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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  

 
 

●  Απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας, μέσω αλλαγών στην ΥΑ 
1700225 27/1/2014 (περί προδιαγραφών ΜΠΕ). Μεγαλύτερη 
ευελιξία απαιτήσεων σχετικά με το μέγεθος του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος.  

● Λειτουργία του συσταθέντος Forum για την εφαρµογή της Εθνικής 
Πολιτικής Αξιοποίησης των ΟΠΥ και ως γνωµοδοτικού οργάνου της 
πολιτείας 

  
● Στήριξη μέσω αναπτυξιακών νόμων και άλλων εργαλείων, της 

καινοτομίας για τον κλάδο 
  

● Μέτρα-κίνητρα αξιοποίησης των ελληνικών μαρμάρων 
 

● Προώθηση προς ψήφιση του συµφωνηµένου µε τους φορείς, Νέου 
Λατοµικού Νοµοσχεδίου 

  
● Στήριξη ερευνητικών προγραµµάτων των γεωεπιστηµονικών 

σχολών για καινοτοµία στη βιώσιµη αξιοποίηση των ορυκτών πόρων 
της χώρας 

 

● Οικολογικών Εκτιμήσεων για έργα εντός προστατευόμενων 
περιοχών. Αποσαφήνιση του καθεστώτος και της διαδικασίας 
παράτασης των ΑΕΠΟ έως δέκα έτη 

● Βελτιώσεις στο Ν. 4280/2014   
 
Eπισκεφτείτε το site www.orykta.gr και μάθετε τα πάντα για τα ορυκτά 

 

http://www.orykta.gr/
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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 Σεπτεμβρίου 2017 

 

Α. ΔΣ 

 

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

 Εθνικό Σχέδιο Τακτικών Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων  

 Προβλήματα από την εφαρμογή της ΥΑ 37776/2645 περί ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών 

πρατηρίων καυσίμων για την εξυπηρέτηση οχημάτων και μηχανημάτων  

 

Γ. ΣΜΕ  & ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

 

Δ. ΣΜΕ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 Γεύμα με δημοσιογράφους 

 1η Συνάντηση Επιτροπής Συνέργειας για την Οικονομική Διπλωματία στο ΥΠΕΞ 

 

Ε. ΣΜΕ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 Nέα λίστα Κρίσιμων Πρώτων Υλών από την Commission 

 Mine Waste Directive: EU call for candidate best practices  

 

ΣΤ. ΣΜΕ & ΜΜΕ 

 

 

Α. ΔΣ 

Τα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ ήταν τα εξής: 

 

 Γεύμα με δημοσιογράφους  

 Κινητοποιήσεις ΟΜΕ 

 Λατομικό Νομοσχέδιο – προγραμματισμός περαιτέρω ενεργειών  

 Αδειοδότηση καυσίμων σε λατομικούς χώρους  

 Συμμετοχή ΣΜΕ στο Ελληνο- Σαουδαραβικό Συμβούλιο 

 Υποστήριξη μελέτης για την ανάδειξη της μεταλλευτικής ιστορίας της Λαυρεωτικής  

 Καθορισμός ημερομηνίας και θέματος για την ημερίδα στο Μουσείο Γουλανδρή  
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Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

 

 Εθνικό Σχέδιο Τακτικών Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων  

 
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. το 4014/2011, όλα τα έργα και οι δραστηριότητες της Α΄ Κατηγορίας που ενδέχεται να 
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον  (μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και οι εξορυκτικές  και βιομηχανικές 
δραστηριότητες), εντάσσονται υποχρεωτικά σε προγράμματα τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων. Το σχέδιο 
αυτό καταρτίζεται από το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ), και 
αναθεωρείται το αργότερο κάθε πέντε χρόνια. Βάσει του σχεδίου αυτού, το ΣΕΠΔΕΜ, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καταρτίζει εξειδικευμένα προγράμματα τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων 
το οποίο προβλέπει περίπου 6.000 ελέγχους στο χρονικό διάστημα 2017 - 2021, εκ των οποίων 700 περίπου έλεγχοι 
θα πραγματοποιηθούν το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος 2017.  
 
Σκοπός των ανωτέρω διατάξεων είναι να καταστεί αποτελεσματικότερος ο περιβαλλοντικός έλεγχος και να επιτευχθεί 
μεγαλύτερος βαθμός συμμόρφωσης των ελεγχόμενων εγκαταστάσεων, έργων και δραστηριοτήτων και επομένως 
μεγαλύτερος βαθμός προστασίας του περιβάλλοντος, μέσω του συστηματικού περιοδικού ελέγχου που θα γίνεται με 
καθορισμένη συχνότητα και βάσει εκτίμησης του περιβαλλοντικού κινδύνου κάθε δραστηριότητας. 
 
Ειδικά, για τις δραστηριότητες που υπάγονται στην Οδηγία 2010/IED για τις βιομηχανικές εκπομπές, η υποχρέωση 
συστηματικού περιβαλλοντικού ελέγχου με προκαθορισμένη συχνότητα αποτελεί και κοινοτική υποχρέωση. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, το Μάιο του 2016 συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας με την υπ. αριθμ. 120/26-5-2016 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την κατάρτιση των προγραμμάτων 
επιθεωρήσεων. 
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 Προβλήματα από την εφαρμογή της ΥΑ 37776/2645 περί ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων 

καυσίμων για την εξυπηρέτηση οχημάτων και μηχανημάτων  

 

Από την εφαρμογή της ΥΑ προκύπτουν σοβαρά προβλήματα για τον εξορυκτικό κλάδο, τα οποία συλλέχθηκαν από το 

ΣΜΕ, σε συνεργασία με τις εταιρείες μέλη. 

Μετά από συζήτηση στο ΔΣ του Συνδέσμου, αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή στον Υπουργό Υποδομών και 

Μεταφορών κ. Χ. Σπίρτζη με την οποία θα του εκθέτουμε τα προβλήματα και θα του ζητούμε συνάντηση προκειμένου 

αυτά να συζητηθούν. 

Τα κυριότερα των προβλημάτων που εντοπίσαμε από την εφαρμογή της ΥΑ 37776/2645 περί ιδιωτικών πρατηρίων 

έχουν ως εξής: 

 

 Η ΥΑ δεν προβλέπει μεταβατική περίοδο. Δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν άμεσα όλα όσα προβλέπει. Η 

εφαρμογή της απαιτεί νέες επενδύσεις, μετατροπές ήδη υπαρχόντων συστημάτων και υπαρχουσών 

εγκαταστάσεων, αντιμετώπιση σημαντικών τεχνικών δυσκολιών, εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών 

κτλ. 

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται να μην υπάρξει περίοδος «παράτυπης» λειτουργίας των εργοταξίων του κλάδου 

μας 

 

 Δεν αποσαφηνίζεται τι ισχύει και τι θα ισχύσει για τις ήδη αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις-πρατήρια καυσίμων, 

που αδειοδοτήθηκαν προ της ΥΑ 37776/2645, μέσω άλλων κανονιστικών δρόμων. Ζητούμε να ισχύσουν οι 

άδειες αυτές. 

 

 Δεν διασαφηνίζεται από τις υπάρχουσες διατάξεις πώς θα αντιμετωπιστούν οι κεντρικές υπέργειες δεξαμενές 

καυσίμων και πώς αυτές θα λειτουργούν ενταγμένες στις νέες απαιτήσεις.  

Προτείνουμε αυτές οι δεξαμενές να μπορούν να αδειοδοτηθούν κατά τα πρότυπα των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 

σύμφωνα με το νόμο 3982/2011 

 

 Υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα στα μεγάλα εργοτάξια που ήδη λειτουργούν δεξαμενές, σημαντικά μεγαλύτερου 

μεγέθους από ότι τα προβλεπόμενα από την ΥΑ. Αυτές, εκ των πραγμάτων, λόγω των μεγάλων εργοταξιακών 

αναγκών δεν μπορούν να «σπάσουν» σε πολλές επιμέρους μικρότερες μονάδες με βάση τις προδιαγραφές της 

ΥΑ.  Σημειώνεται ότι οι δεξαμενές αυτές,  λόγω μεγέθους, δεν υπογειοποιούνται. 

Ζητούμε οι δεξαμενές αυτές να λειτουργήσουν ως αυτοδύναμα ιδιωτικά πρατήρια με βάση την κείμενη νομοθεσία. 

 

 

 Στις περιπτώσεις όπου εργολάβοι αναλαμβάνουν, κατόπιν σύμβασης, όλο το εξορυκτικό έργο, σε ενιαίο 

λατομικό χώρο, πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να λαμβάνουν άδεια λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων και αυτοί 

και όχι μόνο ο φορέας που έχει άδεια εκμετάλλευσης. Προς τούτο, χρειάζεται τροποποίηση της ΥΑ 37776/2645.  

 

 Να μη συναρτάται η άδεια λειτουργίας ιδιωτικού πρατηρίου με τον αριθμό των οχημάτων αλλά μόνο με το σκοπό 

που εξυπηρετεί.  
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 Δεν διασαφηνίζεται τι θα ισχύει για τα βυτιοφόρα οχήματα που θα τροφοδοτούν με καύσιμα δυσκίνητα ή 

άκαμπτα μηχανήματα έργου, που θα τροφοδοτούν με καύσιμα δυσκίνητα μηχανήματα ή άκαμπτα μηχανήματα  

έργου, παίρνοντας καύσιμο από το ιδιωτικό πρατήριο. Ενώ η ΥΑ αναφέρεται σε τροφοδοσία μηχανημάτων 

όπως π.χ. ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη από ιδιωτικά πρατήρια , δεν καθορίζει πώς θα γίνεται αυτή η τροφοδοσία.  

 

 Η σημερινή ΥΑ, σύμφωνα με προφορικές διευκρινίσεις που λάβαμε από το Υπουργείο Μεταφορών, εφαρμόζεται 

μόνο σε πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη και δεν εφαρμόζεται στη διακίνηση καυσίμου μαζούτ. Αυτό δεν 

διευκρινίζεται στην ΥΑ με αποτέλεσμα δεξαμενές μαζούτ εγκαταστάσεων επεξεργασίας ορυκτών εντός 

λατομικών χώρων να μην μπορούν να αδειοδοτηθούν. Να αποσαφηνιστεί για ποια είδη καυσίμου εφαρμόζεται 

η Υ.Α. 

 

 Στην ΥΑ 37776/2645 στο άρθρο 1 § 2, ορίζεται σαφώς η έννοια του υπόγειου μεταλλευτικού χώρου, 

εντάσσοντας τα υπόγεια έργα στο πεδίο εφαρμογής της. Κατά το άρθρο 9 της ΥΑ, το Πιστοποιητικό Προστασίας 

εκδίδεται για όλες τις εγκαταστάσεις πρατηρίων καυσίμου από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.  

Σε περίπτωση που το ιδιωτικό πρατήριο είναι χωροθετημένο εντός υπογείου μεταλλευτικού χώρου (επειδή κρίνεται ότι 

έτσι εξυπηρετεί καλύτερα το εργοτάξιο), η Πυροσβεστική Υπηρεσία αρνείται να πιστοποιήσει την υπόγεια εγκατάσταση 

παρά μόνο εάν αυτή είναι τοποθετημένη σε προαύλιο χώρο της πλατείας του εργοταξίου.  

 

Ζητούμε να ρυθμιστεί το θέμα αυτό ώστε η αυτοψία να γίνεται εντός των υπογείων εργοταξίων και το πιστοποιητικό 

πυρασφάλειας να έχει την απαιτούμενη ισχύ για τις εγκαταστάσεις αυτές, σε συνάρτηση με τον περιβάλλοντα χώρο 

τους 

 

Γ. ΣΜΕ και ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 Άδεια χειριστών ειδικότητας 5 

 

Στο θέμα των αδειών χειριστών μηχανημάτων που κανονιστικά προσδιορίστηκε με την ΚΥΑ Οικ. 10169/639/Φ.Γ.9.6.4 

(ΣΤ’) (Β’ 1983 14-8-2013), επειδή αφορούσε πολλούς κλάδους της βιομηχανίας, είχε διαδραματίσει ιδιαίτερο ρόλο ο 

ΣΕΒ στο προπαρασκευαστικό στάδιο, συζητώντας εκτενέστατα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

 

Δυστυχώς, στην ΚΥΑ αυτήν και ιδιαίτερα στην ειδικότητα 5, γινόταν μία ομαδοποίηση μηχανημάτων, απαιτώντας οι 

χειριστές να εξετάζονται σε όλα τα μηχανήματα, από φορτωτές μέχρι καδοφόρους εκσκαφείς και όλα αυτά για να δοθεί 

άδεια χειρισμού που στην πράξη ο χειριστής θα χρησιμοποιούσε σε πολύ περιορισμένα είδη μηχανημάτων. Επίσης, 

δημιουργόταν πρόβλημα στην ίδια τη διαδικασία αδειοδότησης αφού οι υποψήφιοι χειριστές έπρεπε να εξεταστούν σε 

μηχανήματα για τα οποία δεν είχαν καμία γνώση λόγω του αντικειμένου της εταιρείας που εργάζονταν (π.χ. 

εργαζόμενος στα μεταλλεία να γνωρίζει από καδοφόρους εκσκαφείς που υπάρχουν μόνο στα ορυχεία της ΔΕΗ και 

αντιστρόφως). 
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Παρόμοια προβλήματα υπήρχαν και στις εξεταστικές επιτροπές όπως και στα διαθέσιμα μέσα για να εξεταστούν οι 

υποψήφιοι.  

 

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, βγήκε τροποιητική απόφαση αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ. 113 (επισυνάπτεται), 

όπου στο άρθρο 16 έδινε τη λύση στο πρόβλημά μας αλλά μέχρι 31/12/2017. 

Το ερώτημα είναι τι γίνεται από κει και πέρα. Φαίνεται να επιστρέφουμε στην ίδια αβεβαιότητα που περιγράψαμε 

προηγούμενα.  

Στο πλαίσιο αυτό, ζητήσαμε την παρέμβαση του ΣΕΒ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του αντίστοιχου Υπουργείου, 

προκειμένου με αντίστοιχη διάταξη να λυθεί οριστικά το θέμα.  

 

 

 

Δ. ΣΜΕ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 Γεύμα με δημοσιογράφους 

 

Γεύμα εργασίας παρέθεσε ο ΣΜΕ σε επιλεγμένους δημοσιογράφους που καλύπτουν το χώρο μας, στις 5-9-2017 στο 

ξενοδοχείο Electra Metropolis, με σκοπό την προβολή των θέσεων του κλάδου σε όλα τα ζητήματα που τον 

απασχολούν σήμερα, τονίζοντας ιδιαίτερα την αναπτυξιακή δυναμική του κλάδου αλλά και τα πολλαπλά προβλήματα 

που την παρεμποδίζουν. 

Εντυπωσιακή και πολύ μεγάλη η παρουσία του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων στις εφημεριδες, ιστοσελίδες 

και blog λόγω του γεύματος εργασίας που παρέθεσε το προεδρείο του ΣΜΕ. 

Στους 24 δημοσιογράφους που παραβρέθηκαν στο γεύμα μίλησε ο πρόεδρος του ΣΜΕ κ Αθανάσιος Κεφάλας. Εκτός 

της ομιλίας του, απάντησε και σε ερωτήσεις που του τέθηκαν σχεδόν επί όλων των θεμάτων που απασχολούν τον 

κλάδο. Στο διάλογο που αναπτύχθηκε στα επιμέρους τραπέζια μετείχαν και ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου κ. 

Κ.Σάλτας, ο γενικός γραμματέας κ. Μ. Κωνσταντινίδης και ο γενικός διευθυντής κ Χρ. Καβαλοπουλος. 

 

H  ελληνική εξορυκτική βιομηχανία, μπορεί να φτάσει ακόμα και σε διπλασιασμό της συμμετοχής της στο ΑΕΠ, εάν 

ξεπεραστούν οι σημερινές αγκυλώσεις δήλωσε ο  πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων κ Αθανάσιος 

Κεφάλας μιλώντας σε γεύμα εργασίας που παρέθεσε ο Σύνδεσμος  στους δημοσιογράφους που καλύπτουν τις 

δραστηριότητες του.  
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Όμως ούτε η δυναμική της, ούτε τα οικονομικά περιθώριά της, ούτε η υπομονή των επενδυτών της είναι απεριόριστα, 

είπε στην συνέχεια ο πρόεδρος του ΣΜΕ  επισημαίνοντας ότι  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 και φιλικό προς τους 

επενδυτές φορολογικό καθεστώς, ασφάλεια δικαίου και καλές εργασιακές σχέσεις. 

Ο κ Κεφάλας αναφέρθηκε στην αρχή στο ευνοϊκό διεθνές οικονομικό περιβάλλον και σχολίασε ως θετικές τις πρόσφατες 

εξελίξεις στην ελληνική οικονομία. Επισήμανε ότι η εθνική οικονομία φαίνεται να εξέρχεται από τη πολυετή ύφεση, έστω 

και πιο αργά του αναμενομένου, επιβεβαιώνεται ότι ο εξορυκτικός κλάδος είναι καθοριστικός για την ανάπτυξη της 

χώρας, ενώ η μειούμενη αλλά ακόμα σε υψηλά επίπεδα ανεργία, ιδιαίτερα των νέων,  αποτελεί την σημαντικότερη 

κοινωνική πρόκληση. 

Ο σημαντικός ρόλος του κλάδου επιβεβαιώνεται από τη καθοριστική συμμετοχή του στη διαμόρφωση της βιομηχανικής 

παραγωγής και των εξαγωγικών επιδόσεων χώρας και στην τρέχουσα χρονιά. 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 εξωτερική αγορά. 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. Η αύξηση του κύκλου 

εργασιών του εξορυκτικού κλάδου οφείλεται κυρίως στα βιομηχανικά ορυκτά και στα μάρμαρα.  

Ο δυναμισμός του ελληνικού εξορυκτικού κλάδου οφείλεται στη μεγάλη ποικιλία των ορυκτών 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.  

Η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης, βάσει της αξίας της εξόρυξης στη βιομηχανία και στη 

τέταρτη θέση βάσει της συμμετοχής της εξορυκτικής βιομηχανίας στην απασχόληση, ενώ για την ελληνική βιομηχανία 

η εξορυκτική δραστηριότητα είναι στην όγδοη θέση στην κατάταξη βάσει προστιθέμενης αξίας και στην έκτη θέση στην 

κατάταξη βάσει συνεισφοράς στην απασχόληση Προσφέρει 115.00 θέσεις εργασίας στη συντριπτική τους πλειοψηφία 

πλήρους απασχόλησης και ασφάλισης και χωρίς να έχουν θιγεί ουσιαστικά από τα μέτρα εσωτερικής υποτίμησης οι 

μισθοί των εργαζομένων, στηρίζοντας κατά κύριο λόγο την περιφερειακή ανάπτυξη. 

Παρά την επενδυτική πενία των τελευταίων ετών και το αβέβαιο ακόμα επενδυτικό περιβάλλον στην χώρα μας στον 

εξορυκτικό κλάδο έγιναν σημαντικές επενδύσεις είτε μέσω συμμετοχών/εξαγορών είτε σε κεφαλαιουχικά στοιχεία. Τα 

μέλη του ΣΜΕ προγραμματίζουν επενδύσεις 1,7 δις ευρώ σε υποδομές και ενεργητικό μέχρι το 2019.   

Ο κος Κεφάλας συμπερασματικά είπε ότι ο εξορυκτικός κλάδος αποτελεί  ήδη σημαντικό μέρος της ελληνικής 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. 

Ιδιαίτερα αναφέρθηκε σε δύο θέματα που θεωρούνται σημαντικά αλλά και επίκαιρα: 
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α. Οι τοπικές κοινωνίες 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. 

Όμως 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. Ήδη 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. 

 

 

Συνύπαρξη με τον Τουρισμό  

 

Θειωρυχεία Μήλου 
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περιπατητικά μονοπάτια Miloterranean στη Μήλο, 

 

Απολιθωμένο δάσος Λέσβου 
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Μουσείο Μαρμάρου και Μαρμαροτεχνίας Τήνου 

 

β. 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 

μαρμάρου στη 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. Επομένως η προσέγγιση τουριστικής και εξορυκτικής βιομηχανίας μπορεί να επιφέρει 

συνέργειες και διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν που στα πεδία του θεματικού και βιωματικού τουρισμού θα 

δημιουργήσει συγκριτικό πλεονέκτημα για την χώρα. 

 Καταλήγοντας ο κος Κεφάλας είπε ότι ο  διεθνής ανταγωνισμός είναι πολύ απαιτητικός και δεν περιμένει πότε ως χώρα 

θα αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά και αποτελεσματικά τις προκλήσεις των καιρών, όπως: 

 την έκδοση νέου σύγχρονου Λατομικού Κώδικα που αφορά στον αποδεδειγμένα κρίσιμο για την εθνική 

οικονομία κλάδο των λατομείων. Το σχέδιο 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. 
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 νέα έργα και επενδύσεις που καθυστερούν διότι, παρά τις δυνατότητες που δίνει ο νόμος 4014/2011 για 

αξιοποίηση εξωτερικών πιστοποιημένων ελεγκτών, εκκρεμεί η έγκριση μελετών  περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

επί σειρά ετών στην υποστελεχωμένη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ   

 την αδυναμία μετουσίωσης σε πραγματικότητα της «Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων 

Υλών» που η ίδια η Πολιτεία έχει  εκπονήσει από το 2012 

 τη ανάγκη εκπόνησης Ειδικού Χωροταξικού για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες, που να δίνει την αναγκαία 

προτεραιότητα στην αξιοποίησή τους και το οποίο έχει εξαγγελθεί από το 2013 

 την απουσία ουσιαστικού  διαλόγου της πολιτείας με τις τοπικές κοινωνίες ώστε αυτές να πειστούν ότι υπάρχει 

όφελος από την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων καθώς και βούληση για στελέχωση και λειτουργία ουσιαστικών 

μηχανισμών ελέγχου 

 την άρση των αντικινήτρων που δημιουργεί η ανασφάλεια δικαίου και η ατολμία  στην υποστήριξη νέων 

υπεύθυνων επενδύσεων   

 

Με πλήρη και τεκµηριωµένη γνώση των δυνατοτήτων του ο κλάδος μας θέλει και μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία 

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. 

 1η Συνάντηση Επιτροπής Συνέργειας για την Οικονομική Διπλωματία στο ΥΠΕΞ 

 

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 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: 
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 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 

 
 
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 
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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. 
 

Ε. ΣΜΕ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 Nέα λίστα Κρίσιμων Πρώτων Υλών από την Commission  

 

Kυκλοφόρησε νέα λίστα Κρίσιμων Πρώτων Υλών από την Commission (Critical Raw Materials) στις 13/9/2017. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι διαγράφεται από τη λίστα των κρίσιμων υλικών ο μαγνησίτης, κάτι που το 2014 στην 

προηγούμενη  λίστα μας είχε βρει αντίθετους.  

Οι απόψεις των μελών μας σχετικά με αυτό, είναι οι εξής: 

Το ζήτημα δεν είναι η λίστα, αλλά το ότι η ΕΕ δυστυχώς δεν φαίνεται να έχει στρατηγική α' υλών. Κάτι που άλλοι 

(Καναδάς, Αυστραλία, Σκανδιναβία κλπ) έχουν. Συνεπώς επικράτησε η άποψη και η πίεση ορισμένων παραγωγών 

να βγει από την λίστα ο μαγνησίτης, φοβούμενοι ότι σε αντίθετη περίπτωση, οι traders και οι χρήστες θα ασκούσαν 

πίεση προς την DG Trade για πλήρη άρση  των εμποδίων εισαγωγής  από την Κίνα. Η Κίνα, σε αντίθεση με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και την μη ξεκάθαρη πολιτική της για τις πρώτες ύλες,  ακολουθεί τη δική της στρατηγική α' υλών 

μεθοδικά εδώ και δεκαετίες, ως μέρος ευρύτερου παραγωγικού/οικονομικού/πολιτικού σχεδιασμού.  

Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζεται ένας επικαιροποιημένος κατάλογος με 27 πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας 

για την ΕΕ, που προέκυψε από μια τρίτη αξιολόγηση. Ακολουθεί τις δύο προηγούμενες ανακοινώσεις για τις πρώτες 

ύλες, με τις οποίες καταρτίστηκε ένας κατάλογος με 14 πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας το 2015 και ένας 

αναθεωρημένος κατάλογος με 20 πρώτες ύλες το 2014. Ο κατάλογος των πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας για την 

ΕΕ υπόκειται σε τακτική επικαιροποίηση τουλάχιστον κάθε τρία έτη, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι εξελίξεις στην 

παραγωγή, την αγορά και την τεχνολογία, και ο αριθμός των αξιολογούμενων πρώτων υλών αυξάνεται με κάθε 

επικαιροποίηση.  

Σύμφωνα με τις συστάσεις της έκθεσης του 2014 της ειδικής ομάδας εργασίας σχετικά με τον προσδιορισμό των 

πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας, η τρίτη αυτή αξιολόγηση διεξήχθη με μια βελτιωμένη μεθοδολογία, που έχει 

αναπτυχθεί από την Επιτροπή, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συγκρισιμότητα με τις προηγούμενες μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις (του 2011 και του 2014). 

Οι εννέα πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας για την ΕΕ που είναι νέες σε σχέση με τον κατάλογο του 2014, 

παρουσιάζονται τονισμένες με ανοικτό γκρίζο χρώμα στον πίνακα που ακολουθεί. Τρεις πρώτες ύλες (χρώμιο, 

άνθρακας οπτανθρακοποίησης και μαγνησίτης) δεν θεωρούνται κρίσιμης σημασίας με βάση την αξιολόγηση του 

2017. Οι βαριές σπάνιες γαίες, οι ελαφρές σπάνιες γαίες και τα μέταλλα της ομάδας του λευκόχρυσου αξιολογήθηκαν 

χωριστά αλλά εξακολουθούν να παρουσιάζονται ως ομάδες στον κατάλογο κρισιμότητας (στον πίνακα δίνεται ο 

αριθμητικός μέσος όρος) προκειμένου να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα με την προηγούμενη αξιολόγηση. 

Παρατίθεται παρακάτω ο πίνακας: 
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 Mine Waste Directive: EU call for candidate best practices  

 

Προτάθηκε από τη Euromines να δημιουργηθεί ένα καθοδηγητικό  πρότυπο για μια ορθή πρακτική εφαρμογής στην  

ΜWD, με βάση τα παραδείγματα που υπάρχουν διαθέσιμα από πρακτικές κρατών μελών που έχουν αξιολογηθεί. 

 

Το τελικό report που απηύθυνε η Euromines στην Commission , περιείχε τα εξής σημεία: 
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 Η διαχείριση σημαντικών αποβλήτων αποτελεί μεγάλο κόστος για τις επιχειρήσεις, γι’ αυτό προσπαθούν να 

παράγουν όσο το δυνατό λιγότερα εξορυκτικά απόβλητα. Ακολουθώντας όμως με τη σειρά τους βιώσιμους 

τρόπους διαχείρισης των αποβλήτων, μπορεί να αυξάνεται ο όγκος των τελικών μεταλλευμάτων 

 Λόγω της ιδιαιτερότητας κάθε περίπτωσης, η επιχείρησης δεν μπορεί να γνωρίζει εξ αρχής τι απόβλητα και με 

τι σύσταση θα προκύψουν 

 Η διάθεση των εξορυκτικών αποβλήτων που επηρεάζει και την τελική αποκατάσταση ,προϋποθέτει ικανότητα 

της αγοράς να απορροφήσει τις ποσότητες που παράγονται. Σε διαφορετική περίπτωση, η συσσώρευση των 

εξορυκτικών αποβλήτων μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική απειλή για το περιβάλλον  

 Τα σχέδια διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν προβλέψεις χρησιμοποίησής 

τους ως δευτερογενείς πρώτες ύλες, πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στη φύση και το είδος των αποβλήτων σε 

συνάρτηση και με τον όγκο τους . Σε αυτό πρέπει να συνυπολογίζονται οι φυσικές συνθήκες, οι μέθοδοι 

εκμετάλλευσης και οι απαιτήσεις σε στείρα (π.χ. γέμισμα κενών) για την αποκατάσταση. 

Τα σχέδια διάθεσης επικίνδυνων εξορυκτικών αποβλήτων (Κατηγορία Α’) θα είναι πιο λεπτομερή και δεσμευτικά 

από ό,τι σε αδρανή ή μη αδρανή—μη επικίνδυνα απόβλητα.  

Σε κάθε περίπτωση τα σχέδια αντιπροσωπεύουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο που ποτέ δεν είναι απόλυτα 

δοσμένο και με όλες τις παραμέτρους προ ιδωμένες. 

Συμπερασματικά το πρότυπο αυτό, πρέπει να εστιάζει σε καλές πρακτικές που ως σύνολο θα δίνουν κατευθυντήριες 

γραμμές και προτάσεις στον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων ανεξαρτήτως είδους, φύσης και μεγέθους.  
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ΣΤ. ΣΜΕ και ΜΜΕ 

Εντυπωσιακή  και πολύ μεγάλη η παρουσία  του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων στις εφημερίδες ,ιστοσελίδες 

και blog τον Σεπτέμβριο λόγω του γεύματος εργασίας που παρέθεσε  στους δημοσιογράφους το προεδρείο του ΣΜΕ 

στο ξενοδοχείο Electra Metropolis,του δελτίου τύπου για την  Ελληνικός Χρυσός  και για την ομιλία του Γεν Διευθυντού 

του  ΣΜΕ σε εκδήλωση του Μουσείου  Γουλανδρή 

Στους 24 δημοσιογράφους  που παραβρέθηκαν στο γεύμα μίλησε ο πρόεδρος του ΣΜΕ κ Αθανάσιος Κεφάλας  ενώ σε 

διευκρινιστικές ερωτήσεις απάντησαν ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου κ Κ Σάλτας ο γενικός γραμματέας κ Μ 

Κωνσταντινίδης και ο γενικός διευθυντής κ Χρ Καβαλόπουλος. 
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Τη θέληση του να βοηθήσει στην επίλυση  του προβλήματος  της «Ελληνικός  Χρυσός» εξέφρασε με δελτίο τύπου ο 

Σύνδεσμος  με  προβολή του στις ιστοσελίδες και στα blogs. 
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Τέλος σημαντική ήταν και η παρουσία του δελτίου τύπου με θέμα εξορυκτική βιομηχανία και περιβάλλον που 

ανέπτυξε ο Γενικός Διευθυντής  του  ΣΜΕ κ Χρ Καβαλόπουλος στο Μουσείο Γουλανδρή. 
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