
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  Βασιλέως Γεωργίου Β 10 και Ρηγίλλης, 10674, 
Αθήνα. 

Τηλ. 210-7215900-2-3, Fax 210-7215950, e-mail: info@sme.gr 

 

 
 
 
  



1 
 

 

 

Ενημερωτική Έκθεση 
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Ο Σύνδεσμος 
Μεταλλευτικών 
Επιχειρήσεων είναι το 
επαγγελματικό 
σωματείο των 
ελληνικών 
εξορυκτικών 
επιχειρήσεων από το 
1924, με έδρα την 
Αθήνα. 

 
Στοιχεία  
Επικοινωνίας: 
 
Σύνδεσμος 
Μεταλλευτικών 
Επιχειρήσεων 
 
Βασιλέως Γεωργίου 
β10 και Ρηγίλλης, 
Αθήνα, 10674 
 
Τηλέφωνο: 
210-7215900 
 
Φαξ: 
210-7215950 
 
E-mail: 
info@sme.gr 
 
Θέσεις και βασικά 
αιτήματα ΣΜΕ για 
το 2016 

 
Πλήρης 
εφαρμογή της 
Εθνικής 
Πολιτικής 
Αξιοποίησης των 
Ορυκτών 

 
Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το ΣΜΕ ήταν τα εξής: 
 
Α. ΔΣ 
Β. ΣΜΕ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Γ. ΣΜΕ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Δ. ΣΜΕ και ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Α. ΔΣ  
 
Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ του ΣΜΕ, ήταν τα εξής: 
 
 Νομοσχέδιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης 

υδρογονανθράκων – Λατομικές Διατάξεις 
 Ιδιωτικά πρατήρια καυσίμων  
 Σχέδιο ΚΥΑ για χρηματικοοικονομικές εγγυήσεις στο πλαίσιο της Οδηγίας 

Περιβαλλοντικής Ευθύνης (ΠΔ 148) 
 Επικοινωνιακές δράσεις: Γεύμα εργασίας με Δημοσιογράφους, υποστήριξη της 

προτεινόμενης έκθεσης από το Μουσείο Γουλανδρή για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες και 
τη χρησιμότητά τους 

Β. ΣΜΕ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

• Έκθεση Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας με θέμα τα «ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ Ο 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ» με την υποστήριξη του ΣΜΕ 

 
Σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους του Μουσείου, αποφασίστηκε  να προωθήσουμε από 
κοινού την έκθεση αυτή, με την υλικοτεχνική υποστήριξη του ΣΜΕ  
 
Η Έκθεση θέλει να αναδείξει στο ευρύ κοινό και ιδιαίτερα τα παιδιά και τους εφήβους το ρόλο 
που έπαιξαν και παίζουν τα ορυκτά στη ζωή των ανθρώπων . Θα επιδιωχθεί να δοθεί καθαρά 
η άριστη και διαχρονική σχέση του ανθρώπου με τα ορυκτά.  
 
Σκοπός της έκθεσης, είναι να διευρύνει τις γνώσεις του κοινού που αφορούν στη χρησιμότητα 
των ορυκτών, παρέχοντας απαραίτητες γενικές γνώσεις και πληροφορίες πάνω στο θέμα 
αυτό. Αυτό αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των ατόμων απέναντι στις Ορυκτές Πρώτες 
Ύλες που «κρύβονται» μέσα στα αντικείμενα της καθημερινότητάς του. 
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Πρώτων Υλών 
(ΟΠΥ) με νομικό 
κείμενο που θα 
περιλαμβάνει και 
χρονοδιαγράμμα
τα εφαρμογής 

 
Ενσωμάτωση με 
οριζόντιο τρόπο, 
των 
κατευθύνσεων 
της Εθνικής 
Πολιτικής για τις 
ΟΠΥ σε όλες τις 
επιμέρους 
πολιτικές και 
σχεδιασμούς, 
ώστε να 
εξασφαλίζονται 
η βέλτιστη 
αξιοποίηση των 
κοιτασμάτων και 
το δημόσιο 
όφελος 

 

Ανάληψη 
πρωτοβουλίας 
από την 
πολιτεία, για 
ενηµέρωση των 
τοπικών 
κοινωνιών, 
αναφορικά µε τη 
σηµασία του 
ορυκτού 
πλούτου της 
χώρας στην 
Περιφερειακή 
Ανάπτυξη και 
την Εθνική 
Οικονοµία 

 

 Συνέχεια και 
συνέπεια στις 
αποφάσεις της 
πολιτείας και 

 
Η Έκθεση θα έχει τις εξής ενότητες: 
 

• Εισαγωγή-σκοπός της έκθεσης 
• Η ιστορία της εξόρυξης πρώτων υλών στην Ελλάδα από αρχαιοτάτων χρόνων  
• Προστασία και αποκατάσταση περιβάλλοντος 
• Η έρευνα για την ανέρευση των πρώτων υλών 
• Ενεργειακά Ορυκτά (πετρέλαιο/γαιάνθρακες/αδρανή ορυκτά, μάρμαρα αδρανή) 
• Αναφορά στις σπάνιες γαίες και τη χρησιμότητα στη σημερινή τεχνολογία  
• Ο ανθρώπινος οργανισμός και τα ορυκτά 
• Η χρήση ορυκτών και τα ορυκτά καλλιτεχνικής έμπνευσης του ανθρώπου  

 

 
 
Τα θέματα θα αναπτυχθούν μέσα από κείμενα, παρουσίαση δειγμάτων,πληροφορίες και 
οπτικοακουστικό υλικό, σε συγκεκριμένους σταθμούς της Έκθεσης. 
 
Εκτός από το υλικό των ειδικών θεμάτων για περιβάλλον, ιστορία, τέχνη κτλ., θα 
παρουσιαστούν 60 περίπου φυσικά δείγματα ορυκτών/πετρωμάτων, που κάθε ένα θα 
συνοδεύεται από το παραγόμενο υλικό ή αντικείμενο.Θα είναι τοποθετημένα σε προθήκες με 
ειδικό φωτισμό και οι σχετικές πληροφορίες για το ορυκτό και τις χρήσεις του, θα δίνονται 
από ανάλογη ηλεκτρονική οθόνη. 
 
Γ. ΣΜΕ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

• Έκθεση της Commission για την αξιολόγηση της εφαρμογής της Οδηγίας 
Περιβαλλοντικής Ευθύνης (Εnvironmental Liability Directive)(ΕLD) και την 
πρόληψη και επανόρθωση ζημιών στο περιβάλλον 

Επειδή γίνεται πολύς λόγος τώρα τελευταία και στην Ελλάδα σχετικά με την εφαρμογή της 
οδηγίας και την επιβολή χρηματοοικονομικών εγγυήσεων επί έργων, παραθέτουμε βασικά 
σημεία αυτής της έκθεσης: 
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ασφάλεια 
δικαίου 

 

Προώθηση νέων 
επενδύσεων 
στον 
εξορυκτικό 
χώρο, 
διεξαγωγή 
µειοδοτικών 
διαγωνισµών 
διάθεσης των 
ελεύθερων 
δηµόσιων 
µεταλλευτικών 
παραχωρήσεων, 
παροχή 
κινήτρων για 
νέες επενδύσεις 
αξιοποίησης 
των ΟΠΥ 

 
Απλοποίηση της 
αδειοδοτικής 
διαδικασίας, 
μέσω αλλαγών 
στην ΥΑ 
1700225 
27/1/2014 (περί 
προδιαγραφών 
ΜΠΕ). 
Μεγαλύτερη 
ευελιξία 
απαιτήσεων 
σχετικά με το 
μέγεθος του 
περιβαλλοντικο
ύ 
αποτυπώματος. 
Εκλογίκευση και 
εξειδίκευση των 
Ειδικών 
Οικολογικών 
Εκτιμήσεων για 
έργα εντός 
προστατευόμεν
ων περιοχών. 
Αποσαφήνιση 

Η Οδηγία ELD σχεδιάστηκε προκειμένου να αντιμετωπιστούν ή να μειωθούν συμβάντα που 
προκαλούν εκτεταμένες περιβαλλοντικές ζημιές (σε βιοποικιλότητα, νερό και έδαφος). Εάν δε 
συμβεί αστοχία εγκαταστάσεων και προκληθεί ζημιά, να μπορεί να αντιμεπιστεί πλήρως, 
αίροντας τις επιπτώσεις της. Βασίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».Αυτό σημαίνει ότι 
ο ρυπάινων και όχι ο απλός φορολογούμενος, πρέπει να πάρει τα κατάλληλα μέτρα και το 
κόστος που απαιτεί η αντιμετώπιση της ζημιάς. Στο Annex III της ELD, περιλαμβάνονται οι 
δραστηριότητες που εμπίπτουν στην Οδηγία και που σε αυτές επιβάλλονται 
χρηματοοικονομικές εγγυήσεις για την αντιμετώπιση πιθανών επικίνδυνων καταστάσεων 
που μπορούν να προκαλέσουν. 
 

 
 
Σε αυτή τη λίστα ανήκουν και τα εξορυκτικά έργα, μόνο ως προς τις εγκαταστάσεις/αποθέσεις 
αποβλήτων τους και μόνο σύμφωνα με την Οδηγία Διαχείρισης Μεταλλευτικών Αποβλήτων 
(MWD). 
 
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εφαρμογής της ELD από τα κράτη μέλη, έγινε μελέτη που 
βασίστηκε σε πέντε παραμέτρους: τη σχετικότητα, την αποτελεσματικότητα, την 
αποδοτικότητα, τη συνοχή και την προστιθέμενη αξία, δίνοντας μια εικόνα για το πώς η 
Οδηγία δουλεύει, τι έχει επιτύχει στην εφαρμογή, ποια είναι τα κενά ή οι ελλείψεις και ποιες 
οι προκλήσεις. 
 
(Λεπτομέρειες στο COM (2016) 204 final – 144 2016 , report from the Commission to the 
Council and the European Parliament under Article  18 (2) of the Directive 2004/EC on 
Envirnomental Liability with regard to the prevention and remedying of environment 
damage). 
 
H μελέτη αποδεικνύει ότι σε γενικές γραμμές η εφαρμογή της οδηγίας, από τα κράτη μέλη, 
αρκετά μετά την έκδοσή της από την Commission, έδωσε καλύτερα αποτελέσματα στην 
προστασία του περιβάλλοντος, στις αποκαταστάσεις ζημιών, στη βελτίωση των standards 
των εγκαταστάσεων, στη συγκεκριμενοποίηση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και στη 
συμμετοχή του κοινού. 
 
Παρόλ’ αυτά εντοπίζονται μεγάλες διαφορές μεταξύ Κ.Μ. στην υλοποίηση της οδηγίας. Σε 
κάποια κράτη μέλη γίνεται συχνή χρήση της ELD σε περίπτωση περιβαλλοντικών 
ατυχημάτων χρησιμοποιώντας την ως επικρατέστερο εργαλείο για παρεμβάσεις, απ’ ό,τι άλλη 
υπάρχουσα νομοθετική ρύθμιση εθνικού ή κοινοτικού δικαίου. Σε κάποια άλλα κράτη μέλη 
που διαθέτουν συγκεκριμένο, εξειδικευμένο σχετικό εθνικό πλαίσιο  χρησιμοποιούν το εθνικό 
τους δίκαιο περισσότερο από την ELD. Στα κράτη αυτά, γίνεται χρήση  και εφαρμογή  του 
όρου «σοβαρό όριο» πέραν του οποίου προσδιορίζεται η ανάγκη παρέμβασης. Σε αρκετά Κ.Μ. 
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του καθεστώτος 
και της 
διαδικασίας 
παράτασης των 
ΑΕΠΟ έως δέκα 
έτη 
 
Βελτιώσεις στο 
Ν. 4280/2014 
(ρυθμίσεις 
δασικής 
νομοθεσίας), 
ιδιαίτερα της 
υποχρέωσης 
πρόσθετης 
αναδάσωσης σε 
έκταση ίδιας 
επιφάνειας με 
αυτήν της 
επέμβασης 
 

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 

η χρησιμοποίηση μεθόδων που απαλύνουν ή επανορθώνουν ζημιές, κατ’ απαίτηση της ELD, 
είναι συχνή. 
 
Σε κάθε περίπτωση όμως η πολλαπλή εμφάνιση μέτρων, τρόπων, μεθόδων εφαρμογής της 
ELD σε συνδυασμό με την έλλειψη στοιχείων σε κοινοτικό επίπεδο και ιδιαίτερα στοιχείων 
κόστους, αποτελεί πρόκληση για τη μελλοντική εφαρμογή της ELD.  
 
H Commission αποδέχεται τις απόψεις των μελετητών για την ανάληψη του σχετικού Action 
Plan που θα εξαλείψει τα προβλήματα. Πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί πλήρως ο τρόπος 
εφαρμογής της  για καλύτερη γνώση του περιεχομένου της και των απαιτήσεών της. Να 
συγκεντρωθούν στοιχεία και πληροφορίες που θα βοηθήσουν την εφαρμογή της με τις 
απόψεις ειδικών στις risk assessments περιβαλλοντικών ζημιών.Να δημιουργηθούν 
guidelines για την εφαρμογή της Οδηγίας. Να συλλεχθούν στοιχεία κατάλληλα ώστε να μπορεί 
να προσδιορίζεται ο κίνδυνος και οι τρόποι πρόληψής του καθώς και οι επανορθώσεις των 
ατυχημάτων και να διευκολύνονται με τη χρήση αυτών των στοιχείων οι αποφάσεις των 
δημοσιών υπηρεσίων.Να προσδιοριστεί, με βάση καλύτερα στοιχεία, η εφαρμογή ή τα 
προβλήματα εφαρμογής ή τα αντίστοιχα κενά στην Οδηγία. Αυτά θα βοηθήσουν την 
Commission να αξιολογήσει ακριβέστερα την εφαρμογή της Οδηγίας στο μέλλον. 
 
Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της ELD, οι μελετητές αμφισβήτησαν πολλές φορές την 
επαρκή ένταξη σε αυτήν των εξορυκτικών δραστηριοτήτων για να πάρουν άμεσες απαντήσεις 
από τον κλάδο(συνεργασία Euromines και συνδέσμων μελών της). Παραθέτουμε 
χαρακτηριστικά δύο σημεία από τη μελέτη: 
 

− Μust prioritize inter alia an extension of the list of activities in Annex III to include 
additional activities such as mining 

− H ύπαρξη ατυχηματικών συμβάντων σε μεταλλεία συνηγορεί στον προηγούμενο 
ισχυρισμό και αυτό υποστηρίζεται και από NGOs 

O κλάδος απάντησε ότι είναι πλήρως ενταγμένος στην ELD με τις εγκαταστάσεις  αποβλήτων 
του και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την MWD. Ισχυρισμοί του τύπου ότι πιθανή 
αστοχίαμεταλλευτικών εγκαταστάσεων, πρέπει να συνοδεύεται από υψηλότερες απαιτήσεις 
στην ELD είναι αβάσιμοι γιατί η κλαδική Οδηγία MWD καλύπτει πλήρως το αντικείμενο. Γι’ 
αυτό εξάλλου δημιουργήθηκε ως εξειδικευμένο νομικό εργαλείο από την Commission για να 
αντιμετωπίσει όλο το θέμα διαχείρισης των εξορυκτικών αποβλήτων. 
 
Δ. ΣΜΕ και ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 

• Final Draft of Commission Directive establishing a fourth list of Indicative 
Occupational Exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and 
amending Commission’s Directive 91/322/EEC, 2000/39/EC and 2009/161/EU. 
Final Draft of Commission amending Directive 2004/37/EC on the protection of 
workers from risks related to exposure to Carcinogens or Mutagens at Work 
 

Οι επιπτώσεις στην εξορυκτική βιομηχανία 
 
Η Commission κυκλοφόρησε το τελικό σχέδιο απόφασης για την τροποποίηση της Chemical 
Agents Directive (CAD) με κυρίαρχες αλλαγές τα όρια έκθεσης (Οccupational Exposure Limits 
(OELs)) στις ουσίες που εντάσσονται στην 4η λίστα (συνοδευτικό παράρτημα). Τα όρια της 
4ης λίστας είναι ενδεικτικά (indicative), που σημαίνει ότι μέχρι τα όρια αυτά δεν υπάρχει 
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συµφωνηµένου 
µε τους φορείς, 
Νέου Λατοµικού 
Νοµοσχεδίου 
 
Στήριξη 
ερευνητικών 
προγραµµάτων 
των 
γεωεπιστηµονικ
ών σχολών για 
καινοτοµία στη 
βιώσιµη 
αξιοποίηση των 
ορυκτών πόρων 
της χώρας 
 

 
 

ουσιαστικά πρόβλημα ή υποχρέωση, παρά μόνο η διατήρησή τους (απαγορευτική η έκθεση 
πέραν των ορίων). 
 
Η λίστα με τα νέα όρια φέρει την έγκριση και της Advisory Committee of Safety and Health 
(ACSH). Αυτά που αφορούν στην εξορυκτική βιομηχανία, είναι τα NOx και CO. 
 
Παρόλ’ αυτά, μετά από μεγάλο αγώνα που έδωσε ο κλάδος μας στην ΑCSH και μετά από 
πολλές επαφές με την Commission (Euromines συνεπικουρούμενη από τους συνδέσμου της) 
γίνεται από όλους κατανοητή η δυσκολία εφαρμογής αλλά και μέτρησης των ορίων αυτών 
στο εργασιακό περιβάλλον των υπόγειων μεταλλευτικών έργων. Για το λόγο αυτό, δίνεται 
μεταβατική περίοδος 5 ετών για την εφαρμογή των νέων ορίων όπου  κατά τη διάρκεια της 
τα κράτη μέλη μπορούν να κρατήσουν τα υπάρχοντα έως σήμερα επιτρεπτά όρια (recital 17 
και Αrticle 6 του σχεδίου απόφασης). 
 
Τις αλλαγές αυτές τις περιμέναμε σε συνδυασμό με τις αλλαγές που προτείνονται στην Οδηγία 
των Καρκινογόνων (CMD), τα οποία αφορούν στην ένταξη στην οδηγία των καυσαερίων 
ντιζελοκινητήρων που φέρουν μηχανήματα έργου. 
 
Αυτά, όπως έχουμε ήδη αναφέρει θα αλλάξουν πλήρως το τοπίο του εξοπλισμού, προσεχώς, 
που χρησιμοποιείται στα υπόγεια μεταλλεία. Πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να 
συνυπολογιστούν οι συνέπειες από τις μεγάλες απαιτήσεις σε νέες επενδύσεις εξοπλισμού που 
απαιτούν οι νέες υποχρεώσεις. 
 
Προκειμένου να έχετε πλήρη την εικόνα όλων των δεδομένων στα οποία βασίζονται οι νέες 
αλλαγές, σας παρουσιάζουμε περιληπτικά όλο το υπόβαθρο των νομικών και των τεχνικών 
απαιτήσεων όπως και τις απαιτούμενες καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση των νέων 
OELs. 
 
Aντιμετωπίζοντας τις επικίνδυνες ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον, η εξορυκτική 
βιομηχανία πρέπει να θέσει νέα standards και να εφαρμόσει νέες τεχνολογίες και μεθόδους, 
προκειμένου να κατορθώσει να έχει ικανοποιητική πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών 
που οφείλονται σε αέριους ρύπους όπως NOx, CO και Diesel Exhaust. 
 
Η καταπολέμηση των επικίνδυνων ουσιών βασίζεται και προβλέπεται από δύο κυρίαρχες 
οδηγίες, την οδηγία 98/24/ΕC on the protection of workers from the risks related to chemical 
agents at work (Chemical Agents Directive (CΑD)) και την οδηγία 2004/37/ΕC on the 
protection of workers  from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work 
(Carcinogens or Mutagens Directive (CMD)). Nέοι περιορισμοί και νέα όρια έκθεσης σε ρύπους 
τίθενται και από τις δύο οδηγίες, επηρεάζοντας και μάλιστα σημαντικά την εξορυκτική 
δραστηριότητα, δημιουργώντας σοβαρές συνέπειες στη μελλοντική της λειτουργία. 
 
Το κύριο χαρακτηριστικό και των δύο οδηγιών είναι ο προσδιορισμός ορίων έκθεσης 
εργαζομένων/Occupational Exposure Limits (OELs) σε επικίνδυνες ουσίες στο εργασιακό 
περιβάλλον. 
 
Πώς ορίζονται τα OELs 
 
Eίναι θεσμοθετημένα ανώτατα όρια μη επηρεασμού της υγείας του εργαζόμενου από έκθεση 
σε εισπνεύσιμους ρύπους. Mπορούν σε κάποιες περιπτώσεις να προσδιορίζουν προβλήματα 
μέσω άλλων δρόμων έκθεσης, όχι της αναπνευστικής οδού αλλά π.χ. του δέρματος. 
Χρησιμεύουν ως κυρίαρχο εργαλείο για μελέτες επικινδυνότητας και μέτρα αντιμετώπισης 
του εντοπιζόμενου κινδύνου. 
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Τα OELs έχουν τρεις κύριες λειτουργίες : 
 
 Ως κανονιστικό εργαλείο πρόληψης της έκθεσης εργαζόμενου σε επικίνδυνες ουσίες 

και της προξένησης ασθενειών 
 Ως εργαλείο σχεδιασμού εργασιών και  μεθόδων μέτρησης και παρακολούθησης ώστε 

να εξασφαλίζεται, η κάτω του ορίου επικινδυνότητας, έκθεση εργαζομένων σε ρύπους 
 Ως εργαλείο εκτίμησης της αποτελεσματικότητας των μέτρων αντιμετώπισης των 

ρύπων  

 
 
Πώς θεσμοθετούνται τα ΟΕLs 
 
H EU Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) για τις επικίνδυνες ουσίες 
στο χώρο εργασίας κάνει προτάσεις ορίων έκθεσης, βασιζόμενα σε πληροφορίες και δεδομένα 
επιδημιολογικά, τοξικά, σοβαρότητας φαινομένων από έκθεση, στατιστικά στοιχεία, ιατρικά 
στοιχεία σχετικά με την έκθεση ατόμων, στοιχεία από μετρήσεις και πειράματα κ.α. 
Η SCOEL εκτιμά όλες τις επιστημονικές ενδείξεις και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις 
όπως και τους παράγοντες σκοπιμότητας για να ορίσει ένα όριο έκθεσης σε κάποιο ρύπο. 
 
Στη συνέχεια η πρόταση της SCOEL τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να 
συλλεχθούν πρόσθετες πληροφορίες αποδοχής ή απόρριψης του ορίου (π.χ. επιπτώσεις). 
Η πρόταση αναπροσαρμόζεται (εάν χρειάζεται) από τη SCOEL και κατατίθεται για 
γνωμοδότηση αρχικά στο Working Party of Chemicals/ομάδα εργασίας της Advisory 
Committee of Safety and Health (ACSH) ή και εάν το θέμα είναι σχετικό, στο Standing Working 
Party of Extractive Industry (επίσης ομάδα εργασίας της ACSH). 
 
Οι απόψεις των Ομάδων Εργασίας τίθενται υπόψη της ολομέλειας τςη ACSH η οποία 
απορρίπτει, δέχεται ή τροποποιεί την πρόταση, εισηγούμενη απευθείας στη DG Employment 
της Commision. 
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Αυτή λαμβάνοντας συνήθως υπόψη την τελική εισήγηση της ACSH ξεκινά τη διαδικασία 
αλλαγής της λίστας ουσιών που συμπεριλαμβάνονται στην CAD ή την CMD, θέτοντας νέα όρια 
έκθεσης, εντάσσοντας νέες ουσίες, δημιουργώντας άμεσα εκτελεστές νέες υποχρεώσεις στα 
κράτη μέλη και τους εμπλεκόμενους φορείς. 
 

 
 
Οι τύποι των OELs 
 
 Indicative (ενδεικτικά) Occupational Exposure Limit Values (IOELVs) 
• Bασίζονται σε επιστημονικά και ιατρικά δεδομένα, κάτω από το όριο ΙΟELV δεν 

βλάπτεται η υγεία του εκτιθέμενου μετά από μικρή χρονική διάρκεια έκθεσης, 
συνήθως εντός του εργάσιμου ημερήσιου χρόνου και για όλη τη διάρκεια της 
εργασιακής τους ζωής 

Συνηθέστερα λειτουργούν στο πλαίσιο της CAD. Για τη θεσμοθέτησή τους λαμβάνονται 
σοβαρά υπόψη και οι διαθέσιμες τεχνικές μέτρησής τους (αδυναμία μέτρησης συνεπάγεται 
αδυναμία εφαρμογής μέτρων). 
 
Τα κράτη μέλη, πρέπει να εισηγηθούν, αμέσως μετά τη θέσπιση ενός ΙΟΕLV το δικό τους OEL 
που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του θεσμοθετημένου ορίου από την Commission . 
 
Σήμερα υπάρχουν 123 ευρωπαϊκά θεσμοθετημένα ΙΟELVs 
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 Binding (δεσμευτικές) Οccupational Exposure Limit Values (BOELVs) σε 
συμφωνία με την CMD oδηγία ή την οδηγία 2009/148/EC έκθεσης σε αμίαντο 

Επιπρόσθετα με τους όρους που λαμβάνονται υπόψη για τη θεσμοθέτηση ενός ΙΟELV, 
συνεκτιμώνται κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και «τεχνικές σκοπιμότητες» ή τεχνικές 
επιπτώσεις από την εφαρμογή τους. 
 
Τα κράτη μέλη έχουν ίδιες υποχρεώσεις εφαρογής με τα ΙΟELVs 
 
 Biological Limit Values (BLVs) 

Όρια αναφοράς για την αξιολόγησης συγκεκριμένων κινδύνων για την υγεία, από ουσίες με 
βιολογικές επιπτώσεις 
 
Ανάλυση Οδηγίας Chemical Agents Directive (CAD) 98/24/EC και υποχρεώσεις 
από αυτήν  
 
Η οδηγία θέτει minimum απαιτήσεις για την προστασία εργαζομένων από χημικούς αέριους 
ρύπους με τη θεσμοθέτηση IOELV και ενίοτε ΒΟΕLVs όρια έκθεσης, υπεράνω των οποίων, 
απαγορέυεται η δραστηριότητα ή η εργασία. 
 

 
Η CAD προβλέπει ειδικά μέτρα προστασίας, ενέργειες, monitoring, μετρήσεις και όλα τα 
σχετικά, εάν η μελέτη επικινδυνότητας που εκπονεί ο εργοδότης, αναδείξει κινδύνους για την 
Υ&Α εργαζομένων από επικίνδυνες ουσίες ή εάν γίνεται χρήση χημικών ουσιών ή εκλύονται 
χημικοί ρύποι στο περιβάλλον. 
 
Συγκεκριμένα: 
 

− Ο εργοδότης πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο κίνδυνος περιορίζεται στα ελάχιστα δυνατά 
επίπεδα και προπαντός ότι η έκθεση εργαζομένων είναι κάτω των ΙΟΕLVs. Πρέπει 
τακτικά να μετρά το περιβάλλον εργασίας και αμέσως να λαμβάνει μέτρα 
αντιμετώπισης εάν εμφανιστούν χημικές ουσίες που πλησιάζουν τα όρια έκθεσης 

− Ο εργοδότης πρέπει να παίρνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέσα, 
εξοπλισμό, ΜΑΠ και όλα τα απαιτούμενα προστατευτικά μέσα για την αντίκρουση των 
κινδύνων από χημικούς παράγοντες 

− Πρέπει να αναπτυχθεί action plan που θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ατυχημάτων 
και έκτακτων συμβάντων  

− Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ενημερωμένοι για την ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών στο 
εργασιακό περιβάλλον, για τα μέτρα εκτάκτου ανάγκης, τη μελέτη επικινδυνότητας 
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και όλα τα σχετικά. Πρέπει επίσης να έχουν πρόσβαση στα safety data sheets της 
διαχείρισης των επικίνδυνων ουσιών 

− Πρέπει να είναι εκαπαιδευμένοι σε όλα τα συστήματα και τα μέτρα ασφάλειας όπως 
και τα συστήματα μετρήσεων  

− Ο εργοδότης πρέπει να έχει οργανώσει την παρακολούθηση της Υγείας των 
εργαζομένων και να τηρήσει κατάλληλλα αρχεία δεδομένων και ιατρικό ιστορικό για 
τους εργαζόμενους που εκτίθενται 

− Εάν εμφανιστεί ασθένεια εργαζόμενου, οφειλόμενη σε έκθεση ρύπου ο εργοδότης, 
πρέπει να επαναπροσεγγίσει τη μελέτη επικινδυνότητας και να ληφθούν πρόσθετα 
μέτρα πρόληψης 

Η Οδηγία CAD είναι σε τελικό στάσιο τροποποίησης όπου στην 4η λίστα του παραρτήματός 
της, προτείνοντας νέα αυστηρά, πολύ χαμηλά όρια μεταξύ άλλων για τα ΝΟχ και CO που 
αφορούν στον εξορυκτικό κλάδο. 
 
Ανάλυση Οδηγίας Carcinogens or Mutagens at Work Directive 2004/37/EC 
(CMD) και υποχρεώσεις από αυτήν 
 
Σκοπός της Οδηγίας η προστασία των εργαζομένων από κινδύνους έκθεσης σε καρκινογόνες 
ή μεταλλαξιογόνες ουσίες, στο περιβάλλον εργασίας. 
 
Στο Annex I της Οδηγίας, υπάρχει λίστα καρκινογόνων ουσιών και στο αντίστοιχο Αnnex III, 
τα όρια έκθεσης σε αυτές (Binding OELs) 
Η Commission το Μάιο του 2016 τροποποίησε την οδηγία CMD εισάγοντας στη λίστα του 
Annex I, 12 επιπλέον ουσίες και μεταξύ αυτών το Respirable Crystalline Silica (RCS) που 
ενδιαφέρει άμεσα την εξορυκτική βιομηχανία. 
 
Μέχρι τέλος χρόνου, θα ενταχθούν στη λίστα του Annex I, 13 επιπλέον ουσίες, μεταξύ αυτών 
και τα Diesel Engine Exhaust Particulates (DPM), που επίσης εμπλέκουν τον εξορυκτικό κλάδο. 
 
Η Οδηγία προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις εργοδοτών όπως: 
 

− Εάν υπάρχει στο περιβάλλον ή χρησιμοποιείται καρκινογόνος ουσία να λαμβάνονται 
τα κατάλληλα μέτρα μείωσης της περιεκτικότητας της στο περιβάλλον στο ελάχιστο 
δυνατό ή μείωση της χρήσης της στο ελάχιστο δυνατό 

− Να κρατιέται όσο πιο χαμηλά γίνεται ο αριθμός των απασχολούμενων ή η διάρκεια 
έκθεσής τους σε περιβάλλον με καρκινογόνες ουσίες, παράλληλα με τα κατάλληλα 
μέτρα και μέσα προστασίας 

− Να σχεδιάζεται ο παραγωγικός κύκλος έτσι που να ελαχιστοποιεί τους 
απελευθερωμένους CM  ρύπους στο περιβάλλον εργασίας με κλειστά συστήματα 

− Να υπάρχει συνεχές monitoring του περιβάλλοντος εργασίας 
− Να υπάρχουν κατάλληλα ατομικά και ομαδικά μέσα και συστήματα ασφάλειας προς 

αντιμετώπιση CM ρύπων  
− Να σημαίνονται οι επικίνδυνοι χώροι όπου υπάρχουν CM ουσίες με κατάλληλη 

προειδοποιητική σήμανση 
− Να καταστρώνονται σχέδια εκτάκτου ανάγκης και να  είναι  γνωστοί οι κίνδυνοι στους 

εργαζόμενους 

Για κάθε ουσία που συμπεριλαμβάνεται στην CMD, πρέπει να ακολουθείται η εξής ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων στην αντιμετώπισή της: 
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 Πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η υποκατάσταση της καρκινογόνου 
(CM) ουσίας με άλλη μη καρκινογόνα 

 Εάν η υποκατάσταση δεν είναι δυνατή, η δεύτερη προτεραιότητα είναι η 
χρησιμοποίηση κλειστών κυκλωμάτων κατά την παραγωγική διαδικασία 

 Εάν η δεύτερη προτεραιότητα δεν δίνει απόλυτη προστασία ή δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί τότε εφαρμόζονται μέτρα για τη μικρότερη δυνατή έκεθση εργαζομένων 
στο επικίνδυνο περιβάλλον σε συνδυασμό με κατάλληλα ατομικά μέσα προστασίας 

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται συχνή ιατρική παρακολούθηση εργαζομένων, ώστε να 
εντοπίζονται έγκαιρα πιθανά προβλήματα υγείας 
 
Προβλήματα στην εξορυκτική δραστηριότητα  
 

α Νέα όρια έκθεσης σε NO, NO2,  και CO, με βάση το final draft της τροποποίησης 
της CAD 

Mετά από εκτεταμένο διάλογο με όλους τους φορείς και ιδιαίτερα με την ACSH Η Commission 
αλλάζει την 4η λίστα ουσιών της οδηγίας, συμπεριλαμβάνονται νέα όρια για NO2, NO, και CO 
που αφορούν την εξόρυξη: 
 
Συγκεκριμένα: 
 
ΝΟ2: 0,5  ppm  για     8 h       έκθεση  
          1      ppm  για   15 min έκθεση 
NO:   2      ppm  για    8h        έκθεση  
CO:   20    ppm  για    8h        έκθεση   
          100 ppm  για  15 min  έκθεση  
 
Η εξορυκτική βιομηχανία σε όλη τη διαδικασία συζητήσεων, εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις 
εάν και κατά πόσο μπορέι να εφαρμοστούν και μετατραπούν τόσο χαμηλά όρια, με τα 
σημερινά τεχνολογικά  μέσα. Επεσήμανε επίσης ότι τέτοιες αλλαγές, εάν υπάρξουν, απαιτούν 
σημαντικές επενδύσεις και αντίστοιχο χρόνο προσαρμογής. 
 
Σας παραθέτουμε πίνακα με συγκριτικά όρια κρατών μελών και της  USA στους ρύπους NOx, 
CO, όπως και των Diesel Exhaust (elementary carbon – particle PT). 
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Μέτρα που πρέπει να ληφθούν  
 
Δύο είναι οι βασικές πηγές δημιουργίας των ρύπων ΝΟx και CO, οι ντιζελομηχανές και τα 
εκρηκτικά. Τα νέα όρια που προτείνονται στην 4η λίστα CAD, συνδέονται άμεσα με τους νέους 
περιορισμούς Diesel Exhaust που συμπεριλαμβάνονται στην CMD . Τα μέτρα λοιπόν είναι σε 
συνάρτηση και με αυτήν την παράμετρο και είναι τα εξής: 
 
Α) Diesel Engines 
 

− Aντικατάσταση των παλιών μηχανών με νέες Euro 6  - Stage V Standards, σε 
συνδυασμό με τους περιορισμούς και τις υποχρεώσεις (αφορούν περισσότερο στους 
προμηθευτές μηχανημάτων) από το νέο Κανονισμό 2016/1628 για τις μηχανές 
εσωτερικής καύσης των εργοταξιακών μηχανημάτων 

− Εφαρμογή βελτιωμένων συστημάτων καταλυτών και δέσμευσης καυσαερίων  

Αυτά δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις στην μεταλλεία, γιατί: 
 

 Απαιτούνται  υψηλής κλίμακας επενδύσεις 
 Απαιτείται σημαντικός χρόνος για την παραγωγή και τη διάθεση νέων κινητήρων 

Diesel στην αγορά (σήμερα μόνοι οι Stage IV είναι διαθέσιμοι) 
 Απαιτείται σημαντικός χρόνος για την αντικατάσταση των παλαιών κινητήρων με 

τους καινούργιους και αφού λυθούν σοβαρά τεχνικά προβλήματα για το πώς θα 
γίνουν αυτές οι αντικαταστάσεις 



12 
 

 
 

 

 
 
 

 

 Στροφή σε ηλεκτροκινητήρες που όμως έχουν με τη σημερινή τεχνολογία μεγάλα 
προβλήματα εφαρμογής όπως ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε μηχανήματα 
όταν οι συνθήκες (π.χ. γεωλογικό μοντέλο) απαιτούν ευελιξία, η χωρητικότητά τους 
σε αναλογία βάρους οχήματος και ωφέλιμου φορτίου, είναι αντιοικονομική, στα μη 
καλωδιωμένα μηχανήματα η σημερινή τεχνολογία μπαταριών δίνει χαμηλές 
χωρητικότητες και περιορισμένο χρόνο λειτουργίας 

 

 
 
Β. Εκρηκτικά 
 
Πρέπει να κατευθυνθούμε, σε συνεργασία με τους προμηθευτές σε νέου τύπου εκρηκτικά, 
όπου θα δημιουργούν μετά την έκρηξη λιγότερους ρύπους ΝΟx και CO. Με τη σημερινή χημική 
σύσταση των εκρηκτικών, οποιαδήποτε μείωση των NOx συνεπάγεται αύξηση παραγόμενου 
CO, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 
 
Βασικό στοιχείο για την αντιμετώπιση των παραγόντων που αναφέρθηκαν, αποτελεί ο 
αερισμός του μεταλλείου. 
 
Χρειάζεται έντονος αερισμός και κεντρικός και δευτερεύων για την αντιμετώπιση των ορίων 
των αέριων ρύπων. Με προσομοιώσεις και υπολογισμούς, αποδεικνύεται ότι ο αερισμός στα 
υπόγεια μεταλλεία, πρέπει να αυξηθεί στο 10 πλάσιο από τα σημερινά επίπεδα. Αυτό, με μια 
πρώτη ματιά κρίνεται ανεφάρμοστο γιατί θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα υγείας στους 
εργαζόμενους, που θα δέχονται επί 8h μεγάλης παροχής και ταχύτητας αερισμό. 
Για όλους αυτούς τουςς λόγους, η Commission δεν παίρνει πίσω τα νέα μέτρα αλλά δίνει 
περίοδο προσαρμογής στον εξορυκτικό κλάδο 5 ετών. 
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β Νέα όρια έκθεσης σε Respirable Crystalline Silica and Diesel Exhausts κατά την 
CMD 

Respirable Crystalline Silica (RCS) 
 
Το νέο προτεινόμενο (Binding (υποχρεωτικό)) όριο είναι 0,1 mg/m3. 
Στο όριο αυτό, υπάρχει έντονη αμφισβήτηση της επιστημονικότητάς του και εάν η SCOEL 
μελέτησε σοβαρά τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις (Business Europe). Συγκεκριμένα, 
αναφέρεται ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη επιστημονική απόδειξη εάν το RCS είναι απευθείας 
καρκινογόνο ή γίνεται καρκινογόνο σε δεύτερο στάδιο και όχι πάντα, στις περιπτώσεις 
πυριτίωσης. Σε συγκεντρώσεις του τύπου 0,1 mg/m3, η πυριτίωση είναι σχεδόν αδύνατη. 
 
Πιστεύεται  ότι θα επηρεάσει πολλούς τομείς και ιδιαίτερα την εξορυκτική βιομηχανία. 

  
Στις περισσότερες των περιπτώσεων, δεν μπορεί να εφαρμοστεί η πρώτη προτεραιότητα της 
υποκατάστασης, όταν η πρώη ύλη που παράγεται, εμπεριέχει RCS. Αντίθετα, ο εξορυκτικός 
κλάδος πιστεύει ότι θα υπάρξουν προσπάθειες υποκατάστασης των προϊόντων του από 
καταναλωτές τύπου κατασκευαστκού τομέα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 
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Η εφαρμογή κλειστών συστημάτων και η προσπάθεια μείωσης του RCS και κάτω του BOELV 
θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα αλλαγών μεθόδων και συστημάτων παραγωγής με 
συνέπειες στο διεθνή ανταγωνισμό που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες πρώτων 
υλών.Θα επηρεάσει  επίσης τη διαχείριση των εξορυκτικών προϊόντων με βάση τις απαιτήσεις 
των CLP (Κανονισμός Labelling and Packaging). 
 
H αντίθετη άποψη παραθέτει στοιχεία που στοιχειοθετούν την καρκινογόνο δράση του RCS 
και την απαίτηση άμεσης αντιμετώπισής του .Παραθέτουμε ορισμένα στοιχεία: 
 
 Η σκόνη πυριτίου είναι βλαβερή για τον οργανισμό, όταν εισπνέεται βαθειά στους 

πνεύμονες. Τα βλαβερά (καρκινογόνα) εισπνεύσιμα του υλικού, έχουν διάσταση 
μικρότερη των 5 μm δηλαδή έχουν διάσταση μικρότερη  κατά 60 φορές από μία τελεία 
ή μικρότερη κατά 10-14  φορές από ένα κόκκο άμμου 

 Ακόμη και εάν φορεθούν κατάλληλα ΜΑΠ, η maximum επιτρεπόμενη δόση 
εισπνεύσιμου CS είναι το 1/40.000 του περιεχομένου ενός κουταλιού του γλυκού σε 
σκόνη  

 7.000 περιπτώσεις καρκινογένεσης το χρόνο, στην ΕU, οφείλονται σε κρυσταλλικό 
πυριτικό 

 Πέντε εκατομ. (5.000.000) εργαζόμενοι στην ΕU, είναι εκτεθειμένοι σε RCS 
 Mέσα σε ένα χρόνο έχουν πεθάνει  από πνευμονικές ασθένειες που οφείλονταν σε RCS 

πλέον των 46 χιλιάδων ανθρώπων  

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν: 
 
 Συχνή ιατρική παρακολούθηση εργαζομένων  
 Λειτουργία κλειστών συστημάτων παραγωγής 
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Β) Diesel Engine Exhaust 
 
Oι νέοι περιορισμοί στην τροποποιημένη CMD για Diesel Exhaust Particulate Maters (DPM), 
θέτουν ως όριο 100 μg /m3 free carbon. 
 

 
Συνέπειες και υποχρεώσεις  
 
 Χρησιμοποίηση ειδικών φίλτρων 
 Αντικατάσταση παλαιών μηχανών με νέου τύπου Εuro 6 – Stage V (αναφερθήκαμε 

στην CAD). Αυτό έχει τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αναφέρονται προηγούμενα 
 Προσαρμογή συστημάτων αερισμού. Τα προβλήμαα  αυτά, πέραν ενός ορίου, έχουν 

εκτεθεί παραπάνω 
 Προσαρμογή σχεδιασμού των υπόγειων έργων στις νέες απαιτήσεις 
 Συχνή ιατρική παρακολούθηση εργαζομένων 
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