής κατάστασης διατήρησης» στην ELD (έδαφος της ΕΕ, εθνική επικράτεια, 
φυσική περιοχή) έχει αποδειχθεί προβληματική. Ως εκ τούτου, πρέπει να διευκρινιστεί ότι απαιτείται μια 
προσέγγιση σχετική με τον τόπο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή · 

 τα μέτρα που αποτρέπουν την πρόκληση σημαντικών ζημιών στη βιοποικιλότητα συχνά δεν λαμβάνονται με την 
εσφαλμένη υπόθεση ότι η προληπτική δράση μπορεί να ληφθεί μόνο εάν είναι γνωστό ότι η ζημία θα είναι 
σημαντική. 

 

Συμπεράσματα  

Η εφαρμογή της ELD έχει βελτιώσει την πρόληψη και αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών σε περιορισμένο 
βαθμό σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από τη μεταφορά της οδηγίας ELD. Συγκεκριμένα, η οδηγία ενίσχυσε την 
αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει"(αποφεύγοντας έτσι το σημαντικό κόστος για το δημόσιο ταμείο), την εφαρμογή αυστηρής 
ευθύνης σε ολόκληρη την ΕΕ για περιβαλλοντικές ζημίες και την αναβάθμιση των προτύπων αποκατάστασης για την 
επαναφορά των φυσικών πόρων που υπέστησαν ζημίες, ιδίως αυτές που αφορούν στη βιοποικιλότητα. Ωστόσο, ο 
βαθμός μεταβλητότητας μεταξύ των κανονισμών των κρατών μελών μπορεί να αποτελεί αιτία περιορισμένου 
προβληματισμού, αν και λίγες ανησυχίες έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή και η αξιολόγηση βοήθησε να εντοπιστούν 
οι κύριες ελλείψεις. 

Όσον αφορά την αξιολόγηση, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις είναι η έλλειψη στοιχείων σχετικά με συμβάντα 
ELD και συγκρίσιμα περιστατικά που αντιμετωπίζονται βάσει της εθνικής νομοθεσίας. Άλλα θέματα είναι η έλλειψη 
ενημέρωσης των ενδιαφερομένων σχετικά με την ELD, οι ανεπαρκείς πόροι και η εμπειρογνωμοσύνη για την εφαρμογή 
της οδηγίας ELD, οι αβεβαιότητες και οι αμφισημίες σχετικά με βασικές έννοιες και ορισμούς, όπως το «σημαντικό» 
κατώφλι, η ανεπαρκής συμπληρωματική και αντισταθμιστική αποκατάσταση και τα ανεπαρκή δεδομένα σχετικά με 
περιβαλλοντικές ζημίες, τις περιπτώσεις αποκατάστασης και τις δαπάνες. Ενώ ορισμένες από τις πτυχές της οδηγίας 
και το πλαίσιό της συμβάλλουν στην εξήγηση της μεγάλης διακύμανσης στον αριθμό των αναφερθεισών περιπτώσεων 
και του περιεχομένου τους, οι διαφορές στη χρήση του «ορίου σημαντικότητας» μαζί με τα προϋπάρχοντα εθνικά 
πλαίσια, αναγνωρίζονται ως ο κύριος λόγος για τις σημαντικές αποκλίσεις. Άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στη 
μεταβλητή επίδραση της οδηγίας είναι η ποικιλία αναφορών περιπτώσεων  ELD, η διαφορετική συμμετοχή του κοινού, 
η διαφορετική εφαρμογή της επικουρικής υποχρέωσης των αρμόδιων αρχών να αναλαμβάνουν δράση όταν αδρανούν 
οι υπεύθυνοι φορείς εκμετάλλευσης και τα επίπεδα συνειδητοποίησης των ενδιαφερομένων. 
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Από τη θετική πλευρά, η εφαρμογή της οδηγίας εξακολουθεί να βελτιώνεται. Ο κλάδος και άλλοι ενδιαφερόμενοι που 
συμβάλλουν στην αξιολόγηση, ικανοποιούνται σε μεγάλο βαθμό με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Μαζί με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, υποστήριξαν έντονα τη συνέχεια, την προβλεψιμότητα και τη νομοθετική 
σταθερότητα όσον αφορά στην περιβαλλοντική ευθύνη. Η οδηγία ενθαρρύνει επίσης τις προληπτικές ενέργειες και τις 
προληπτικές προσεγγίσεις και επομένως προφυλάσσει από υψηλό κόστος αποκατάστασης, το οποίο συχνά υπερβαίνει 
το κόστος των προληπτικών μέτρων. Ωστόσο, είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν τα οφέλη που αποκομίσθηκαν μέσω 
της πρόληψης, ιδίως λόγω της έλλειψης πλήρους πληροφορίας σχετικά με το σύνολο των προληπτικών ενεργειών και 
άλλων προληπτικών μέτρων που ελήφθησαν στο πλαίσιο της οδηγίας. 

Οποιαδήποτε μελλοντική αξιολόγηση θα πρέπει να αξιολογεί την ELD μαζί με την προϋπάρχουσα εθνική νομοθεσία 
για τον καθορισμό του βαθμού στον οποίο έχουν δημιουργηθεί ίσοι όροι ανταγωνισμού. Το πλαίσιο ενεργοποίησης της 
ELD μπορεί να αναβαθμιστεί περαιτέρω, εάν διευκρινιστούν ορισμένοι βασικοί όροι (ιδίως οι «σημαντικές ζημιές»). Για 
το σκοπό αυτό, η Επιτροπή εντόπισε υποστηρικτικές δράσεις σε επίπεδο ΕΕ οι οποίες, σε συνδυασμό με ορισμένες 
συστάσεις προς τα κράτη μέλη, θα αποτελούσαν αναλογική ανταπόκριση για να καταστεί η οδηγία περισσότερο 
«κατάλληλη για το σκοπό» από ό, τι αποδείχθηκε μέχρι σήμερα με αυτή την αξιολόγηση. 

 

Συστάσεις και επόμενα βήματα 

Τα επόμενα χρόνια, η βασική προτεραιότητα για την Επιτροπή θα είναι να προωθήσει την ευθυγράμμιση των εθνικών 
λύσεων και πρακτικών στο πλαίσιο που προβλέπει η οδηγία και να εντοπίσει πώς μπορεί να εφαρμοστεί 
αποτελεσματικά και συνεκτικά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο νομικής ευθύνης. Πρέπει επίσης να καταβληθούν προσπάθειες 
για τη βελτίωση της βάσης τεκμηρίωσης σχετικά με τις πραγματικές επιπτώσεις της οδηγίας ELD, τόσο στο περιβάλλον 
όσο και στους σχετικούς ενδιαφερόμενους.  

Κάτι τέτοιο θα απαιτήσει βελτιώσεις στη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις περιπτώσεις ELD σε εκείνα τα κράτη μέλη 
που δεν έχουν ακόμη καταρτίσει μητρώα. Οι ευθυγραμμισμένες εθνικές λύσεις (σε θέματα όπως τα μοντέλα 
αποκατάστασης, η ανάλυση κινδύνου, ο υπολογισμός της ασφάλισης κ.λπ.) θα μπορούσαν επίσης να αποφέρουν 
χρήσιμα αποτελέσματα, δεδομένου ότι οι διαθέσιμες βάσεις δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση 
της χρηματοοικονομικής ασφάλειας (προσφορά προϊόντων με καλύτερη στόχευση) των συστημάτων διαχείρισης 
κινδύνων των εταιρειών και να βελτιώσουν τη γνώση όλων των επαγγελματιών και ενδιαφερομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών που είναι αρμόδιες για τη μείωση των ζημιών. 

Χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για τον προσδιορισμό επακριβώς των αιτιών και των επιπτώσεων των 
διαφορετικών λύσεων στα κράτη μέλη. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα μπορούσαν να ληφθούν μέτρα για τη δημιουργία 
περισσότερων διοικητικών ικανοτήτων και την ενίσχυση των μέσων εφαρμογής. Επιπλέον, η ανάπτυξη 
αποτελεσματικής κανονιστικής παρακολούθησης, όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της 
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νομοθεσίας (SWD (2015) 110), θα πρέπει να εξασφαλίσει μια πιο ισχυρή και πειστική αξιολόγηση της οδηγίας στο 
μέλλον. Επομένως, θα χρειαστεί να συζητηθεί με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και τα κράτη μέλη πώς μπορεί 
να βελτιωθεί αυτή η βάση τεκμηρίωσης. 

Συνεπώς, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα προτείνουν ένα πολυετές πρόγραμμα εργασίας στους εμπειρογνώμονες και 
τα ενδιαφερόμενα μέρη των κρατών μελών, προκειμένου να βελτιωθεί η βάση των στοιχείων και να διευκολυνθεί η 
ευθυγράμμιση των εθνικών λύσεων. Επιπλέον, η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρέχει μέτρα διοικητικής υποστήριξης, 
όπως π.χ. 

α) οδηγίες ή ερμηνευτικές ανακοινώσεις σε βασικά θέματα («σημασία») · 

β) προγράμματα κατάρτισης · και 

γ) γραφεία υποστήριξης για επαγγελματίες (που καλύπτουν αρμόδιες αρχές, φορείς εκμετάλλευσης, ρυθμιστές ζημιών, 
παρόχους χρηματοοικονομικής ασφάλειας, πληγέντες, ΜΚΟ κ.λπ.) παρέχοντας πληροφορίες, βοήθεια και αξιολόγηση 
για εκτιμήσεις κινδύνων και ζημιών. 

Για να συμπληρώσει αυτές τις προσπάθειες, η Επιτροπή συνιστά να αναλάβουν όλα τα κράτη μέλη: 

 να υποστηρίζουν την εφαρμογή της Οδηγίας με πρωτοβουλίες προληπτικές (όπως έγγραφα καθοδήγησης, 
κατάρτιση, ηλεκτρονικά εργαλεία για την ανάλυση κινδύνου, καθορισμό βάσης δεδομένων, μοντέλα 
χρηματοοικονομικής ασφάλειας κ.λπ.) όπως έχουν ήδη κάνει ορισμένα κράτη μέλη. 

 να ανταλλάσσουν διοικητικές εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές και να αλληλοϋποστηρίζονται σε προσπάθειες 
οικοδόμησης ικανοτήτων · 

 να επανεξετάσουν την ερμηνεία των βασικών διατάξεων της οδηγίας, ιδίως όσον αφορά στη «σημασία» · 
 να καταγράφουν  δεδομένα σχετικά με συμβάντα ELD και να δημοσιεύει μητρώα ELD, εάν δεν το έχουν ήδη 

πράξει · 
 να συλλέγουν συστηματικά απαραίτητα δεδομένα που μπορούν να τεκμηριώνουν ότι η εφαρμογή της οδηγίας 

στη χώρα τους είναι αποτελεσματική και σύμφωνη με τη γενική κατάσταση στην ΕΕ. 
Όλα αυτά θα βοηθήσουν στην προετοιμασία για την επόμενη αξιολόγηση της οδηγίας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα μέτρα 
αυτά συνιστούν αναλογική προσέγγιση για τη βελτίωση των επιδιωκόμενων θετικών επιπτώσεων της οδηγίας ELD και 
θα βοηθήσουν επίσης στην παραγωγή των πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην επόμενη 
αξιολόγηση, ώστε να αποδειχθεί το μέγεθος της προστιθέμενης αξίας στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα 
της οδηγίας.\ 
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• Ασφαλείς και Υγιείς χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες 
 

Η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας του πληθυσμού σε συνδυασμό με τη γήρανση του εργατικού δυναμικού θα έχει 
συνέπειες για τα κοινωνικοοικονομικά συστήματα και θα ασκήσει πιέσεις στα συνταξιοδοτικά συστήματα και το κόστος 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  

Έως το 2030, στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη οι εργαζόμενοι ηλικίας 55–64 αναμένεται να αντιπροσωπεύουν 
τουλάχιστον το 30 % του εργατικού δυναμικού. Η ηλικία συνταξιοδότησης αυξάνεται σε πολλά κράτη μέλη και 
πολλοί εργαζόμενοι είναι πιθανό να έρθουν αντιμέτωποι με επιμήκυνση της επαγγελματικής τους ζωής. Το γεγονός 
βέβαια ότι αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη αύξηση των ετών υγιούς διαβίωσης. Η 
συχνότητα εμφάνισης χρόνιων παθήσεων όπως καρκίνοι, μυοσκελετικές παθήσεις, καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτης, 
κατάθλιψη κτλ, αυξάνεται με την ηλικία.  Ως εκ τούτου, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τη διασφάλιση 
ασφαλών και υγιεινών συνθηκών καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής. 

Στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η δημογραφική αλλαγή προσδιορίζεται ως μία από τις βασικότερες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, το στρατηγικό πλαίσιο για την υγεία και την 
ασφάλεια στην εργασία 2014–2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) προβλέπει μέτρα για την προώθηση των καλών 
πρακτικών και τη βελτίωση των συνθηκών επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) για όλους τους εργαζομένους. 

Το γηράσκον εργατικό δυναμικό θέτει ποικίλες προκλήσεις σε όλους όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση της ΕΑΥ: 

• Η επιμήκυνση της επαγγελματικής ζωής μπορεί να οδηγήσει σε πιο μακροχρόνια έκθεση σε κινδύνους. 

• Στο μέλλον θα υπάρχουν περισσότεροι εργαζόμενοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ιδιαίτερες ανάγκες. 

• Οι εργαζόμενοι προχωρημένης ηλικίας ενδέχεται να είναι πιο ευάλωτοι σε συγκεκριμένους κινδύνους 
ασφάλειας και υγείας. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM:2014:332:FIN%20
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM:2014:332:FIN%20
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• Πρέπει να ληφθεί υπόψη το υψηλό ποσοστό προβλημάτων υγείας που συνδέονται με την εργασία σε 
ορισμένους τομείς και θέσεις απασχόλησης όπου απαιτείται αυξημένος σωματικός και/ή πνευματικός φόρτος 
δουλειάς, εργασία χειρωνακτικής φύσης ή ακαθόριστου ρυθμού ωραρίων  

• Η πρόληψη της αναπηρίας, η αποκατάσταση και η επιστροφή στην εργασία αποτελούν ζητήματα αυξημένης 
βαρύτητας. 

• Σε επίπεδο κοινωνίας, πρέπει να αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις λόγω ηλικίας. 

Το πιλοτικό έργο «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες», διάρκειας τριών ετών, επικεντρώθηκε στις 
προκλήσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία που προκύπτουν από τη γήρανση του εργατικού δυναμικού στην 
Ευρώπη. Υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU OSHA). 

Το έργο έχει  τους εξής στόχους: 

− Εμπλουτισμό των διαθέσιμων γνώσεων σχετικά με τις υφιστάμενες πολιτικές και πρωτοβουλίες για την 
αντιμετώπιση της γήρανσης του εργατικού δυναμικού και τους τρόπους με τους οποίους αυτές υλοποιούνται 
στα 28 κράτη μέλη και τις 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών 

− Παροχή αξιόπιστων πληροφοριών και αναλύσεων για την ανάπτυξη πολιτικής στο πεδίο Υγείας και Ασφάλειας 
στην εργασία, περιλαμβανομένης της αποκατάστασης και επιστροφής στην εργασία 

− Διευκόλυνση της ανταλλαγής καλών πρακτικών  
 

Σημαντικά πορίσματα για τη χάραξη πολιτικής (πηγή: Eυρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 
Εργασία) 

 

Η γήρανση του πληθυσμού και του εργατικού δυναμικού συνιστά διατομεακό ζήτημα και οι προκλήσεις που θέτει 
μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με την ενσωμάτωση της έννοιας  της ενεργούς γήρανσης (δυνατότητα 
ενεργούς επαγγελματικού βίου ακόμα και σε πιο προχωρημένες ηλικίες) σε όλους τους συναφείς τομείς πολιτικής. Αυτό 
συνεπάγεται: 

 

 Ευέλικτες πολιτικές συνταξιοδότησης 
 Προαγωγή της ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση  
 Βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση ενηλίκων στην επαγγελματική κατάρτιση και στη δια βίου μάθηση  
 Δημιουργία συστημάτων και υπηρεσιών αποκατάστασης και υποστήριξης της επιστροφής στην εργασία, μετά 

από κάποια σοβαρή ασθένεια 
 Προαγωγή της εναρμόνισης της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής  
 Ενίσχυση της ιατρικής της εργασίας και καθιέρωσης περιοδικών ιατρικών εξετάσεων για τους εργαζόμενους 

άνω των 45 ετών, με σκοπό την έγκαιρη παρέμβαση 
 Επικέντρωση των προσπαθειών μείωσης των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στους πλέον προβληματικούς 

κλάδους και επαγγέλματα 
 Κατάρτιση των ιατρών και νοσηλευτών  

 



22 
 

 

 

 

Β. ΣΜΕ και ΜΜΕ 

 

Λένε ότι τον Αύγουστο δεν έχει ειδήσεις αλλά παρ όλα αυτά  η HUFFPOST δημοσίευσε  άρθρο του προέδρου του ΣΜΕ 
κ Αθανάσιου Κεφάλα με τίτλο  «Εξορυκτικός Κλάδος; Αρμονική  συνύπαρξη  για Βιώσιμη Ανάπτυξη» 
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Εξορυκτικός Κλάδος: Αρμονική συνύπαρξη για Βιώσιμη Ανάπτυξη 

 

Αθανάσιος Κεφάλας 

Πρόεδρος Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων 

 

Σημαντική άνοδο- για όγδοο κατά σειρά μήνα- κατέγραψε τον Ιούνιο έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2016 ο κύκλος 
εργασιών της ελληνικής βιομηχανίας, με σταθερό «αιμοδότη» της την αγορά εκτός συνόρων.  
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Η αύξηση αυτή κατά 8,1% προήλθε από την αύξηση κατά 11,9% του δείκτη «Ορυχείων-Λατομείων» και κατά 8,1% του 
δείκτη «Μεταποιητικών Βιομηχανιών» και οφείλεται στην άνοδο κατά 17,2% των πωλήσεων προς την εξωτερική αγορά 
και μόλις κατά 2,3%  στην εγχώρια αγορά.  

Ειδικά για τον κλάδο Ορυχείων-Λατομείων η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στα λατομικά προϊόντα 
(βιομηχανικά ορυκτά, μάρμαρα, αδρανή υλικά) και στο λιγνίτη ενώ καταγράφηκε μείωση στα μεταλλεύματα. Η άνοδος  
προήλθε από την  αύξηση του κύκλου εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 10,8% κυρίως από το κλάδο «άλλες 
εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες». 

Αυτές οι θετικές εξελίξεις σηματοδοτούν ότι η εθνική οικονομία φαίνεται να εξέρχεται από τη πολυετή ύφεση, έστω και 
πιο αργά του αναμενομένου και επιβεβαιώνουν ότι ο εξορυκτικός κλάδος είναι καθοριστικός για την ανάπτυξη της 
χώρας. 

Η δυναμικότητα του ελληνικού εξορυκτικού κλάδου οφείλεται στη μεγάλη ποικιλία των oρυκτών πόρων της χώρας, με 
πολλούς από αυτούς να κατέχουν πανευρωπαϊκή ή και παγκόσμια πρώτη θέση στις αντίστοιχες αλυσίδες αξίας, στη 
πρόσβαση σε λιμενικές εγκαταστάσεις με ανταγωνιστικό κόστος θαλασσίων μεταφορών, στο εξωστρεφές 
επιχειρηματικό πρότυπο που ανέπτυξαν έγκαιρα οι επιχειρήσεις του κλάδου, στη τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί ή 
μεταφερθεί μέσω πολυεθνικών ομίλων καθώς επίσης στη προσφορά καινοτόμων λύσεων στις ανάγκες της αγοράς. 

Στην περίοδο της μακροχρόνιας κρίσης της ελληνικής οικονομίας η εξορυκτική βιομηχανία διατήρησε το παραγωγικό 
της δυναμικό, αντιπροσωπεύει το 3,4% του ΑΕΠ, και συνέχισε να υποστηρίζει τις εξαγωγές της χώρας καθώς επίσης 
να αποτελεί  βάση εφοδιασμού και της εγχώριας μεταποιητικής βιομηχανίας. Οι επιχειρήσεις του κλάδου συνέχισαν να 
επενδύουν, παρ’ όλο που οι δείκτες αποδοτικότητας βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος και το 50% απ’ αυτές δεν ήταν 
κερδοφόρες. 

Πολιτεία και κοινή γνώμη αναγνωρίζουν πλέον τον εξορυκτικό κλάδο ως στρατηγικό πλεονέκτημα και οδηγό ανάπτυξης 
και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, με το 86% των Ελλήνων να πιστεύουν ότι η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων 
είναι κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη αλλά δεν υπάρχει γι’ αυτό η απαραίτητη πολιτική βούληση.  

Οι τοπικές κοινωνίες όμως δεν είναι παντού επαρκώς ενημερωμένες και δυσπιστούν ακόμα στην υπεύθυνη λειτουργία 
των εξορυκτικών επιχειρήσεων και τον αποτελεσματικό έλεγχο τους από τους αρμόδιους φορείς όσον αφορά στην 
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. 

Για την εξορυκτική βιομηχανία-και ειδικά για τα μέλη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων-η ορθολογική 
διαχείριση του περιβάλλοντος πέρα από σοβαρή κανονιστική υποχρέωση αποτελεί πεδίο καινοτομίας και υπεύθυνης 
λειτουργίας. Τα μέλη μας, υιοθετώντας από το 2006 «Κώδικα Βιώσιμης Ανάπτυξης»,  

ενσωματώνουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των εξορυκτικών  έργων την προστασία του περιβάλλοντος και την 
αποκατάσταση του τοπίου και συνεργάζονται με τις εποπτεύουσες αρχές για τη συνεχή βελτίωση των εφαρμοζόμενων 
πρακτικών. 

Επιπλέον ένα νέο στοιχείο στη διαχείριση του περιβάλλοντος, το οποίο καθιστά ουσιαστικά προσωρινή οπτική 
μεταβολή την επίπτωση της εξόρυξης στο περιβάλλον, είναι η δημιουργία ευκαιριών επαναχρησιμοποίησης ή και 
εγκατάστασης νέων χρήσεων γης ( μετα-μεταλλευτικές χρήσεις γης) σε περιοχές που έχει τελειώσει η εξορυκτική 
δραστηριότητα. Ηδη στη χώρα μας, πέρα από τα περίπου 3 εκατομμύρια δένδρα και θάμνους που έχουν φυτευθεί από 
το 2007 και τα περίπου 65.000 στρέμματα γης που έχουν αποκατασταθεί από το 1979 ( πάνω από 35% της έκτασης 
εξορυκτικών χώρων), έχουν γίνει πολλά έργα που αφορούν στην επαναδημιουργία καλλιεργήσιμων εκτάσεων,  
μετατροπή παλιών ορυχείων σε φωτοβολταϊκά πάρκα,  καλλιέργεια αμπελώνων σε εκτάσεις εξοφλημένων ορυχείων, 
δημιουργία τεχνητών λιμνών και ανασύσταση υδροβιοτόπων, δημιουργία θεματικών μουσείων σχετικών με την 
εξόρυξη. 

Ένα ζήτημα που επίσης απασχολεί είναι η δυνατότητα συνύπαρξης εξόρυξης και τουρισμού. Για πολλές περιοχές στον 
κόσμο οι γεωλογικές δομές αποτελούν την κοινή πηγή τόσο μοναδικών ορυκτών πόρων- ευκαιρία για ανάπτυξη 
εξορυκτικής δραστηριότητας-, όσο και μοναδικών γεωμορφολογικών στοιχείων-ευκαιρία για τουριστική ανάπτυξη (π.χ. 
απολιθωμένο δάσος Λέσβου, περιπατητικά μονοπάτια Miloterranean στη Μήλο, Θειωρυχεία Μήλου, λατομεία 
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μαρμάρου στην Καρράρα Ιταλίας, Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου). Η συνύπαρξη αυτών των δύο δραστηριοτήτων, με 
κανόνες και αμοιβαίο σεβασμό, αποτελεί σημαντική ευκαιρία ισόρροπης ανάπτυξης αυτών των τόπων με 
ελαχιστοποίηση της έκθεσης των οικονομιών τους σε κυκλικά φαινόμενα καθώς η εξόρυξη αποτελεί δραστηριότητα με 
συνεχή λειτουργία καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. Επιπλέον η εξορυκτική δραστηριότητα αποτελεί μία διαχρονική 
οικονομική λειτουργία του ανθρώπου και έχει δημιουργήσει θέσεις-μνημεία από την αρχαιότητα μέχρι τώρα  τα οποία 
αποτελούν ή μπορούν να αποτελέσουν πόλους έλξης θεματικού τουρισμού. Ενδεικτικά παραδείγματα τα αρχαία 
μεταλλεία Λαυρίου, αλατωρυχεία στην Αυστρία και στην Πολωνία, το  Συνεδριακό Κέντρο στη Μήλο σε παλιό 
εργοστάσιο κατεργασίας καολίνη.   

Η εξορυκτική βιομηχανία συνεισφέρει σημαντικά στην απασχόληση, με πάνω από 115.000 εργασίας, στη συντριπτική 
τους πλειοψηφία πλήρους απασχόλησης και ασφάλισης και χωρίς να έχουν θιγεί από τα μέτρα εσωτερικής υποτίμησης, 
στηρίζοντας  σημαντικά το υφιστάμενο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και την περιφερειακή ανάπτυξη. 

Επομένως ο εξορυκτικός κλάδος αποτελεί  ήδη σημαντικό μέρος της οικονομίας με σημαντική αναπτυξιακή δυναμική 
λόγω της έντονης εξωστρέφειας του, ακολουθώντας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και συνυπάρχοντας αρμονικά 
και με άλλες χρήσεις γης ή οικονομικές δραστηριότητες όπως ο τουρισμός 

 Όμως η μετατροπή των ορυκτών πόρων σε πλούτο έχει μεγάλο ρίσκο επένδυσης και μικρή αποδοτικότητα,  απαιτεί 
κεφάλαια, εργατικό δυναμικό και επιχειρηματικότητα καθώς και σταθερό επενδυτικό κλίμα, αποτελεσματική χωροταξία 
και κανόνες αδειοδότησης, σταθερό φορολογικό καθεστώς, ασφάλεια δικαίου και καλές εργασιακές σχέσεις. 

 Ο κλάδος μας συνεργάζεται με  το αρμόδιο υπουργείο για την εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ορυκτές 
Πρώτες Υλες  καθώς και για  τον εκσυγχρονισμό  του Λατομικού Κώδικα που αφορά στον αποδεδειγμένα κρίσιμο για 
την εθνική οικονομία κλάδο των λατομείων. Το σχέδιο όμως του Λατομικού Κώδικα που βρίσκεται ήδη σε δημόσια 
διαβούλευση απέχει σημαντικά των προσδοκιών του κλάδου όσον αφορά στη  διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 
πρόσβασης των υπεύθυνων επιχειρήσεων στους ορυκτούς πόρους, ενώ επιχειρείται η περαιτέρω επιβάρυνση με νέα 
περιβαλλοντικά τέλη, παρόλο που τα λατομεία καταβάλουν ήδη σημαντικά ποσά στο ελληνικό δημόσιο και την τοπική 
αυτοδιοίκηση με τη μορφή μισθωμάτων και τελών για περιβαλλοντικά και κοινωφελή έργα. 

Η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων και η εξορυκτική βιομηχανία μπορεί να γίνει ατμομηχανή ενός νέου βιώσιμου 
παραγωγικού προτύπου της χώρας που θα φέρει περισσότερες εξαγωγές, νέες επενδύσεις και θα δημιουργήσει ή θα 
διατηρήσει θέσεις απασχόλησης υψηλής ποιότητας που είναι και το ζητούμενο από το κοινωνικό σύνολο. 
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