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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  
 Ενσωμάτωση 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  
 Μείωση της πολυπλοκότητας της 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  
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 Μείωση του κόστους ενέργειας για τις ηλεκτροβόρες βιομηχανίες του κλάδου  
 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/
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Σε λίγες γραμμές τι περιέχει η Μηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων Οκτωβρίου 2017 
 
Α. ΔΣ 
 
Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

• Επιτροπή Συνεργασίας για την οικονομική διπλωματία και την προώθηση των εξαγωγών του ΥΠΕΞ. 
Συμμετοχή του ΣΜΕ. 

 
Γ. ΣΜΕ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

• Συνάντηση της Ομάδας Επικοινωνίας στις 11/10/2017 
• Συμμετοχή στο 2nd EIT (European Innovation and Technologies) for  Raw Materials Dialogue, 23-24 

Οκτωβρίου 2017 στο Hilton  
 
Δ. ΣΜΕ & ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

• Συνάντηση της Ομάδας Υγιεινής και Ασφάλειας σχετικά με την αντιμετώπιση ρύπων στην εξορυκτική 
βιομηχανία και τις  νέες υποχρεώσεις 

 
Ε. ΣΜΕ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

• Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της EUROMINES 2017 

 
ΣΤ. ΣΜΕ & ΜΜΕ 
 
 

Α. ΔΣ 

Τα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ ήταν τα εξής: 

 

 Επιτροπή Συνεργασίας για την οικονομική διπλωματία και την προώθηση των εξαγωγών του ΥΠΕΞ. Συμμετοχή 
του ΣΜΕ 

 Σχέδιο εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης σχετικά με τις εγγυητικές για την 
αποκατάσταση στα λατομεία 

 Προτάσεις της Ομάδας Επικοινωνίας για ημερίδα στο Μουσείο Γουλανδρή  
 Προώθηση των αναπτυξιακών μελετών για την ανάδειξη της μεταλλευτικής ιστορίας του Λαυρίου 
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Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

 
• Επιτροπή Συνεργασίας για την οικονομική διπλωματία και την προώθηση των εξαγωγών του ΥΠΕΞ. 

Συμμετοχή του ΣΜΕ. 
 

Στην τελευταία συνάντηση της Επιτροπής μετείχε ο Γ.Δ. ΣΜΕ κ. Χ. Καβαλόπουλος. 

Η συνάντηση αυτή που έγινε στο ΥΠΕΞ, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων κ. Γ. Τσίπρα 
και της κας Ε. Ξυδιά Γραμματέως ΟΕ ΥΑ’ υπεύθυνης των ΟΕΥ (γραφεία προώθησης εξαγωγών στις κατά τόπους 
πρεσβείες), ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική. Είναι εμφανής η διάθεση του Υπουργείου  να συνεργαστεί με τους 
διάφορους εξαγωγικούς φορείς και κλάδους για την επίλυση των προβλημάτων τους και την παραπέρα προώθηση των 
εξαγωγών τους μέσω διμερών διπλωματικών σχέσεων. 

Το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι ο κατάλογος των δράσεών του για το υπόλοιπο 2017 και το 2018 θα τεθεί υπόψη των 
φορέων ώστε να συμπληρωθεί και να τροποποιηθεί ανάλογα με την προτεραιοποίηση που θα ήθελαν οι φορείς. 

Έχει προγραμματίσει ήδη δράσεις για κλάδους όπως τρόφιμα, προϊόντα αλουμινίου, ενέργεια, φάρμακα, προϊόντα 
υψηλής τεχνολογίας και για αμοιβαία προώθηση επενδύσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Στις δράσεις θα δοθεί 
βάρος στις συνέργειες. 

Επίσης για τον καλύτερο προγραμματισμό δράσεων, το Υπουργείο ζητά από τους φορείς ή τις εξαγωγικές εταιρείες να 
προσδιορίσουν τα εξής: 

 

− Να προσδιοριστούν στόχοι αγορών και συγκεκριμένες προτάσεις ώστε να γίνουν στοχευμένες δράσεις. Ως 
ξεκίνημα των συντονισμένων ενεργειών μεταξύ υπουργείου και φορέων, ζητείται να επιλεχθούν 5 χώρες κατά 
προτεραιότητα και προτάσεις δράσεων ανά χώρα. Τα κριτήρια για τις δράσεις που θα προταθούν, θα είναι α) 
να μπορούν να παρακολουθηθούν εύκολα τα αποτελέσματά τους , β) να μπορούν να διευκολύνουν άμεσα τις 
εξαγωγές από τις χώρες επιλογής 

− Προς την κατεύθυνση υλοποίησης δράσεων εξαγωγικών προτεραιοτήτων ανά χώρα, θα κινητοποιηθούν οι 
αντίστοιχες υπηρεσίες ΟΕΥ ανά πρεσβεία, με κύριο στόχο νέες αγορές και πιο ανταγωνιστικά  προϊόντα με 
διμερείς συμφωνίες που θα αντιμετωπίζουν φραγμούς όπως δασμούς, τελωνειακές δυσκολίες, δηλώσεις 
συμμόρφωσης (conformity certificates) και σχετική γραφειοκρατία. Οι φορείς καλούνται ανά χώρα επιλογής 
προτεραιότητας , να συγκεκριμενοποιήσουν τι ζητούν από τις ΟΕΥ των αντίστοιχων πρεσβειών. 

 

Το Υπουργείο αναλαμβάνει, με βάση τα δεδομένα που θα συλλέξει, να καταστρώσει κεντρικό πλάνο προώθησης 
εξαγωγών και ενεργειών που απαιτούνται προς την κατεύθυνση αυτή. Θα τεθεί υπόψη των φορέων. Επίσης, θα 
οργανώσει τις αντίστοιχες ΟΕΥ, ώστε να υπάρχουν άμεσοι δίαυλοι επικοινωνίας με τους εξαγωγικούς φορείς. 

Οι εξαγωγικοί φορείς, εκτός των συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και των αιτημάτων διευκόλυνσης 
των εξαγωγών που εξέθεσαν, ζήτησαν από το Υπουργείο τα εξής: 

− Να ελέγχεται η υλοποίηση των προτάσεων που θα συμφωνηθούν για τις εξαγωγές ανά χώρα 

− Να δημιουργηθεί νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα πληροφόρησης, νέο portal του υπουργείου που θα προσφέρει 
πληροφόρηση μέσω ΟΕΥ, για κάθε χώρα και πώς αυτή αντιμετωπίζει τις εισαγωγές της και τα ελληνικά 
προϊόντα. Οι πληροφορίες θα εξειδικεύονται και ανά προϊόν 

− Να εκπαιδευτούν οι ΟΕΥ, γνωρίζοντας σε βάθος τα ελληνικά προϊόντα που θα κληθούν να προωθήσουν 
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Πέραν αυτών, ο ΣΜΕ έθεσε τα εξής επιπλέον θέματα: 

 

 Οι ξένες τράπεζες δεν δέχονται εγγυητικές επιστολές ελληνικών τραπεζών. Επιμένουν σε cash collateral που 
δυσκολεύουν σημαντικά τους Έλληνες εξαγωγείς 

 Να ενεργοποιηθούν οι ΟΕΥ ώστε να γίνουν πραγματικά marketing posts και τα στελέχη τους ειδικοί στην 
προώθηση συγκεκριμένων ελληνικών προϊόντων. Να εκπαιδευτούν – ενημερωθούν ιδιαίτερα για εξειδικευμένα 
προϊόντα του κλάδου μας. Να αποκτηθούν οι κατάλληλες γνώσεις για όλα αυτά 

 Να αντιμετωπιστούν από την ελληνική διπλωματία τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε χώρες που για 
διάφορους λόγους έχουν δεχθεί embargo πχ Κατάρ 

 Μέσω ελληνικής διπλωματίας (διμερείς εμπορικές συμφωνίες) τα ελληνικά προϊόντα να γίνουν πλέον 
ανταγωνιστικά  

 Να εξελιχθεί ο Οργανισμός Ασφαλίσεων Εξαγωγών σε πραγματικό ασφαλιστικό φορέα. Σήμερα ουσιαστικά 
λειτουργεί ως να μη θέλει να εξασφαλίσει τις εξαγωγές. Λειτουργεί με επαχθείς όρους ένταξης και 
επαχθέστερους στην επιστροφή χρημάτων. Επίσης δεν καλύπτει πολλές περιπτώσεις όπως π.χ. για εξαγωγές 
στη Ρωσία με πλαφόν 10.000 ευρώ ανά πελάτη 

Στο θέμα αυτό συντάχθηκαν και άλλοι φορείς  

 Ζητήσαμε ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών να έχει μεγαλύτερη χρηματοδότηση και στελέχη για αρτιότερη 
εμφάνιση στις εκθέσεις που προβάλλονται τα ελληνικά προϊόντα 

Το Υπουργείο συμφώνησε με τις επισημάνσεις μας. Μας ζητά να συνεννοηθούμε ώστε να προωθήσουμε την 
πληροφόρηση – ενημέρωση – εκπαίδευση στελεχών ΟΕΥ, ξεκινώντας από τους νεοπροσληφθέντες  (πρόκειται να 
έλθει σημαντικός αριθμός νέων στελεχών στο Υπουργείο  το προσεχές διάστημα) ώστε να έχουν εικόνα και γνώση των 
προϊόντων του κλάδου και το πώς είναι διαδεδομένα στη διεθνή αγορά. Η ενημέρωση αυτή, προτείνεται να 
συμπεριλαμβάνει και επισκέψεις στις μονάδες παραγωγής (υπεύθυνη σε αυτό η κα Ε. Ξυδιά). 

 Για να ανταποκριθούμε ως  ΣΜΕ, στις προκλήσεις που θέτει το Υπουργείο και στην πολύ καλή στάση και αντιμετώπιση 
που δείχνει για τον κλάδο μας (ιδιαίτερα ο Γ.Γ. κ. Γ. Τσίπρας ), κατά τη γνώμη μου, πρέπει να συστήσουμε Ομάδα 
Εργασίας, αποτελούμενη από υψηλόβαθμα στελέχη, υπεύθυνα για τις εξαγωγές των εταιρειών μελών μας και να 
μεθοδεύσουμε όλα αυτά που μας ζητούνται. 

Η πολύ καλή σχέση που αναπτύσσεται με τη Γεν. Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΕΞ, πρέπει να υποστηριχθεί με 
συγκεκριμένο και συνεχόμενο έργο, προς όφελος όλων. 

Εκφράστηκαν αμφισβητήσεις για το ρόλο και την αποτελεσματικότητα των γραφείων ΟΕΥ ανά χώρα.  

Το ΔΣ συμφωνεί ο κλάδος μας να συμμετέχει ενεργά στην οικονομική διπλωματία , με σκοπό την καλύτερη προώθηση 
των εξαγωγών μας.  
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Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
• Συνάντηση της Ομάδας Επικοινωνίας στις 11/10/2017 

 
Το θέμα της συνάντησης ήταν η εισήγηση προς το ΔΣ του ΣΜΕ θέματος για την προσεχή ημερίδα που θα γίνει στις 
εγκαταστάσεις του Μουσείου Γουλανδρή . 
 
Η απόφαση του ΔΣ του ΣΜΕ ανέφερε για ημερίδα σχετικά ευρύτερου ενδιαφέροντος και σε συνδυασμό με τους στόχους 
της Έκθεσης του Μουσείου «Τα ορυκτά και ο Άνθρωπος». 
 
Μετά από διεξοδική συζήτηση η ομάδα έκανε αποδεκτή την πρόταση του κ. Αιμίλιου Γεωργίου για μια ημερίδα που θα 
απευθύνεται κύρια σε παιδιά Γυμνασίου, Λυκείου, φοιτητές και σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σε λίστες 
και προσκλήσεις θα μας βοηθήσει και το Μουσείο). 
Θα έχει ευρύτητα και θα στοχεύει  να δώσει το στίγμα του κλάδου στην καινοτομία και το μέλλον. 
 
Το θέμα της ημερίδας προτείνεται να είναι τέτοια, ώστε να μπορεί να χωρέσει διάφορες πτυχές της εξορυκτικής 
δραστηριότητας, από την ιστορική πορεία της αξιοποίησης ΟΠΥ και της αναγκαιότητάς τους στην καθημερινή ζωή μέχρι 
μοντέρνες τεχνολογίες, βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία στο μέλλον. 
Ένα τέτοιο θέμα μπορεί να περιγραφεί ως «Εξορυκτική δραστηριότητα και Κοινωνία, ένα παράδειγμα μετεξέλιξης για 
τον 21ο αιώνα».  
 
Προτείνονται επιμέρους ενότητες όπως: 
 

− Ιστορική πορεία αναγκαιότητας και χρήσης ορυκτών (περιπτώσεις Λαυρίου, Χαλκιδικής, Μήλου κτλ. ) 
− Η συμμετοχή των ορυκτών πόρων στις σύγχρονες τεχνολογικές κοινωνίες-μελλοντική πορεία και ανάγκες – 

σύνδεση με την απρόσκοπτη ανάπτυξη της σύγχρονης κοινωνίας-προκλήσεις 
− Σύγχρονη τεχνολογία και εξορυκτική δραστηριότητα – μελλοντικές τάσεις (αυτοματισμοί, ρομποτική, νέες 

προδιαγραφές μηχανημάτων, χρήση drones, νέες μέθοδοι εκμετάλλευσης κτλ.) 
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− Η σημερινή εξορυκτική επιχείρηση και οι πρακτικές Ε.Κ.Ε που ακολουθεί 
 
Για να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων, τα επιμέρους προτεινόμενα θέματα θα παρουσιαστούν με 
βιντεάκια και πολύ μικρά p.p. συνοδευτικά των video. 
 
To ΔΣ έκανε αποδεκτή την πρόταση της ομάδας. Προτείνει τη διεύρυνση του κοινού με τη συμμετοχή ιατρών εργασίας, 
μηχανικών αρχαιολόγων και άλλα ευρύτερης φύσης, άλλα συναφή με τον κλάδο, επαγγέλματα. 
Ζητά από τις εταιρείες μέλη να στείλουν στο ΣΜΕ ό,τι video υπάρχει σχετικά με τα προαναφερθέντα , ώστε να αρχίσει 
η επεξεργασία του υλικού και η δημιουργία συγκεκριμένου πλαισίου της ημερίδας.  
 
Αποφασίστηκε η σύσταση ad hoc ομάδας για την προώθηση της ημερίδας αποτελούμενα από, Αιμίλιο Γεωργίου, Θ. 
Αποστολόπουλο, Μ. Κωνσταντινίδη (μέλη ΔΣ), Κ. Ασημακόπουλο, Ι. Καραβελάκη, Σ. Ζλατάνο και την υπηρεσία του 
ΣΜΕ.  

 
 
 

• Συμμετοχή στο 2nd EIT (European Innovation and Technologies) for  Raw Materials Dialogue, 23-24 
Οκτωβρίου 2017 στο Hilton  

 
 
Στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα το «EIT Raw Materials: 2ος 
Ελληνικός Διάλογος για τις Πρώτες Ύλες». Η εκδήλωση διοργανώθηκε και φιλοξενήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και το ECLC (Eastern Co-Location Centre (ECLC) of the EIT Raw Materials (KIC)). 
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Το EIT Raw Materials μαζί με το ΕΜΠ ανέλαβαν το 2016 την πρωτοβουλία να ξεκινήσουν μια σειρά εκδηλώσεων για 
την Ελληνική Κοινότητα Πρώτων Υλών, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 150 ενδιαφερόμενους σε ένα ζωντανό 
και ανοιχτό διάλογο. Σκοπός αυτών των εκδηλώσεων είναι η προώθηση, διευκόλυνση και ενίσχυση της Ελληνικής 
Κοινότητας Πρώτων Υλών, με στρατηγικές δράσεις μέσω της υποστήριξης της κοινότητας  και του ΕΜΠ. Ο κεντρικός 
στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανακοίνωση της ίδρυσης του Περιφερειακού Κέντρου Ελλάδας. 
 
Στο "EIT Raw Materials: 2ος Ελληνικός Διάλογος για τις Πρώτες Ύλες" ,μεταξύ άλλων,  προσδιορίστηκε η σημερινή 
κατάσταση του τομέα των πρώτων υλών της Ελλάδας και της ΕΕ και κατέστη εφικτό να εκτιμηθεί το τρίγωνο γνώσης 
(academia, research και industry), σε πολιτική βάση. Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάστηκαν εργαλεία και πρωτοβουλίες 
στην ΕΕ και την Ελλάδα που λειτουργούν προς διευκόλυνση στον τομέα, εξετάστηκαν οι ανάγκες καινοτομίας στο 
Τρίγωνο Γνώσης και τη διακυβέρνηση και τέλος παρουσιάστηκαν  το ιστορικό και τα νέα στοιχεία του Περιφερειακού 
Κέντρου Ελλάδας. Πραγματοποιήθηκαν ζωντανές και καρποφόρες συζητήσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, 
ανταλλάσσοντας σκέψεις, ιδέες, προτάσεις, αντιρρήσεις και επιθυμίες για το ίδρυμα του Περιφερειακού Κέντρου 
Ελλάδας (hub). 
 
Στην εκδήλωση μετείχε την πρώτη μέρα του συνεδρίου και ο ΣΜΕ μέσω του  Γεν. του Δν/τή κ. Χρ. Καβαλόπουλου, ο 
οποίος τοποθετήθηκε σχετικά με το σημαντικό ρόλο της εξορυκτικής  βιομηχανίας  που επιβεβαιώνεται από την 
αποφασιστική συμμετοχή της στη διαμόρφωση της βιομηχανικής παραγωγής και των εξαγωγικών επιδόσεων στη χώρα 
,το τρέχον έτος.  
 
Ειδικότερα ο Γενικός Διευθυντής  του ΣΜΕ, στην παρουσίασή του «Challenges and opportunities of the Greek Raw 
Materials Industry»,  αναφέρθηκε στη σημαντική ανάπτυξη για  όγδοο συνεχή μήνα  που κατέγραψε ο κύκλος εργασιών 
της ελληνικής βιομηχανίας τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016, λόγω των εξαγωγών στη διεθνή 
αγορά (ΕΛΣΤΑΤ) και της μεγάλης  αύξησης 11,9% του Δείκτη Λατομείων και 8,1% του δείκτη Εξορυκτικής Βιομηχανίας. 
Με τη σειρά της η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 17,2% των πωλήσεων στην εξωτερική αγορά και μόλις 
2,3% στην εγχώρια αγορά. Συνολικά, η αύξηση του κύκλου εργασιών της εξορυκτικής βιομηχανίας οφείλεται κυρίως σε 
βιομηχανικά ορυκτά και μάρμαρα. 
 
Μεταξύ άλλων ανέφερε: 
 
«Η δραστηριότητα που είναι επικεντρωμένη στους μεταλλευτικούς πόρους είναι παραδοσιακά βασικός μοχλός της 
οικονομικής ανάπτυξης κυρίως της Περιφέρειας.  
 
Η ελληνική οικονομία φαίνεται να συνέρχεται με αργότερους  ρυθμούς από τους αναμενόμενους αλλά η ανάκαμψη και 
η επιστροφή στην ανάπτυξη εμποδίζονται από δομικές αδυναμίες.  
 
Οι προκλήσεις για την εθνική οικονομία είναι η Ανάπτυξη, η Απασχόληση, η Ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια. Στο 
περιβάλλον αυτό ο εξορυκτικός κλάδος μπορεί να προσφέρει αποτελώντας υπεύθυνο εργοδότη, μοχλό και μαγνήτη 
επενδύσεων, φορέα καινοτομίας και αναβάθμισης υποδομών. Ενισχύει την τοπική ανάπτυξη και το διεθνή ανταγωνισμό 
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Στο δυσχερές οικονομικό περιβάλλον, η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία συνεχίζει και επιβιώνει προσφέροντας: 3,4 % 
στο ΑΕΠ και παράγοντας αξία 2,3 δις το 2016, εξορύσσει πάνω από 30 διαφορετικά είδη ορυκτών, 10 εκ των οποίων 
σε ποσότητα άνω των 300.000 τόνων/χρόνο 
 
Ο εξορυκτικός κλάδος έχοντας ιδιαίτερα εξαγωγικό προσανατολισμό, κατευθύνει τη μισή ποσότητα των πωλήσεών του 
εκτός Ελλάδος και αποτελεί το 5% των συνολικών εθνικών εξαγωγών. 
 
 Αναμφισβήτητα, αποτελεί εργοδότη μεγάλου βεληνεκούς, ειδικά στην περιφέρεια-απασχολώντας άμεσα 20.000 

άτομα και 80.000 έμμεσα (σύνολο που αποτελεί το 4% του ενεργού πληθυσμού). 
 
Σε σχέση με τις επενδύσεις, τα μέλη του ΣΜΕ σκοπεύουν να επενδύσουν €1,7 δις  συνολικά μέχρι το 2019» 
 
Στις προκλήσεις και τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας για τον κλάδο, ο κ. Καβαλόπουλος περιέλαβε τα εξής: 
 
 Εφαρμογή Εθνικής Πολιτικής Ορυκτών Πόρων 
 Εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ 
 Περιβαλλοντική αδειοδότηση 
 Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων 
 Ενίσχυση ελεγκτικών και εγκριτικών υπηρεσιών 
 Ενεργοποίηση μηχανισμών και κινήτρων για επενδύσεις 
 Πρόσβαση σε υποδομές  
 Σταθερό και δίκαιο φορολογικό περιβάλλον 
 Γρήγορες και συνεπείς δικαστικές διαδικασίες και αποφάσεις 
 Πρόσβαση σε πόρους χρηματοδότησης, καινοτομίας και έρευνας 
 Αναβάθμιση όλων των τμημάτων και σχολών γεωεπιστημών, πληροφορικής και επαγγελματικής κατάρτισης 

 
Τέλος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην προσφορά του τομέα της εξορυκτικής  βιομηχανίας σε θέματα Καινοτομίας 
στην Υγιεινή και Ασφάλεια εργασίας αλλά και για τις νέες προκλήσεις και δεδομένα ασφάλειας στα οποία  καλείται να 
αντεπεξέλθει ο κλάδος.  
 
 

Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

• Συνάντηση της Ομάδας Υγιεινής και Ασφάλειας σχετικά με την αντιμετώπιση ρύπων στην εξορυκτική 
βιομηχανία και τις  νέες υποχρεώσεις 

 
 
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Ομάδας Ασφαλείας στις 11/10/2017 στα γραφεία του ΣΜΕ .  
 
Αποφασίστηκαν ενέργειες που αποτελούν υποχρεώσεις του κλάδου και πρέπει να ακολουθηθούν από όλους, με πρώτο 
στόχο να καταγράψουμε το επίπεδο έκθεσης σε αέριους ρύπους των εργαζομένων στην εξορυκτική δραστηριότητα και 
την προετοιμασία του κλάδου ενόψει των νέων υποχρεώσεων και με δεύτερο στόχο την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων από τις νέες υποχρεώσεις.  
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Στη συνάντηση αυτή έγινε ανασκόπηση των υποχρεώσεων του κλάδου στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας περί 
χημικών (CAD) και περί καρκινογόνων   (CMD) ουσιών, όπου εντάσσονται ουσίες με νέα όρια ή νέες ουσίες με 
αντίστοιχα όρια. Οι τροποποιήσεις αυτές εμπλέκουν και τον κλάδο της εξόρυξης , με συνέπειες πολύ σοβαρές ως προς 
τις νέες απαιτήσεις έκθεσης σε διάφορους αέριους ρύπους των εργαζομένων σε αυτήν. 
 
Όπως είναι γνωστό,  μετά και τη συμφωνία  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τροποποιείται η οδηγία 
περί καρκινογόνων εντάσσοντας στον κατάλογο της οδηγίας, εκτός των άλλων και το κρυσταλλικό πυριτικό, θέτοντας 
ως δεσμευτικό όριο έκθεσης το 0,1 mg/ m3. 
 
Επίσης τροποποιήθηκε η οδηγία περί χημικών όπου στην 4η λίστα του παραρτήματός της, προτείνονται πολύ χαμηλά 
όρια για NOx και CO. 
 
Βρίσκεται σε διαβούλευση η μελλοντική ένταξη (3ο κύμα ένταξης) στην οδηγία περί καρκινογόνων, τα diesel exhaust 
particulate matters (DPM) με πιθανό όριο τα 100 mg/m3  ελεύθερου άνθρακα (free carbon).  
 
Επίσης τίθεται σε διαβούλευση η ένταξη με όρους REACH του νικελίου και των ενώσεών του. 
Η Commission για NOx και CO έχει δώσει μεταβατική περίοδο 5 ετών στην οποία η εξορυκτική βιομηχανία πρέπει να 
αποδείξει μέχρι πού μπορεί να φτάσει και εάν θα φτάσει τα τιθέμενα όρια ΝΟ2 0,5 ppm για 8h έκθεση, NO  2 ppm και 
CO  20 ppm αντίστοιχα. 
 
Έχει συμφωνηθεί να γίνει ένα baseline study που θα απεικονίζει πού βρισκόμαστε σήμερα, πώς μετράμε με τι πρότυπα 
κτλ.  
 
Συμφωνήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες που πρέπει να ολοκληρωθούν από όλους: 
 
 
Α) Όσον αφορά στο κρυσταλλικό πυριτικό 
 
Θα πρέπει οι δραστηριότητές μας να είναι σίγουρο για το εάν υπάρχει ή όχι, κρυσταλλικό πυριτικό στο περιβάλλον 
εργασίας. Αυτό ισχύει και για τα αδρανή και το λιγνίτη, όπου εκφράζονται αμφιβολίες εάν όχι μόνο κατά μ.ο. 
διαπιστώνεται κρυσταλλικό πυριτικό αλλά και κατά φάση ή επί μέρους τμήμα εκμετάλλευσης. (εάν περνάμε σε 
πετρώματα που μπορεί να έχουν περισσότερη της συνήθους περιεκτικότητας σε χαλαζιακά υλικά). 
Λιγνίτης και Λατερίτης είναι και αυτά πετρώματα που πρέπει να είμαστε σίγουροι εάν και κατά πόσο δημιουργούν 
αναπνεύσιμη σκόνη σε κρυσταλλικό πυριτικό. 
Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ένταξη ουσίας στα καρκινογόνα συνεπάγεται σοβαρότατες συνέπειες σε περίπτωση που 
δεν ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στην οδηγία (παρακολούθηση – μετρήσεις, ιεράρχηση μέτρων κτλ). Σε 
περίπτωση αδράνειας ή υπέρμετρης βεβαιότητας πχ ως προς εάν έχουμε αναπνεύσιμη σκόνη κρυσταλλικού πυριτικού, 
μπορεί να δημιουργηθούν σοβαρά παρατράγουδα.  
Για τις εταιρείες που μετέχουν στη NEPSI Agreement (διαπιστωμένα υπάρχει αναπνεύσιμο κρυσταλλικό πυριτικό), 
συμφωνήθηκε να δοθούν στο ΣΜΕ καλές πρακτικές , ενδεικτικές μετρήσεις, πρωτόκολλα μέτρησης,  να δηλωθούν 
κλειστά συστήματα σε φάσεις εργασίας, υποκατάσταση επικίνδυνων φάσεων με άλλες λιγότερο επικίνδυνες, μέτρα 
διαχείρισης της επικινδυνότητας κτλ.  
 
Β) Σε ό,τι αφορά στα diesel exhaust και ιδιαίτερα τα DPM πρέπει να μετρήσουμε σε περιβάλλον εργασίας (υπόγεια – 
επιφάνεια), σε περιβάλλον καμπίνας  χειριστή ή χώρων που λειτουργούν μηχανήματα diesel (π.χ. συνεργεία, χώρος 
ακινήτων εγκαταστάσεων κτλ) τι έκθεση εργαζομένων έχουμε ως προς free carbon και πόσο κοντά ή μακριά είμαστε 
στο όριο 100 mg/m3 . 
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Oι εταιρείες μέλη πρέπει να συναρτήσουν τις μετρήσεις αυτές με την παλαιότητα των μηχανημάτων (αναφέροντας τη 
γενιά τους (stage III, IV κτλ). Οι μετρήσεις έκθεσης θα είναι σε δόσεις 8ωρου (ΤWA). 
 
Γ) Σε ό,τι αφορά στις ηλεκτροσυγκολλήσεις και την έκλυση 6σθενούς χρωμίου πρέπει επίσης να γίνουν μετρήσεις δόσης 
στην έκθεση. 
 
Δ) Τα ίδια για κάδμιο και ενώσεις αρσενικού (οξύ και άλατα) 
 
Όλα τα προαναφερόμενα (β), (γ), (δ) πρόκειται να ενταχθούν στις λίστες των καρκινογόνων οπότε χρειάζεται να 
γνωρίζουμε που βρισκόμαστε και τι θα προτείνουμε στις διαβουλεύσεις που ήδη έχουν αρχίσει (Αdvisory Committee of 
Safety and Health, Commission κτλ.). 
 
Ε) Σε ό, τι αφορά NO, NO2 και CO που είναι στην 4η λίστα της CAD , αποφασίσαμε να γίνουν μετρήσεις στο χώρο 
εργασίας, πλησίον των χειριστών στην περιοχή της εισπνοής αέρα, στο χώρο των καμπινών ώστε να δούμε πού 
βρισκόμαστε και εάν πιάνονται τα νέα όρια που πλέον έχουν θεσμοθετηθεί. Οι μετρήσεις θα είναι πάλι σε TWA. 
Πρέπει να αναφερθούμε (συσχετισμός) στην παλαιότητα των μηχανημάτων καθώς και στο είδος των 
χρησιμοποιούμενων εκρηκτικών . Υπενθυμίζουμε ότι δύο είναι οι πηγές των NOx και CO, τα μηχανήματα και τα 
εκρηκτικά.  
 
Οι μετρήσεις θα συσχετιστούν στα υπόγεια έργα και με τον αερισμό των μετώπων. Θα δοθούν κάποια βασικά στοιχεία 
αερισμού σε βασικές στοές και τι αέρας διοχετεύεται σε κανονικές αποστάσεις, από δευτερεύοντα αερισμό, σε τυφλά 
μέτωπα. 
Επίσης οι καλές πρακτικές που ακολουθούνται για το ξεκάπνισμα των μετώπων (π.χ. χρονική διαφορά λήξης-έναρξης 
των βαρδιών). 
 
Τέλος, θα αναφερθεί ο τρόπος-πρωτόκολλο των μετρήσεων που ακολουθείται. 

 
Κύριος στόχος όλων αυτών, εκτός των αναγκών της baseline study και της συγκέντρωσης στοιχείων για τις αντίστοιχες 
διαβουλεύσεις είναι αφενός να ομογενοποιήσουμε τους τρόπους αντιμετώπισης των αέριων ρύπων ως ΣΜΕ, να 
συμφωνήσουμε σε ένα ενιαίο τρόπο- πρωτόκολλο μέτρησης και ενιαίες καλές πρακτικές. Επίσης, να έχουμε έγκαιρα 
πάρει τα μέτρα μας σε όλες τις νέες ή επερχόμενες εξελίξεις που αφορούν στις απαιτήσεις ορίων έκθεσης, σε αέριους 
ρύπους, στην εξορυκτική δραστηριότητα.  
Τα απαιτούμενα στοιχεία θα συγκεντρώνονται φάση – φάση στο ΣΜΕ και θα συζητούνται ως προς το περιεχόμενό τους  
Πρέπει να συνεργαστούμε για το καλό του κλάδου και των εργαζομένων μας. 
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Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

• Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της EUROMINES 2017 

Ως είθισται, στο πλαίσιο της Γ.Σ. της Euromines, συνεδρίασαν όλες οι ομάδες εργασίας, αξιολογώντας τα πεπραγμένα 
του προηγούμενου εξαμήνου και θέτοντας τους στόχους για το επόμενο. Επίσης, συζητήθηκαν όλα τα θέματα που είναι 
σε εξέλιξη με την Commission και αφορούν στον κλάδο. 

 

Α) ENVIRONMENT COMMITTEE 

Κυκλική Οικονομία (Κ.Ο.) 

Η Commission επεξεργάζεται το πλαίσιο παρακολούθησης(monitoring framework). Kυκλοφόρησε ερωτηματολόγιο που 
αφορούσε και στον κλάδο μας. Οι απαιτήσεις – θέσεις ήδη συζητούνται με τους εμπλεκόμενους φορείς όπως στο R.M. 
Supply Group.  

Αρχική κατάληξη είναι 10 δείκτες που ομοιάζουν με τους δείκτες του scoreboard, οι οποίοι θα δείχνουν το βαθμό 
υλοποίησης της Circular Economy. Θα κυκλοφορήσει και ανάλογη έκθεση που θα εξηγεί τις τελικές θέσεις της 
Commission.  

Στον επισυναπτόμενο πίνακα υπάρχουν προτεινόμενοι δείκτες που όμως δεν έχουν τη δυνατότητα να απεικονίσουν με 
επιτυχία τις επιδόσεις από την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας. 

Ο διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς συνεχίζεται. 

Παραθέτουμε τον πίνακα με τους δείκτες monitoring της Κ.Ο και ένα flow chart για τη ροή των υλικών ΕU-27. 



18 
 

 



19 
 

 
 

Οι ενστάσεις του κλάδου μας σε σχέση με τους προτεινόμενους δείκτες είναι: 

α Green Public in EU-wide public procurement: 

Tίθεται δείκτης για τις δημόσιες συμφωνίες σχετικά με τις «πράσινες» δραστηριότητες. Αυτό είναι πολύ σχετικό. Πρέπει 
η Commission να διευκρινίσει ποιες από τις δραστηριότητες είναι πράσινες και σε ποιες παραγωγικές δραστηριότητες 
βασίζονται. Κατ’ αρχάς η λογική αυτή φαίνεται απλοϊκή γιατί μια ομάδα δραστηριοτήτων χαρακτηρισμένων ως 
«πράσινες» συνήθως βασίζεται σε άλλες μη πράσινες. 
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β Waste generation (excluding major mineral wastes) per GDP unit: 

Στις αρχικές μετρήσεις του δείκτη αυτού φαίνεται ότι χώρες με σημαντική παραγωγή πρώτων υλών είναι ψηλά στην 
κατάταξη. Αυτό οδηγεί σε ερωτήματα εάν και κατά πόσο η Eurostat μπορεί με σωστά στοιχεία να εξαιρέσει τα 
εξορυκτικά απόβλητα από τους υπολογισμούς της.  

Υπάρχει ασυνέχεια στη δήλωση των εξορυκτικών αποβλήτων και διαφορετική αντιμετώπιση για το τι δηλώνεται από 
κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Επίσης, υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση για το backfilling. Κατά τη Euromines το 
backfilling είναι ανάκτηση (recovery) και το Monitoring της C.E. δεν πρέπει μόνο να αξιολογεί την ανακύκλωση αλλά 
όλα τα μέσα ή ενέργειες που επιμηκύνουν την αξία των resources. 

 

 

γ Recycling and repair and reuse sector gross value added 

 

Eκφράζουμε ανησυχίες εάν η Commission αποφάσισε να βάλει ετικέτα (label) όπως «πράσινο» «eco” ή «circular» σε 
επίπεδο κλάδου. Είναι πολύ απλοϊκό να χαρακτηριστούν δραστηριότητες ως «recycling»(ανακυκλωτικές) και άλλες 
όχι, βάζοντας έτσι στο πεδίο εφαρμογής της ανακύκλωσης των πρώτων υλών μόνο τις πρώτες. Ο μεταλλουργικός – 
μεταλλευτικός κλάδος είναι παράδειγμα ανακύκλωσης, ιδιαίτερα των αποβλήτων του. Δεν δεχόμαστε ότι μόνον ένα 
τμήμα οικονομικών δραστηριοτήτων συμβάλλει στην Κ.Ο. 

Αυτή η διάσταση δεν είναι σωστή. Πρέπει στο explanatory test-αναφορά για την K.O. της Commission να γίνει 
κατανοητό από όλους ότι όλοι είναι εντός πλαισίου παρακολούθησης (Monitoring) και ελέγχου εφαρμογής της Κ.Ο. 



21 
 

 

 

 

δ Cyclical use rate indicator  

O δείκτης αυτός δίνει λανθασμένη εικόνα. Δεν θεωρείται ορθός από οικονομική άποψη και ως προς το περιεχόμενό του 
εμφανίζει σημαντικές ελλείψεις. π.χ. δεν συνυπολογίζει τα αποθέματα των υλικών που χρησιμοποιούνται, παράγοντα 
απαραίτητου για  την Κ.Ο. 

Το βασικό περιεχόμενο και αντικειμενικός στόχος της Κ.Ο. δεν είναι να μειώσει τη χρήση πρώτων υλών αλλά να 
κρατήσει την αξία των resources όσο πιο πολύ χρονικά γίνεται και σε αυτό περιλαμβάνει (και όχι μόνο) την ανακύκλωση 
αποβλήτων. 

Η Κυκλικότητα πρέπει να προσδιορίζεται ως μείωση υλικών εξερχόμενων και όχι ως μείωση εισερχόμενων. 
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PEF (Product Environmental Footprint) 

O κλάδος από το 2013 μετέχει στον προσδιορισμό Product Envi Footprint που θα υλοποιηθεί αρχικά για τα μέταλλα Al, 
Cu, Pb και χάλυβα με τελικό σκοπό το eco-labeling. Σε αυτό, βασικά στοιχεία για τον προσδιορισμό του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος, αποτελούν οι ορυκτές πρώτες ύλες στις οποίες βασίζεται το μεταλλικό προϊόν  και οι επιπτώσεις στο 
περιβάλλον από την εκμετάλλευσή τους. 

Δίνεται πραγματική μάχη για να πειστούν μελετητές και ινστιτούτα της Commission που έχουν αναλάβει την προώθηση 
των PEF ότι η περιβαλλοντική επίπτωση από την εξόρυξη-κατεργασία των πρώτων υλών, δεν πρέπει να χρεώνεται ως 
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ξεχωριστός παράγοντας επίπτωσης από την αρχή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν λαμβάνεται υπόψη η ροή χρήσης στην 
αλυσίδα αξίας και ότι ένα μέρος μόνο των «επιπτώσεων» είναι μέρος του προϊόντος που κυκλοφορεί και θα κυκλοφορεί 
για χρόνια μέσα στην κοινωνία (κατασκευές, ανακύκλωση, προϊόντα μεταλλικά κτλ.). 

Πρέπει να συνυπολογιστεί ότι η εξόρυξη δεν είναι απλά μία σημαντική αιτία περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλά η 
δραστηριότητα που κατά κύριο λόγο «παρέχει υπηρεσίες» μεγάλης σημασίας στην κοινωνία.  

Στις δοκιμές δημιουργίας του PEF για τον Cu, εφαρμόζοντας την άποψη για άμεση εξ ολοκλήρου χρέωση, εξ αρχής 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εξόρυξης στον κύκλο παραγωγής του προϊόντος, αθροίζοντας φάση-φάση τις 
επιπτώσεις, βγήκε ως αποτέλεσμα ότι το 95% της συνολικής επίπτωσης, οφείλεται στις πρώτες ύλες. 

Αυτό προφανώς είναι λάθος και προβλημάτισε όλους τους εμπλεκόμενους. Ο κλάδος στηρίχθηκε στο οφθαλμοφανές 
αυτό λάθος για να αντικρούσει τις λανθασμένες απόψεις υπολογισμού των επιπτώσεων. Ο προβληματισμός και ο 
διάλογος είναι ανοικτοί. Χρειάζεται να αναλυθούν υφιστάμενα τεχνικά στοιχεία και να εμπλουτιστούν με νέα για καλύτερη 
προσέγγιση.  

Πίσω από όλα αυτά, εκτός από τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην παραγωγή μετάλλων, 
υπάρχει και διάχυτη άποψη στην Commission για μείωση κατανάλωσης Πρώτων Υλών που για πολλούς βαίνουν 
εξαντλούμενες. 

Ο κλάδος μας στο διάλογο για τα PEF θέτει τα εξής βασικά σημεία: 

− Να υπάρξει μετατόπιση από την εκτίμηση για την εξάντληση των αποθεμάτων ΟΠΥ στην εκτίμηση της 
διαθεσιμότητάς τους 

− Να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία προσδιορισμού PEF χρησιμοποιεί διακριτούς και αναγνωρίσιμους 
μηχανισμούς/μεθόδους προσδιορισμού περιβαλλοντικών επιπτώσεων  

− Να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία PEF δεν θα υπερχρεώνει ή διπλοχρεώνει τις επιπτώσεις της εξόρυξης 

− Να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία PEF δεν θα οδηγήσει σε περιβαλλοντικές αξιώσεις ή νέες υποχρεώσεις 

Η Commission σκοπεύει να εκδώσει το τελικό PEF Guidance πριν το 2020 και φυσικά η προσπάθεια αυτή θα 
συνδεθεί με την κυκλική οικονομία.  
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ΕU – funded research projects 

 

α EIT SUPRIM LCA (Life Cycle Approach) data collection method / LCA resource depletion method/LCA 
data of mining activities 

 

H συλλογή και αξιολόγηση αντίστοιχων και απαιτούμενων στοιχείων από τον εξορυκτικό κλάδο αποτελεί μεγάλη 
πρόκληση. Τα διατιθέμενα στοιχεία μέχρι σήμερα είναι ελλιπέστατα και ανακριβή.  

 

Για να ανατραπεί αυτό χρειάζεται: 

 

 Να βρεθεί μία μη κοστοβόρα λύση για την ανάκτηση δεδομένων LCA των μεταλλευτικών/εξορυκτικών  
δραστηριοτήτων  

 Να τονιστεί το συμφέρον του κλάδου από την προβολή αξιόπιστων στοιχείων σε καταναλωτές και 
χρήστες καθετοποιημένων προϊόντων 

 Να είναι εκτεταμένη η μέθοδος συλλογής δεδομένων και να συμπεριλαμβάνει και ως εργαλείο ένα χάρτη 
πορείας (roadmap) 

 Να  χρησιμοποιούνται εμπειρογνώμονες στη συλλογή στοιχείων οι οποίοι  να γνωρίζουν τον κλάδο και 
το πώς μπορεί να προσεγγιστούν οι μεταλλευτικές εταιρείες και τα εργοτάξια 

 Να προσφέρονται με διαφάνεια τα δεδομένα /στοιχεία του κλάδου σε κάθε ενδιαφερόμενο, χωρίς 
πρόσθετο γραφειοκρατικό ή άλλου τύπου, βάρος 

Εάν η συλλογή αξιόπιστων στοιχείων επιτευχθεί, θα αρχίσει η ζήτησή τους από ενδιαφερόμενους καθετοποιημένους  
χρήστες πρώτων υλών και το σύστημα πληροφόρησης θα ανατροφοδοτείται. Τα στοιχεία αυτά θα επηρεάσουν θετικά 
και τα συναρμόδια υπουργεία που επεξεργάζονται το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στον κλάδο.  

Η εξορυκτική βιομηχανία έχει εμπλακεί πλέον ουσιαστικά στις προσεγγίσεις LCA με τις πρώτες ύλες που παράγει και 
από τις οποίες παράγονται στη συνέχεια διάφορα προϊόντα. Τα eco-labels  ή τα eco-designs  που θα έλθουν για πολύ 
μεγάλη γκάμα προϊόντων, θα έχουν συνυπολογίσει αναπόφευκτα και την κατανάλωση πρώτων υλών. Άρα απαιτείται 
σωστή εμπλοκή του κλάδου με σωστά στοιχεία.  

 

β Η 2020 MinFuture (EU funded) (αφορά στην προοπτική της μεταλλείας 

 

 Tα δεδομένα ροής των υλικών (που χρησιμοποιούνται επίσης στην LCA) τείνουν να είναι ελλιπή πολύ 
κατακερματισμένα και αδιαφανή 

 Το MinFuture θα παρέχει διαφάνεια σχετικά με τις υπάρχουσες γεωγραφικές προσεγγίσεις και τα κενά 
πληροφόρησης που αφορούν τις παγκόσμιες ροές υλικών και θα προσφέρει μια κοινή μεθοδολογία 

 Οι συγκρουόμενες ανάγκες και χρήσεις γης οδηγούν σε συνεχή μείωση της διαθέσιμης γης για την εξερεύνηση 
και εξόρυξη ορυκτών πρώτων υλών, η οποία με τη σειρά της δημιουργεί εξάρτηση από τις εισαγωγές 
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 Το MinLand θα παράσχει ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων, υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικής, την κοινωνία των 
πολιτών, τις αρχές και τη βιομηχανία, για την ενίσχυση της βάσης γνώσεών τους και την παροχή κατευθυντήριων 
γραμμών που θα συνδέει την πολιτική χρήσης γης με τις πολιτικές για τα ορυκτά 

 Ο ρόλος της Euromines είναι  συμβουλευτικός σε θέματα εκπροσώπησης της έρευνας  

 

 
Διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων 

Μετά από πολλές παρεμβάσεις, τα ΒΑΤs της διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων δεν θα περιλαμβάνουν: 

 Την τοποθέτηση «παραπροϊόντων» εντός εκσκαφών 

 Την τοποθέτηση εξορυκτικών αποβλήτων εντός εκσκαφών για λόγους αποκατάστασης ή για λόγους 
κατασκευαστικών έργων απαραίτητων για την εκμετάλλευση γιατί, με τη χρήση αυτή, θεωρούνται 
παραπροϊόντα  

 Την τοποθέτηση μη εξορυκτικών αποβλήτων εντός εκσκαφών 

Ό, τι δεν έχει περάσει στα BATs, η Commission θέλει να τα βάλει σε μία Guidance εφαρμογής της MWD. Θεωρεί ότι 
δίνονται πολλές διαφορετικές ερμηνείες από τα κράτη μέλη (Κ-Μ) στα διάφορα άρθρα της Οδηγίας  όπως π.χ. για το 
backfilling, με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζεται η διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων με ίδιο τρόπο από 
όλους. 

Επίσης θα κυκλοφορήσουν Guidelines και για τις επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων αποβλήτων.  

Ένα άλλο σημείο όπου εμφανίζονται μεγάλες διαφορές εφαρμογής/συμμόρφωσης των Κ-Μ με την MWD είναι και οι 
χαρακτηρισμοί των εγκαταστάσεων «Α» κατηγορίας. Τι δηλώνεται ως «Α» κατηγορία (ως πλέον βαριά) είναι 
απολύτως σχετικό. Είναι αδύνατο να ελεγχθούν και να κατηγοριοποιηθούν ενιαία 20.000 και πλέον εγκαταστάσεις 
αποβλήτων στην Ε.Ε. Γι’ αυτό θα κυκλοφορήσει αντίστοιχη Guidance που θα έχει λάβει υπόψη όλες αυτές τις 
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αδυναμίες. Τα κριτήρια που θα περιέχει, θα βασίζονται σε συγκρίσεις που θα γίνουν από δηλωμένα στοιχεία κρατών 
μελών, με συγκεκριμένες επίσης δηλωμένες εγκαταστάσεις αποβλήτων.  

Θα δοθεί από την Commission μεγάλο βάρος στις επιθεωρήσεις, γι’ αυτό τα αντίστοιχα Guidelines θα είναι ιδιαίτερα 
αναλυτικά.  

 

Environmental  Liability Directive 

To EU Κοινοβούλιο καλεί την Commission : 

− Nα αναθεωρήσει την ELD το συντομότερο δυνατόν 

− Να εξετάσει την πιθανότητα να επεκταθεί ο σκοπός και να επιβληθεί ευθύνη και για καταστροφή ανθρώπινης 
υγείας παράλληλα με την καταστροφή ανθρώπινης υγείας παράλληλα με την καταστροφή του περιβάλλοντος 

− Να εισηγηθεί ένα σχήμα υποχρεωτικής οικονομικής ασφάλειας 

− Να συμπεριλάβει  και στους ορισμούς της περιβαλλοντικής ζημιάς τα οικοσυστήματα και τους φυσικούς 
πόσους (natural resource) στο άρθρο 2 της ELD 

− Nα επεκταθεί η ευθύνη σε δραστηριότητες εκτός Annex III, σε όλες όσες μπορούν να προκαλέσουν ζημιά με 
μη αναστρέψιμα αποτελέσματα  

− Να θεσπιστεί το μητρώο των φορέων (οperator) και οι περιπτώσεις περιβαλλοντικής ζημιάς (καταγραφή) που 
έχουν επιφέρει 

− Να ενισχυθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα κράτη μέλη  για την ενημέρωση και εφαρμογή της ELD 

− Να επεξεργαστεί πρόταση κανονιστική που θα περιγράφει τα ελάχιστα standards για την εφαρμογή της 
Aarhus Convention σε ό,τι αφορά στην προσφυγή στη δικαιοσύνη  

Ως κλάδος λέμε ότι όλες οι εγκαταστάσεις αποβλήτων μας είναι ήδη στο Annex III, δεν χρειάζεται η επέκταση της ELD 
στα μεταλλεία και η χρηματοδότηση ενός fund για κάλυψη ζημιών, θα προσθέτει επιπλέον κόστη και διοικητικά βάρη. 

Το EU Κοινοβούλιο θα προχωρήσει άμεσα σε ψηφοφορία επί των προτάσεων που αναφέρθηκαν. 

Η Commission θα επεξεργαστεί τις τελικές απόψεις του Κοινοβουλίου, από κοινού με τους εμπλεκόμενους φορείς και 
θα κυκλοφορήσει ανάλογα documents. Επίσης, θα αποφασίσει εάν θα τροποποιήσει και πώς, την ELD.  



27 
 

 
 

Nature Directives Action Plan /Kριτική εφαρμογής από την Commission 

Διάγνωση: 

• Οι οδηγίες για τη φύση είναι κατάλληλες για το σκοπό, η εφαρμογή είναι «μισή άρρωστη», 

• Πολλά είδη / ενδιαιτήματα εξακολουθούν να παρουσιάζουν αρνητικές τάσεις 

• Μόνο το 50% των χώρων προστασίας αντιμετωπίζονται σωστά 

• Το δίκτυο Natura 2000 για το θαλάσσιο περιβάλλον είναι ελλιπές 

• Εμφανίζονται πολλές περιπτώσεις άκαμπτης εφαρμογής και καθυστέρηση από τις εθνικές και τοπικές αρχές 

• Ανεπαρκής γνώση, ευαισθητοποίηση, αφοσίωση και συνεργασία 

• Οι οδηγίες για τη φύση απαιτούν δράση και εκτός του Natura 2000 
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Προτάσεις θεραπείας-λύσεις για καλύτερη εφαρμογή των οδηγιών Nature: 

 

Το σχέδιο δράσης επικεντρώθηκε στη βελτίωση της εφαρμογής των οδηγιών 

Τα συμπεράσματα από τον έλεγχο της μέχρι σήμερα εφαρμογής των οδηγιών, δείχνουν την ανάγκη για δράση στους 
ακόλουθους τομείς: 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή έξυπνων προσεγγίσεων υλοποίησης των οδηγιών ώστε να υποστηριχθούν οι εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές 

 Ενίσχυση  της συμμόρφωσης στην  εφαρμογή των οδηγιών  

 Εφαρμογή της Στρατηγικής της Ε.Ε. για τη βιοποικιλότητα 

 Ενίσχυση των επενδύσεων στο Natura 2000 και συνοχή με άλλες πολιτικές 

 Βελτίωση της πρόσβασης στη γνώση, προώθηση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων και του κοινού. 
Διασκέψεις με ΜΚΟ  και οργανώσεις  ιδιωτικού τομέα  

 
Β) Communication Committee 

Συζητήθηκαν οι νέες εκδόσεις που προωθούνται από τη Euromines για την προβολή  του κλάδου στο ευρύτερο κοινό. 
Σημειώνουμε την προσπάθεια ανανέωσης της έκδοσης «Βefore it’s yours, we mine it», με στόχευση την ανάδειξη της 
σημασίας των ορυκτών στην καθημερινή ζωή, με νέο φωτογραφικό υλικό και κείμενα ιδιαίτερης επιμέλειας. Θα έχει τον 
τίτλο «Ιndustry 4.0». 

 

Μπορείτε να το δείτε πατώντας διπλό κλικ στο εικονίδιο: 

 

Euromines_BIYWMI-b
ook-vol-2_Industry-27 
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Επίσης, θα υλοποιηθεί έκδοση για τους νεωτερισμούς και την τεχνολογική πρόοδο του κλάδου της εξορυκτικής 
βιομηχανίας  με τον τίτλο «Μining has changed». Θα περιέχει τους σημαντικότερους νεωτερισμούς και υψηλής 
τεχνολογίας εφαρμογές , που υπάρχουν σε διάφορες εξορυκτικές δραστηριότητες στην Ε.Ε. Το υλικό θα συγκεντρωθεί 
με τη βοήθεια των μελών της Euromines. Τα κείμενα θα επιμεληθεί Ομάδα Πανεπιστημιακών. 

Γ) Policy Committee 

Συζητήθηκαν διεξοδικά οι προσπάθειες διαφόρων κρατών μελών να παρουσιάζουν «Sustainability Certification 
Schemes» κάτι ανάλογο όπως το δικό μας σύστημα δεικτών βιώσιμης ανάπτυξη. Παρουσιάστηκε και το δικό μας 
σύστημα. 

Παρατηρείται σημαντική έλλειψη στοιχείων του κλάδου για τη λειτουργία του και αυτό χρεώνεται στα πολύ αρνητικά 
του. Καταγράφεται διστακτικότητα στη δημοσιοποίηση στοιχείων από πλευράς εξορυκτικών εταιρειών. Ως κύρια αιτία 
γι’ αυτό προβάλλονται λόγοι εμπιστευτικότητας. 

Η προσπάθεια εφαρμογής συστημάτων καταγραφής λειτουργίας στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης πιστεύεται ότι 
θα οδηγήσει σε καλύτερη παρά έξω εμφάνιση του κλάδου. 

Στο πλαίσιο της ανακήρυξης από τον πρόεδρο της Commission της νέας Ευρωπαϊκή Πολιτικής για τη Βιομηχανία (com 
2017, 479 final), έγινε συντονισμένη ενιαία δήλωση βασικών βιομηχανικών φορέων για το μέλλον και τη σημασία της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας και το τι πρέπει να γίνει ώστε να αναπτυχθεί. Στη δήλωση αυτή μετείχε και η Εuromines.  

Στη νέα βιομηχανική πολιτική γίνεται εκτεταμένη αναφορά στην Κυκλική Οικονομία και το πώς καλούνται να 
συνεισφέρουν σε αυτή όλοι οι βιομηχανικοί κλάδοι. 

Επειδή γίνεται πολλή συζήτηση για το εάν και κατά πόσο και πώς συμμετέχει ο εξορυκτικός κλάδος στην Κ.Ο. , η 
Euromines επεσήμανσε επιγραμματικά τα εξής: 

«Ο κλάδος μας προσφέρει σημαντικότητα στην Κ.Ο. γιατί την εφοδιάζει με τις απαραίτητες πρώτες για να λειτουργήσει 
. Βοηθούμε η Κ.Ο. να γίνει πραγματικότητα. Χωρίς τη δική μας παραγωγή πρώτων υλών κυκλική οικονομία δεν υπάρχει. 
Η κυκλική οικονομία χρειάζεται πρώτες ύλες για να υλοποιηθεί». 

Πέραν αυτού, η βιομηχανική ανάπτυξη απαιτεί βιώσιμη τροφοδοσία με πρώτες ύλες και αυτό απαιτεί την άμεση  
εφαρμογή των εξαγγελμένων ευρωπαϊκών και εθνικών αντίστοιχων πολιτικών. Μέρος των πολιτικών αυτών πρέπει να 
είναι και η ενημέρωση – εγρήγορση της κοινής γνώμης για την ανάγκη ανάπτυξης της ευρωπαϊκής εξορυκτικής 
βιομηχανίας ώστε να στηρίξει την ανάπτυξη της ευρύτερης βιομηχανίας. 

Η περαιτέρω ουσιαστική ανάπτυξη της εξορυκτικής δραστηριότητας μπορεί να επιτευχθεί και μέσω του περιορισμού 
του χρόνου αδειοδοτήσεων νέων έργων που λειτουργεί ως φραγμός στην προώθηση των απαιτούμενων νέων 
επενδύσεων. Η ανάπτυξη του κλάδου περνά επίσης μέσα από την ανάγκη δημιουργίας νέων εξειδικευμένων και καλά 
καταρτισμένων νέων εργαζομένων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και νέων θέσεων εργασίας ποιοτικά 
αναβαθμισμένη.  

 

Δ) H&S Committee 

Mε τη συνδρομή όλων των μελών προωθήθηκε η έκδοση μπροσούρας με καλές πρακτικές για τη μείωση των αέριων 
ρύπων ΝΟx και CO μετά και τις «σκληρές» νέες απαιτήσεις της τροποποιημένης οδηγίας για τα χημικά (CAD). 

H μπροσούρα φέρει τον τίτλο «We have moved on from the canary», θέλοντας με μια φράση να δείξει την πρόοδο του 
κλάδου στην αντιμετώπιση των αέριων ρύπων, κύρια στις υπόγειες δραστηριότητες.  

Η μπροσούρα παρουσιάζεται στο παρακάτω link: 

 

http://www.euromines.org/files/euromines_brochure_best-practices_final.pdf 

http://www.euromines.org/files/euromines_brochure_best-practices_final.pdf
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ΣΤ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ 

Με τίτλο «ας εκλείψουν όσοι ορέγονται  εις βάρος του περιβάλλοντος» η Οικονομική Επιθεώρηση  φιλοξένησε 
συνέντευξη του προέδρου του ΣΜΕ κ Αθανάσιου Κεφάλα  προς τον Δημοσιογράφο Αντώνη Παπαγιαννίδη 
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Ο σημαντικός ρόλος της εξορυκτικής  βιομηχανίας επιβεβαιώνεται από την αποφασιστική συμμετοχή της στη 
διαμόρφωση της βιομηχανικής παραγωγής και των εξαγωγικών επιδόσεων στη χώρα τόσο το τρέχον έτος. Αυτό τόνισε  
ο  Γενικός Διευθυντής  του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων κ. Χρήστος Καβαλόπουλος  στην πρώτη μέρα του 
διεθνούς συνέδριου  με θέμα: “Challenges and opportunities of the Greek Raw Materials Industry” και το οποίο 
προβλήθηκε από τα ιστολόγια σε αναρτήσεις τους. 
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