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Τεύχος 182-Δεκέμβριος 2017- Μηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων-Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων

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, προτεραιότητες 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
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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
 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
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Σε λίγες γραμμές τι περιέχει η Μηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων Δεκεμβρίου 2017
Α. ΔΣ
Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
• Επιστολή για τα προβλήματα προώθησης εξαγωγικών προϊόντων από το Λιμάνι Θεσσαλονίκης
• Λατομικό Νομοσχέδιο
Γ. ΣΜΕ & ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
•

Επέκταση της οδηγίας CMD (περί καρκινογόνων) με ένταξη νέων ουσιών

Α. ΔΣ
Τα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ ήταν τα εξής:
1.
2.
3.
4.
5.

Διαπραγμάτευση με ΟΜΕ – διαμεσολάβηση ΟΜΕΔ για υπογραφή σύμβασης εργασίας
Κανονιστικές εκκρεμότητες, επαφές με πολιτική ηγεσία
Ενημέρωση για την πορεία του θέματος των αναπτυξιακών μελετών του Λαυρίου
Ημερίδα ΣΜΕ στο Μουσείο Γουλανδρή- απόψεις ad hoc ομάδας εργασίας
Διαχειριστικοί φορείς προστατευόμενων περιοχών

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

•

Επιστολή για τα προβλήματα προώθησης εξαγωγικών προϊόντων από το Λιμάνι Θεσσαλονίκης

Κατατέθηκε από το ΣΜΕ επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
και την Ομοσπονδία Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργούνται στην
προώθηση εξαγωγικών προϊόντων από το Λιμάνι Θεσσαλονίκης.
Με την επιστολή αυτή επισημάνθηκαν οι μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες μέλη του στην
προώθηση των εξαγωγικών τους προϊόντων (μάρμαρα, βιομηχανικά ορυκτά, συμπυκνώματα μετάλλων κτλ) από
το Λιμένα Θεσσαλονίκης.
Η αιτία των προβλημάτων αυτών είναι οι τελευταίες κινητοποιήσεις των Τελωνειακών Υπαλλήλων και η
προσωρινή κατάργηση της γ’ βάρδιας στην Πύλη 16 του Λιμανιού Θεσσαλονίκης. Ως συνέπεια αυτής της
κινητοποίησης, εμφανίζονται πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στη φορτοεκφόρτωση των πλοίων, με
συνεπακόλουθα δυσμενή αποτελέσματα στην προώθηση εξαγωγικών προϊόντων επιχειρήσεων του κλάδου.
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Σε μία περίοδο καμπής για την ελληνική οικονομία και σε ένα εντονότατα ανταγωνιστικό πλαίσιο λειτουργίας
της διεθνούς αγοράς, οι σημειούμενες καθυστερήσεις δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα τήρησης των
συμφωνιών για τους χρόνους παράδοσης των προϊόντων σε πελάτες του εξωτερικού, με απρόβλεπτες συνέπειες.
Ενδεικτικά, σας γνωρίζουμε ότι ο μέσος χρόνος αναμονής πλοίων για φορτοεκφόρτωση, υπερβαίνει τις 59 ώρες
έναντι 19,5 του 2016.
Στην προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων που δημιουργούν οι καθυστερήσεις στην προώθηση των
εξαγωγικών προϊόντων, οι εταιρείες αναγκάζονται να επιλέγουν εναλλακτικά άλλα λιμάνια με συνέπεια την
αύξηση κόστους προϊόντων και μείωσης της ανταγωνιστικότητάς τους.

•

Λατομικό Νομοσχέδιο

Μετά τη διαβούλευση του Οκτωβρίου 2017 για το νέο Λατομικό Νομοσχέδιο, προέκυψε νέο σχέδιο που
συμπεριέλαβε κάποιες από τις απόψεις του ΣΜΕ και άλλων φορέων. Παρά τις επιμέρους βελτιώσεις, ο ΣΜΕ
συνέχισε να έχει σημαντικές διαφωνίες. Προς σύγκριση του σχεδίου που διαμορφώθηκε μετά τη διαβούλευση,
με τις απόψεις του ΣΜΕ όπως κατατέθηκαν στη διαβούλευση, παραθέτουμε κατ’ άρθρο τα εξής:
Άρθρο 1
Παρ. 3γ.
Προστέθηκε στην κατηγορία των βιομηχανικών ορυκτών το ανθρακικό ασβέστιο εφόσον διαθέτει κατάλληλη
ορυκτολογική και χημική σύσταση και υπάρχει δυνατότητα διάθεσης του για βιομηχανική χρήση.
Σημείωση ΣΜΕ
Η άποψη αυτή είχε εκφραστεί από το ΣΜΕ το Μάϊο του 2017
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Παρ. 5.
Λατομικοί χώροι ή λατομεία είναι οι ενιαίοι χώροι για τους οποίους έχουν χορηγηθεί και είναι σε ισχύ οι
προβλεπόμενες εγκρίσεις / γνωστοποιήσεις. Έχει σβηστεί ένα «ή διαζευκτικό άρα θα πρέπει να είναι σε ισχύ οι
εγκρίσεις/ γνωστοποιήσεις».

Παρ. 8
Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΜΕ για την ένταξη των αμμοληψιών στις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 2
Παρ. 1
Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΜΕ για ρυθμίσεις που θα αφορούν στην υπόγεια εξόρυξη μαρμάρου.
Παρ. 2
Δέχεται μόνο η παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης να αποδεικνύεται με
συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης και προστίθεται στα πιστοποιητικά «κτηματολογικό φύλλο και διάγραμμα».
Παρ. 8
Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΜΕ να συμπεριληφθεί και η περίπτωση υπερτερούντος συνιδιοκτήτη με
μεγαλύτερο του 50% ιδιοκτησίας έναντι του Δημόσιου.
Άρθρο 3
Παρ. 2
Απορρίφθηκε η πρόταση ΣΜΕ για μονομερή παράταση πέραν της εικοσαετίας.
Παρ. 3
Απορρίφθηκε η πρόταση του ΣΜΕ για μονομερή παράταση πέραν της σαρακονταετίας.
Παρ. 4
Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΜΕ για συμψηφισμό πάγιου και αναλογικού μισθώματος στα αδρανή.
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Παρ. 4 α
Στο πάγιο μίσθωμα αναφέρεται ως τύπος υπολογισμού του Σ2ΠΜ = Ε2ΧΣ1ΠΜ/200. Ο διαιρέτης 200 δεν έχει
φυσικό νόημα.
Στο τύπο υπολογισμού του παγίου μισθώματος προστέθηκε επιπλέον συντελεστής κ με αρχική τιμή 10 δυνάμενος
να αναπροσαρμόζεται με ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας (με συνέπεια
δεκαπλασιασμό πάγιου μισθώματος).
Παρ. 4 β. αα
Δεν ξεκαθαρίζεται τι εννοεί «δάπεδο λατομείου», όπως συζήτησε ο ΣΜΕ.
Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΜΕ για μειώσεις των ανώτατων ορίων θεμιτού αναλογικού μισθώματος για
την πώληση ογκομαρμάρων αλλά και βιομηχανικών ορυκτών.
Στα λατομεία μαρμάρων και φυσικών λίθων το αναλογικό μίσθωμα εφόσον τα προϊόντα εξάγονται τα ποσοστά
μισθώματος υπολογίζονται με όρους Free on Board ή free on truck και όχι στο δάπεδο του λατομείου. (συνέπεια
σημαντική αύξηση μισθωμάτων)
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Παρ. 4 β. γγ
Δεν έγινε αποδεκτή η παρατήρηση του ΣΜΕ για υπολογισμό αναλογικού μισθώματος με βάση τους πωληθέντες
τόνους και όχι τους εξορυσσόμενους.
Στα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών το αναλογικό μίσθωμα εφόσον τα προϊόντα εξάγονται τα ποσοστά
μισθώματος υπολογίζονται με όρους «Free on Board» ή «free on truck» και όχι στο «δάπεδο του λατομείου».
(συνέπεια σημαντική αύξηση μισθωμάτων).
Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΜΕ να μην ορίζεται μετά την εικοσαετία το ανώτατο θεμιτό αναλογικό
μίσθωμα που εξαφανίζει τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης.

Παρ. 5
Έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΜΕ για τον προσδιορισμό του αναλογικού μισθώματος στην περίπτωση
«ιδιοχρησιμοποίησης εξορυσσόμενων ποσοτήτων».
Παρ. 6
Από το σύνολο παγίων και αναλογικών μισθωμάτων δημόσιων λατομείων αδρανών υλικών ποσοστό 75%
αποδίδεται στο Δημόσιο σύμφωνα με Κ.Ε.Δ.Ε. ,ποσοστό 5% στο Δημόσιο σε ειδικό κωδικό για την κάλυψη
δαπανών της Γενικής Δν/σης Ορυκτών Πρώτων Υλών και 20% στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Τα ποσοστά
αυτά σύμφωνα με το προηγούμενο σχέδιο νόμου ήταν 70%, 10% και 20% αντίστοιχα.
Παρ. 7
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Από τα αδρανή που εξορύσσονται ως παραπροϊόντα δεν διατίθενται ελεύθερα τα αδρανή λατομείων
βιομηχανικού ορυκτού ανθρακικού ασβεστίου και από τα λατομεία αδρανών ειδικών χρήσεων.
Σημείωση ΣΜΕ
Είχε προταθεί η ρύθμιση αυτή στην τοποθέτησή μας το Mάϊο του 2017.
Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΜΕ για τον τρόπο διάθεσης των αδρανών υλικών και τους περιορισμούς σε
αυτό, από εκμεταλλεύσεις μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών.
Παρ. 8
Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΜΕ για μεταβίβαση μισθωτικών δικαιωμάτων και εισφορά τους σε εταιρεία.
Η υπομίσθωση δικαιώματος εκμετάλλευσης λατομείων απαγορεύεται γενικά , στο προηγούμενο σχέδιο
απαγορευόταν για τα δημόσια και δημοτικά λατομεία.

Άρθρο 4
Παρ. 2
Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΜΕ:
«Για το σωστό καθορισμό των λατομικών περιοχών στον υπολογισμό για την κάλυψη των εκτιμώμενων αναγκών
της Περιφερειακής Ενότητας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι δυνατότητες παραγωγής αδρανών από τα
παραπροϊόντα λατομείων μη αδρανών στην εγγύς περιοχή».
Παρ. 3. γ.
Στα περιβαλλοντικά κριτήρια για το καθορισμό μιας λατομικής περιοχής προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας
λατομικής περιοχής σε θέσεις ήδη λειτουργούντων λατομείων.
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Άρθρο 5
Παρ. 1
Αφαιρέθηκε από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος η ειδικότητα του γεωλόγου.
Παρ. 5
Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΜΕ:
«Στη Σ.Π.Ε καθορισμού λατομικής περιοχής πρέπει να συμπεριληφθεί και η οριοθέτηση υπαρχόντων
υδατορεμάτων εντός της λατομικής περιοχής, ώστε να μη μειώνεται η δυνατότητα παραγωγής λόγω περικοπής
έκτασης από την οριοθέτηση των υδατορεμάτων».
Άρθρο 6
Παρ. 2
Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΜΕ:
«Πρέπει να τεθούν οι ίδιοι περιορισμοί απόστασης από λατομικές περιοχές και για τις κτηνο-πτηνοτροφικές
μονάδες. Είναι μόνιμο σχεδόν φαινόμενο κάθε «μαντρί» να αποτελεί εν δυνάμει παράγοντα εκβιασμού της
λατομικής δραστηριότητας και μόνιμο πρόβλημα ασφάλειας».
Παρ. 6
Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΜΕ:
«Επειδή συνήθως εκκρεμούν για πολλά χρόνια οι αποφάσεις αποχαρακτηρισμού λατομικών περιοχών,
προτείνουμε μετά τη λήξη της πενταετίας, χωρίς ενεργοποίηση μιας λατομικής περιοχής, να προσδιορίζεται
συγκεκριμένο εύλογο χρονικό διάστημα (2 χρόνια), στο οποίο αυτή να αποχαρακτηρίζεται, άλλως να καταργείται
αυτοδίκαια μετά την παρέλευση του εύλογου χρονικού διαστήματος».

Παρ. 7
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Και εδώ δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΜΕ για αυτοδίκαιη κατάργηση μετά τη δεκαετία.
Παρ. 8
Στις περιπτώσεις καθορισμένων λατομικών περιοχών δεν κηρύσσονται αναδασωτέες μετά την έκδοση της
απόφασης καθορισμού τους. (αφαιρέθηκε η πρόταση « αλλά πριν την έναρξη ή κατά την διενέργεια των
εξορυκτικών εργασιών»).
Παρ. 9
Προστέθηκε παράβολο 5.000€ και σχετική αίτηση για την τροποποίηση ,επέκταση ή περιορισμό ορίων
ενεργοποιημένης λατομικής περιοχής ή της χωροταξικής κατανομής εντός αυτής.
Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΜΕ:
«Πρέπει να προστεθεί ότι στις περιπτώσεις επέκτασης μιας λατομικής περιοχής, πρέπει να δίνεται, κατά κύριο
λόγο, δυνατότητα επέκτασης, σε αυτούς που ήδη λειτουργούν εντός λατομικής περιοχής και σε ποσοστό μέχρι
30% επί της έκτασης που ήδη έχουν καταλάβει».
Άρθρο 7
Παρ. 2
Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΜΕ:
«Πρέπει να προσδιοριστεί τι είναι μη ορθολογική εκμετάλλευση και εάν αυτή συναρτάται και με τη μη ύπαρξη
δυνατότητας ανάπτυξης εντός μικρού χώρου επέμβασης και την τοποθέτηση εντός αυτού, εγκαταστάσεων
κατεργασίας εξορυσσόμενων και απόρριψης στείρων ή απόθεσης παραπροϊόντων.
Παρ. 3 α
Δεν καθορίζεται ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία που θα αποφανθεί για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του λατομείου.
Άρθρο 8
Παρ. 2 α εδάφιο (α) και παραγρ. 5
Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΜΕ:
«Η έρευνα πρέπει να έχει ίδια προαπαιτούμενα και προδιαγραφές και για το δημόσιο και για τους ιδιώτες όπως
το ύψος των δεσμευόμενων εκτάσεων και οι χρονικές υποχρεώσεις ολοκλήρωσής της».
Παρ. 2 εδάφιο (δ)
Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΜΕ:
«Η δεκαπενταετία είναι υπερβολικά μεγάλο διάστημα, εμποδίζει την ανάπτυξη νέων εκμεταλλεύσεων. Δεν πρέπει
να υπερβαίνει τα 5 έτη».
Αναφέρεται ότι δεν χορηγείται άδεια ερευνών «για χώρο στον οποίο είχε χορηγηθεί στο παρελθόν άδεια
εκμετάλλευσης οποιουδήποτε λατομικού ορυκτού και δεν έχει παρέλθει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της
δεκαπενταετίας από τη λήξη, παύση ή ανάκλησή της».
Παρ. 4
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Δεν έγιναν αποδεκτές η παρατήρηση και η πρόταση του ΣΜΕ:
«Αναφέρει ότι ο συνολικός όγκος του λατομικού ορυκτού που δύναται να αποληφθεί για τις ανάγκες της έρευνας,
δεν δύναται να υπερβαίνει τα 0,5 κυβικά μέτρα ανά στρέμμα.
Προκειμένου να ελεγχθεί η εμπορευσιμότητα του ορυκτού, απαιτείται πολύ μεγαλύτερη ποσότητα από 0,5
κυβικά μέτρα ανά στρέμμα. Π.χ. για τα μάρμαρα χρειάζονται τουλάχιστον 100 m3 εξόρυξης.
Αυτό δεν προϋποθέτει επέμβαση στο χώρο μεγαλύτερης των δύο στρεμμάτων, επέμβαση η οποία μπορεί πολύ
εύκολα να αποκατασταθεί.
Προτείνουμε να επιτρέπεται η απόληψη 5 κυβικών μέτρων ανά στρέμμα».

Άρθρο 9
Παρ. 6
Προστέθηκε παράγραφος που απαγορεύει την διάθεση στην αγορά τυχόν συμπαραγόμενων αδρανών υλικών από
λατομεία βιομηχανικού ορυκτού ανθρακικού ασβεστίου με ποινή την παύση της εκμετάλλευσης του λατομείου
πέραν των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπει το άρθρο 17 παρ.5.
Σημείωση ΣΜΕ:
Έγινε αποδεκτή ανάλογη πρότασή μας.
Άρθρο 10
Παρ. 2β
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Έγιναν εν μέρει αποδεκτές οι προτάσεις του ΣΜΕ για περιορισμό παρανομιών στα υποτιθέμενα λατομεία
μαρμαρόσκονης και μαρμαροψηφίδας όπως και της διάθεσης της πλεονάζουσας παραγωγής από λατομεία
ειδικών χρήσεων.
Παρ. 2γ
Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΜΕ:
«Για την εκτέλεση δημοσίων ή περιφερειακών έργων που χαρακτηρίζονται ως εθνικής σημασίας, με ΥΑ, μπορεί
να λειτουργήσουν λατομεία αδρανών υλικών εκτός λατομικών περιοχών, μόνο εάν τα εν λόγω έργα δεν
καλύπτονται από λειτουργούντα, εντός λατομικής περιοχής, παρακείμενα λατομεία αδρανών».
Άρθρο 11
Παρ. 7 (α)
Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΜΕ:
«Στην αξιολόγηση της δημοπρασίας πρέπει να αποτελεί ισοδύναμο με την επένδυση η ύπαρξη μεγάλης
εγκατάστασης επεξεργασίας εκτός του λατομείου που δημοπρατείται αλλά εντός ευρύτερης περιοχής».
Παρ. 11
Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΜΕ:
«Σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα να συνεξορύσσονται μαζί με τα αδρανή και βιομηχανικά ορυκτά,
απαιτείται να εκδίδεται χωριστή άδεια στον ίδιο εκμεταλλευτή.
Επίσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν υφίστανται πλέον κατάλληλα πετρώματα για την παραγωγή του
ορυκτού για το οποίο δόθηκε η άδεια, τότε να δίνεται η δυνατότητα εκμετάλλευσης άλλης κατηγορίας ορυκτού,
τουλάχιστον μετά από 7 έτη από την έκδοση της πρώτης άδειας. , Έτσι, θα αποφεύγεται το εύκολο πέρασμα από
τη μία άδεια στην άλλη, δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό».
Παρ. 12
Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΜΕ:
«Το αίτημα για παράταση της άδειας εκμετάλλευσης αναφέρεται ότι πρέπει να κατατίθεται στην αρμόδια αρχή
τουλάχιστον 24 μήνες πριν τη λήξη της ισχύος της άδειας αυτής. Αυτό είναι υπερβολικό. Αρκεί το αίτημα να
κατατίθεται 12 μήνες πριν».

Άρθρο 12
Παρ. 2
Προστέθηκε το παρακάτω εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 2
«Επίσης, κατ΄ εξαίρεση, και μετά από απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται η απευθείας εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων που
έχει διενεργηθεί στο παρελθόν έρευνα ή εκμετάλλευση σε συνεταιρισμούς λατόμων που λειτουργούν νόμιμα, των
οποίων όλα τα μέλη είναι κάτοικοι του πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που
ακολουθείται ισχύουν τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο. Η με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση του
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δικαιώματος εκμετάλλευσης από τον μισθωτή προς τρίτο ή μέλος του συνεταιρισμού ατομικά, απαγορεύεται
και παρέχει το δικαίωμα στον εκμισθωτή να προβεί σε άμεση καταγγελία της μίσθωσης.»
Παρ. 4
Έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΜΕ για προσθήκη :
«Για την απόδοση των μισθωμάτων (πάγιων και αναλογικών), που προέρχονται από την εκμίσθωση δημοτικών
λατομείων, ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 3 του παρόντος».
Άρθρο 13
Παρ. 2
Δεν έγιναν αποδεκτές οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις του ΣΜΕ
Με βάση την κείμενη νομοθεσία, τα λατομεία αδρανών εντός ζώνης (1428/74 Άρθρο 8 παραγρ. 3), δεν
υποχρεούνται σε κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Να διασαφηνιστεί ότι ισχύει το ίδιο καθεστώς και με το νέο
νόμο.
Επίσης σε ό,τι αφορά στην εγγυητική επιστολή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την ΑΕΠΟ
και για αγροτικές και ιδιωτικές χορτολιβαδικές εκτάσεις, δεν διευκρινίζει πώς αυτή επιστρέφεται. Προτείνουμε
την εξής προσθήκη:
Σε ό,τι αφορά στην εγγυητική επιστολή για την αποκατάσταση αγροτικών και ιδιωτικών χορτολιβαδικών
εκτάσεων, γίνεται δήλωση του φορέα εκμετάλλευσης στην υπηρεσία που έχει παραλάβει την εγγυητική επιστολή
αποκατάστασης, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση επιστροφή της.

Παρ. 4
Το χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης λατομείων που διέκοψαν τη λειτουργία τους
χωρίς υπαιτιότητα του εκμεταλλευτή αυξάνεται από τρία σε πέντε έτη
Παρ. 7 τελευταίο εδάφιο
Απαιτείται η έγκριση της Αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και όχι της αρμόδιας Επιθεώρησης του ΣΕΠΔΕΜ
για τον ορισμό νομίμως εξορυχθέντων υλικών και του χρόνου αποκομιδής τους από τον εκμεταλλευτή του οποίου
έχει λήξει η εκμετάλλευση.
Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΜΕ:
«Πρέπει η περαιτέρω νόμιμη αξιοποίηση των εξορυχθέντων αλλά μη παραληφθέντων υλικών να εμπίπτει στις
διατάξεις του παρόντος νόμου».

Άρθρο 14
Παρ. 1 α
Δεν έγιναν αποδεκτές οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις του ΣΜΕ
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«Η συνυποβολή με την Τεχνική Μελέτη όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ΚΜΛΕ για τις
εγκαταστάσεις, καθιστά συνθετότερη και δυσκολότερη την όλη διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισής της.
Προτείνουμε να διαχωριστεί η Τεχνική Μελέτη που αποτελεί το περίγραμμα υλοποίησης της εκμετάλλευσης από
την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ΚΜΛΕ για τις εγκαταστάσεις.
Δεν διασαφηνίζεται πώς αδειοδοτούνται οι εγκαταστάσεις εκτός λατομικού χώρου. Προτείνεται να ισχύει το
άρθρο 12 § 1 του Ν. 1428/84»
Σημειώνουμε ότι με βάση το προτεινόμενο νομοσχέδιο:
«Η έγκριση της τεχνικής μελέτης άρθρου 4 ΚΜΛΕ ενέχει θέση αδείας εγκατάστασης και για τον απαραίτητο
βοηθητικό εξοπλισμό (γεννήτριες, αντλίες, συστήματα αερισμού υπογείων κλπ)».

Άρθρο 15
Παρ. 2
Δεν έγινε αποδεκτή η θέση του ΣΜΕ για απαλλοτρίωση σε περίπτωση επέκτασης του κοιτάσματος.
Έγινε αποδεκτή η θέση του ΣΜΕ για αναγκαίες απαλλοτριώσεις, προκειμένου να τοποθετηθούν εγκαταστάσεις
επεξεργασίας αδρανών (στο προηγούμενο σχέδιο είχαν εξαιρεθεί).
Παρ. 5
Δεν έγινε αποδεκτή η θέση του ΣΜΕ:
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«Προκειμένου να αποφεύγεται η δέσμευση χώρου σε θέσεις όπου υπάρχουν λατομικοί πόροι να επιτρέπεται η
παραχώρηση κατά χρήση δημοσίων εκτάσεων και για την επεξεργασία λατομικών προϊόντων και για τις
αποθέσεις στείρων»
Άρθρο 16
Παρ. 2
Δεν έγινε αποδεκτή η παρατήρηση του ΣΜΕ:
«Θα πρέπει να διασαφηνιστούν οι απαιτήσεις των δελτίων δραστηριότητας όπως π.χ. η απαίτηση για "κοινωνικής
σημασίας πληροφορίες".
Μπορεί να γίνει μείωση απαιτήσεων χωρίς απαραίτητα να θίγεται η αναγκαία πληροφορία που πρέπει να δίνεται
στο Υπουργείο για την εξορυκτική δραστηριότητα».
Παρ. 3 και παρ. 7
Αναφέρει ότι θα ρυθμιστούν οι διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής των δελτίων δραστηριότητας, μετά την
έκδοση του Λατομικού Νομοσχέδιου με ΥΑ. Αποφεύγουν να το ρυθμίσουν από τώρα εντός του νομοσχεδίου, που
σημαίνει ότι η υποβολή hard copies θα συνεχιστεί.
Άρθρο 17
Δεν έγιναν αποδεκτές οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις του ΣΜΕ σε σχέση με την επιβολή προστίμων με βάση
και τον αριθμό εργαζομένων του έργου
«Όπως αναφέρεται, στο άρθρο υπάρχουν τρεις συντελεστές που καθορίζουν το πρόστιμο ανά παράβαση: 1) η
σοβαρότητα της παράβασης 2) η επαναληψιμότητα της παράβασης, 3) ο αριθμός εργαζομένων του έργου.
Κατά τον ΚΜΛΕ, έργο είναι ένα σύνολο εργοταξίων σε γειτνιάζουσες περιοχές που έχει ενιαία διοίκηση και
οργάνωση, που σημαίνει εάν συμβεί μία παράβαση σε εργοτάξιο, θα επηρεάζει όλο το έργο με πρόστιμο που θα
υπολογίζεται επί ενός μεγάλου συνόλου εργαζομένων.
Αυτό το θεωρούμε από πολλές πλευρές αδόκιμο και προς λανθασμένη κατεύθυνση. Τα πρόστιμα πρέπει να
λειτουργούν αποτρεπτικά ή διορθωτικά της παράβασης και όχι εισπρακτικά:
Η παράβαση είναι παράβαση και έχει αντίστοιχη βαρύτητα είτε δουλεύει ένας εργαζόμενος είτε 100. Επίσης, με
το συσχετισμό αυτό, επιβαρύνονται με πρόστιμα οι μεγάλες επιχειρήσεις, ακόμη και με μικρής σοβαρότητας
παραβάσεις και ευνοούνται οι μικρομεσαίες.
Αυτός ο συσχετισμός δεν ευνοεί τη συμμόρφωση, την πάταξη της παρανομίας, την επιβολή μέτρων με σκοπό τη
διόρθωση της διαδικασίας καθώς και την επιβολή ίδιων ποιοτικά απαιτήσεων έναντι όλων.
Με τα πρόστιμα όπως περιγράφονται στο άρθρο 17 και με επιθεωρήσεις οι οποίες με τις λιγοστές δυνάμεις που
διαθέτουν, δεν μπορούν να παρεμβαίνουν ελεγκτικά και καθοδηγητικά σε μαζική κλίμακα στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, δημιουργείται μεγάλη απόσταση από το να επιτευχθεί ο πανευρωπαϊκός και ελληνικός στόχος
ανόδου της ποιότητας εργασίας και λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».
Παρ. 3.
Σε περίπτωση παραβάσεων που δεν έχουν τελεστεί καθ΄ υποτροπή μπορεί να επιβληθεί έγγραφη σύσταση. Στο
προηγούμενο σχέδιο δεν επιτρεπόταν να η επιβολή σύστασης στις περιπτώσεις που η παράβαση μπορεί να είχε
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επιπτώσεις στην υγεία, την ασφάλεια ,την ορθολογική εκμετάλλευση , στο ανθρωπογενές και φυσικό
περιβάλλον. Στο νέο σχέδιο αυτό επιτρέπεται.
Αντίθετα στην περίπτωση που μετά τη σύσταση διαπιστωθεί ότι δεν τεκμηριώνεται πλήρης συμμόρφωση
επιβάλλεται η μέγιστη τιμή του εύρους προστίμου (είναι κλιμακωτό με ανώτερο τις 20.000 €) .
Παρ. 5.
Η κλίμακα του διοικητικού πρόστιμου για την εκμετάλλευση χωρίς το σχετικό δικαίωμα κλιμακώνεται από
15.000€ έως τις 270.000€ ενώ στο προηγούμενο ήταν από 5.000€ έως 270.000€. Επίσης αυξήθηκαν τα κατώτερα
όρια προστίμων στο παρακάτω πίνακα

Ταξινόμηση παράβασης

Εύρος προστίμου (€)

Χειρωνακτικές εργασίες ή χρήση μηχανικού εξοπλισμού εξόρυξης-φόρτωσης-μεταφοράς 15.000 ≤ π0 ≤ 30.000
Χρήση μηχανικού εξοπλισμού επεξεργασίας
Χρήση εκρηκτικών υλών

20.000 ≤ π0 ≤ 60.000

30.000 ≤ π0 ≤ 90.000

Παρ. 8
Εφόσον διαπιστωθεί ότι κατ΄ επανάληψη τίθενται στη τίθενται στην κυκλοφορία, πωλούνται, αναλώνονται και
προορίζονται για δομικά έργα, αδρανή προϊόντα προερχόμενα από λατομεία χωρίς την απαιτούμενη Σήμανση
CE ή προϊόντα με ψευδή ή παραπλανητική Σήμανση CE ή αδρανή υλικά τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις
εθνικές διατάξεις, ανεξαρτήτως άλλων κυρώσεων προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία, η αρμόδια αρχή
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία, ώστε να προβεί σε ανάκληση της
απόφασης έγκρισης της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης (στο προηγούμενο σχέδιο προβλεπόταν η ανάκληση
της άδειας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τώρα γίνεται πολύ πιο βαρύ γιατί σταματά και την
εκμετάλλευση).

Άρθρο 19
Παρ. 6.
Προστέθηκε το «Ειδικά τα μέτρα ασφαλείας των άρθρων 17 παράγραφοι 2 και 4, του άρθρου 18 παράγραφος 1,
οι συστάσεις συμμόρφωσης του άρθρου 17 παράγραφος 3, καθώς και τα πρόσθετα μέτρα του άρθρου 3
παράγραφος 4 του ΚΜΛΕ επιδίδονται στον ενδιαφερόμενο μέσω των αρμόδιων Αστυνομικών Τμημάτων.»
Άρθρο 20
Παρ. 2 α
Το τέλος υπέρ Πρωτοβάθμιων ΟΤΑ στους εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών μειώθηκε από 5% σε 4% στη τιμή
πώλησης επί επεξεργασμένων προϊόντων ,επί αυτοκινήτου στο χώρο του λατομείου.
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Στις πρόσφορες μεθόδους για την καταμέτρηση των λατομικών προϊόντων προστέθηκε η τοπογραφική
επιμέτρηση των ποσοτήτων του εξορυχθέντος πετρώματος.
Προστέθηκε επίσης το παρακάτω εδάφιο:
«Σε περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης ποσοτήτων για την τροφοδοσία εγκαταστάσεων του μισθωτή, η τιμή
πώλησης για τον υπολογισμό του τέλους προσδιορίζεται με βάση είτε προγενέστερα τιμολόγια του ιδίου
λατομείου, είτε με βάση την τιμή εξορυσσόμενων προϊόντων αντιστοίχου ποιότητας προϊόντων γειτονικών
λατομείων, ενώ ελλείψει και των στοιχείων αυτών λαμβάνεται υπόψη το κόστος εξόρυξης, η θέση και η
προσπελασιμότητα του λατομείου, η ποιότητα του κοιτάσματος και οι συνθήκες εκμετάλλευσης, το
επιχειρηματικό κέρδος και λοιπά στοιχεία που συνεκτιμώνται από την αρμόδια υπηρεσία.»
Σημείωση:
Η προηγούμενη παράγραφος σχετίζεται και με τις θέσεις που είχαμε εκφράσει σχετικά με το θέμα το Μάϊο του
2017.
Δεν πέρασε η άποψη του ΣΜΕ για το ύψος των τελών προς ΟΤΑ και ιδιαίτερα για τα αδρανή παρά τη μικρή
μείωση στα επεξεργασμένα προϊόντα.
Δε διασαφηνίζεται αυτό που ζήτησε ο ΣΜΕ :
«Πρέπει να διασαφηνιστεί ότι τα εξορυγμένα υλικά που παραμένουν πάνω στις βαθμίδες του λατομείου, δεν
θεωρούνται πωληθέντα και δεν πρέπει να συνυπολογίζονται στο ειδικό τέλος υπερ ΟΤΑ.
Τα τέλη που πρέπει να καταβληθούν με βάση την προκείμενη διάταξη είναι σημαντικά. Προκειμένου να
αποφευχθεί η μεγάλη επιβάρυνση του κλάδου από την πρόσθετη απαίτηση καταβολής "πράσινου τέλους",
προτείνεται το απότοκο ποσό από τη μείωση κατά 30% των τελών υπέρ ΟΤΑ να κατατίθεται στο πράσινο
ταμείο».
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Παρ. 2β
Για αδρανή που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στην τσιμεντοβιομηχανία και ασβεστοποιία και εξορύσσονται
από λατομεία που εκμεταλλεύονται οι ίδιες επιχειρήσεις, το πιο πάνω ειδικό τέλος υπολογίζεται με απόφαση του
αρμοδίου Περιφερειάρχη ως 5% επί του κόστους εξόρυξης του πετρώματος στο δάπεδο του λατομείου, αυξημένο
κατά το επιχειρηματικό κέρδος. Το κιτρινισμένο προστέθηκε στο νέο σχέδιο νόμου.
Παρ. 2 γ
«Σε περίπτωση ακατέργαστων προϊόντων (βιομηχανικών ορυκτών) που δεν πωλούνται προς τρίτους αλλά
διατίθενται για περαιτέρω χρήση ή επεξεργασία σε εγκαταστάσεις του ίδιου του φορέα της εκμετάλλευσης για
το προσδιορισμό της αξίας τους λαμβάνονταν το κόστος παραγωγής φορτωμένο σε φορτηγό στο δάπεδο του
ορυχείου προσαυξημένου κατά 20%.» Αυτό αναφερόταν στο προηγούμενο σχέδιο Νόμου.
Στο νέο σχέδιο νόμου αναφέρεται ότι «Σε περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις
της παραγράφου α.»
Δεν διασαφηνίζεται τι εννοεί ως ιδιοχρησιμοποίηση, εννοείται η διάθεση για περαιτέρω χρήση ή επεξεργασία σε
εγκαταστάσεις του ίδιου του φορέα της εκμετάλλευσης?
Παρ. 3
Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΜΕ να μην επιβληθεί πράσινο τέλος μετά τα 40 χρόνια λειτουργίας των
λατομείων.
Άρθρο 22
Νέες προσθήκες:
Παρ. 3
Υποβολή υπομνήματος για τους λόγους μη εμπρόθεσμης υποβολής ετήσιων δελτίων δραστηριότητας και τους
λόγους τυχόν μη εκμετάλλευσης ή μη διενέργειας μεταλλευτικών ερευνών. Με την διαπιστωτική πράξη
έκπτωσης καταπίπτουν τυχόν κατατιθέμενες εγγυήσεις άρθρου 47 Ν210/73.
Παρ. 9
Προστέθηκε παράγραφος ότι οι αποφάσεις ΣΕΠΔΕΜ σχετικές με οδηγίες εφαρμογής συμπληρωματικών μέτρων
για την ασφάλεια κλπ επιδίδονται μέσω των αρμόδιων αστυνομικών τμημάτων
Άρθρο 23
Το κεφάλαιο Θ’ που αναφέρεται στην απλούστευση πλαισίου άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και
εκμετάλλευσης λατομείων, προστίθεται μετά το άρθρο 48 του ν. 4442/2016.
Κεφάλαιο θ’ άρθρο 50
Δεν έγινε αποδεκτή η παρατήρηση του ΣΜΕ:
«Δεν διασαφηνίζεται ότι δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός/διάρκεια για τις ερευνητικές εργασίες επί ιδιωτικών
εκτάσεων»
Άρθρο 51
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Παρ. 1
Η διενέργεια διερευνητικών εργασιών σε δημόσια ή δημοτική έκταση, υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης σύμφωνα
με το άρθρο 7 του παρόντος νόμου.
Σημείωση ΣΜΕ:
Πουθενά σε όλο το νομοσχέδιο δεν έχουμε καμία ουσιαστική απλοποίηση, παρά μόνο για τους τύπους όπως η
κατάργηση της άδειας εκμετάλλευσης.
Παρ. 3 α
Δεν έγινε αποδεκτή η παρατήρηση του ΣΜΕ:
«Η διάταξη αυτή εννοεί ότι δεν δίνεται έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών εάν είχε παρασχεθεί
δυνατότητα εκμετάλλευσης οποιουδήποτε λατομικού ορυκτού και δεν έχει παρέλθει μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα της δεκαπενταετίας από τη λήξη, παύση ή ανάκλησή της. Σε κάθε περίπτωση, το χρονικό διάστημα 15
ετών που αφήνεται, είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Επισημαίνουμε ότι υπάρχει πλήθος αδειών εκμετάλλευσης μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών στο όνομα
Δήμων και Κοινοτήτων που είναι σε ισχύ εδώ και δεκαετίες, χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες.

Πρέπει να γίνει προσθήκη στην παράγραφο 3 α του άρθρου 51 ότι για τις περιπτώσεις αυτές που από τα δελτία
δραστηριότητας αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον για 15 χρόνια δεν έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες, με τη
δημοσίευση του παρόντος, αίρονται οι τυχόν σε ισχύ άδειες εκμετάλλευσης και οι χώροι αυτοί γίνονται δεκτοί
για χορήγηση άδειας έρευνας».\

Παρ. 4
Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΜΕ:
Η έγκριση για έρευνα πρέπει να χορηγείται για χρονικά διάρκεια 3 ετών ώστε να συνάδει και με το Άρθρο 8
παράγραφος 9 του παρόντος.
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Παρ. 5
Σε περίπτωση έγκρισης ερευνητικών εργασιών για βιομηχανικά ορυκτά σε δημόσια έκταση στην περίπτωση
παραίτησης του πρώτου αιτούντος ή απόρριψης του αιτήματος για λόγους που δεν συμπίπτουν με τους
απαγορευτικούς λόγους του άρθρου 7 του λατομικού νομοσχεδίου η έκταση καθίσταται ελεύθερη (στο
προηγούμενο σχέδιο δινόταν στον επόμενο αιτούντα).

Κεφάλαιο Θ’ Άρθρο 52
Δεν έγινε αποδεκτή η παρατήρηση – πρόταση του ΣΜΕ:
«Δεν διευκρινίζεται τι ισχύει για την παράταση εκμετάλλευσης βιομηχανικών ορυκτών σε ιδιωτικές εκτάσεις.
Προτείνουμε σε ιδιωτικές εκτάσεις, η αίτηση παράτασης να κατατίθεται 6 μήνες πριν τη λήξη της
προηγούμενης».
Κεφάλαιο Θ’ Άρθρο 54
Παρ. 1
Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση ΣΜΕ:
«Αναφέρεται ότι κατατίθεται εγγυητική επιστολή χωρίς να διασαφηνίζεται ποιο είναι το αντικείμενο της
εγγυητικής και από ποιον κατατίθεται και σε ποια υπηρεσία.
Παρ. 4
Προστέθηκε η εξής παράγραφος :
«Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται το περιεχόμενο και η
διαδικασία της γνωστοποίησης, τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος
γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η
γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων
κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό
με τη γνωστοποίηση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.»
Κεφάλαιο Θ’ Άρθρο 56
Παρ. 1
Διευκρινίζει ότι η εγγυητική επιστολή είναι για τη διασφάλιση συμφερόντων του Δημοσίου έναντι οφειλόμενων
μισθωμάτων.
Συνεχίζει να μη διευκρινίζει ποιος και πού καταθέτει την εγγυητική επιστολή.
Παρ. 4
Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΜΕ:
«Σε κάθε ανανέωση εγγυητικής ανά τριετία, δεν θα πρέπει να συναθροίζεται η προηγούμενη γιατί κατ’ αυτόν τον
τρόπο συγκεντρώνονται πολύ μεγάλα ποσά, με αντίστοιχα πολύ μεγάλα ύψη χρηματοοικονομικής εγγύησης.
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Προτείνουμε η εγγυητική να καλύπτει παραγωγή δύο τριετιών και μόνο».
Προστίθενται τα παρακάτω εδάφια που ενδεχομένως να μεταφερθούν στις μεταβατικές διατάξεις:
«Λατομεία της υπόψη κατηγορίας, τα οποία ήδη λειτουργούν με κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή της παρ. 1,
συνεχίζουν τη λειτουργία τους, λογιζόμενης ως ημερομηνίας έναρξης υπολογισμού του ύψους της, της
ημερομηνίας που ξεκίνησε για πρώτη φορά ο υπολογισμός της.
Τα λατομεία της υπόψη κατηγορίας, τα οποία ήδη λειτουργούν χωρίς εγγυητική επιστολή της παρ. 1, συνεχίζουν
τη λειτουργία τους, εφόσον καταθέσουν εγγυητική επιστολή, λογιζόμενης ως ημερομηνίας έναρξης υπολογισμού
του ύψους της, της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του Ν. 4409/2016 (Α΄136).
Και για τις δύο περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, ο τρόπος υπολογισμού της εγγυητικής επιστολής,
καθορίζεται στην παράγραφο 4».
Παρ. 7
Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΜΕ:
«Σε αμφισβητούμενες, ιδιοκτησιακά, εκτάσεις, σε περίπτωση τελεσιδικίας υπέρ του Δημοσίου, προβλέπεται ότι
ο φορέας θα πληρώσει στο Ελληνικό Δημόσιο μισθώματα από τη στιγμή που ξεκίνησε η μίσθωση του χώρου που
αυτή έγινε, με ιδιώτη ή ΟΤΑ.
Αυτή η αναδρομική πληρωμή μισθωμάτων και μάλιστα σε μεγάλο βάθος χρόνου, δημιουργεί θέματα
βιωσιμότητας επιχειρήσεων και στοιχειοθετεί θέματα συνταγματικότητας.
Κατά τη γνώμη μας, τα μισθώματα θα πρέπει να καταβάλλονται προς το Δημόσιο από τη χρονική στιγμή της
τελεσιδικίας και πέρα. Εάν το Δημόσιο, επί ιδιοκτησιών που δεν διεκδίκησε ποτέ, θέλει να εισπράξει μισθώματα
από τον ιδιώτη ή τους ΟΤΑ που φέρονταν ως ιδιοκτήτες, πρέπει να τα διεκδικήσει από αυτούς».
Κεφ. Θ’ άρθρο 57
Παρ. 2
Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΜΕ:
«Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις γνωστοποιούνται σε υπηρεσία της Περιφέρειας ενώ η γνωστοποίηση
των εκμεταλλεύσεων γίνεται σε υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Κατά τη γνώμη μας, αφού οι εγκαταστάσεις εντός λατομικού χώρου έχουν εγκριθεί είτε με την Τεχνική Μελέτη
(όπως προβλέπει το παρόν), είτε με ξεχωριστή κατάθεση, όπως εμείς προτείνουμε, θα γνωστοποιούνται στην ίδια
υπηρεσία, δηλαδή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» .
Άρθρο 25
Μεταβατικές διατάξεις
Παρ. 4
Γενικό σχόλιο:
Παρατάσεις μισθώσεων μετά την εικοσαετία, σαρανταετία ή πενηνταετία, απαιτούν τη σύμφωνη γνώμη του
ιδιοκτήτη. Δεν πέρασε η πρόταση του ΣΜΕ για παρατάσεις μισθώσεων μονομερώς.
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Η παράγραφος διαμορφώθηκε ως εξής (τα με κίτρινο χρώμα αποτελούν προσθήκες στο νέο σχέδιο) :
Μισθώσεις λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων που έχουν συναφθεί ή παραταθεί
μονομερώς σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν.669/1977 (Α’241) και στα πλαίσια ισχυουσών
αδειών εκμετάλλευσης μπορούν να παρατείνονται μονομερώς έως τη συμπλήρωση είκοσι ετών από την αρχική
μίσθωση.
Οι ανωτέρω συμβάσεις που έχουν παραταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν.669/1977 (Α’241)
μπορούν να παρατείνονται μονομερώς έως τη συμπλήρωση σαράντα ετών από την αρχική μίσθωση.
Μισθώσεις που έχουν ξεπεράσει τα σαράντα έτη σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 183 του
ν.4001/2011 (Α’179), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν.4203/2013 (Α’235) και 22 του ν.4351/2015 (Α΄165)
μπορούν να παρατείνονται μονομερώς έως τη συμπλήρωση πενήντα ετών από την αρχική μίσθωση,
εφαρμοζόμενων περαιτέρω των οριζομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 3
Μισθώσεις λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων που συνομολογήθηκαν προ της ισχύος του ν.
669/77 (Α’241), ισχύουν σήμερα και έχουν παραταθεί δυνάμει του άρθρου 44 παραγρ. 1 του ν. 669/77 (Α’241) ή
της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 2702/1999 (Α’70) , μπορούν να παρατείνονται μονομερώς, μέχρι τη συμπλήρωση
πεντηκονταετίας, που προσδιορίζεται από την έναρξη ισχύος του ν. 669/77 (Α’241).

Παρ.7
Προστέθηκε η παρακάτω παράγραφος:
«Ειδικά για τα ιδιωτικά λατομεία όλων των κατηγοριών λατομικών ορυκτών, όπου ο φορέας εκμετάλλευσης
είναι διαφορετικός από τον ιδιοκτήτη του εδάφους και εμπίπτουν στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του
παρόντος άρθρου, η παράταση της διάρκειας ισχύος των συμβάσεων μίσθωσης πέραν των πενήντα (50) ετών
δεν μπορεί να γίνει μονομερώς από τον μισθωτή αλλά απαιτείται η σύναψη νέας σύμβασης για την επόμενη,
πέραν των πενήντα ετών, δεκαετή παράταση.»

Αφαιρέθηκε η παλιά 7 παράγραφος για τις εν ισχύ άδειες εκμετάλλευσης ιδιωτικών λατομείων:
«Για όσες δραστηριότητες εμπίπτουν εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης και για τις οποίες υφίσταται άδεια
εκμετάλλευσης σε ισχύ, οι φορείς της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούνται σε γνωστοποίηση σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 4442/2016 (Α’ 230)»

Παρ. 15
Η παράγραφος διαμορφώθηκε ως εξής (με κίτρινο οι προσθήκες στο νέο σχέδιο):
«Λατομεία λειτουργούντα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος με άδεια εκμετάλλευσης αποκλειστικώς
μαρμαρόσκονης ή μαρμαροψηφίδας, υπάγονται στο εξής στην διατάξεις της περίπτωσης β της παραγράφου 2
του άρθρου 10.
Τα λατομεία αυτά μπορούν να διαθέτουν τα συμπαραγόμενα αδρανή υλικά στην αγορά, εφαρμόζοντας την
εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, σύμφωνα με τους περιορισμούς της παρ. 7 του άρθρου 3, μέχρι τη λήξη της
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υφιστάμενης μίσθωσης και όχι περισσότερο από 5 έτη από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος. Στη συνέχεια
μπορούν να λειτουργούν, σύμφωνα με τους περιορισμούς του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β της
παραγράφου 2 του άρθρου 10.
Το προηγούμενο εδάφιο, αναφορικά με τους περιορισμούς διάθεσης συμπαραγομένων προϊόντων εφαρμόζεται
αντιστοίχως και για τα λειτουργούντα λατομεία βιομηχανικού ορυκτού ανθρακικού ασβεστίου.»
Παρατήρηση ΣΜΕ;
Στην παράγραφο αυτή γίνεται μια προσπάθεια περιορισμού των παρανομιών όπως είχε ζητήσει και ο ΣΜΕ.
Παρ. 18
Τροποποιήθηκε η παράγραφος ως εξής (με διαγράμμιση τι σβήστηκε στο νέο σχέδιο):
«Σε περιπτώσεις τυχόν μεταβολής της χρήσης γης, με πολεοδομικές, χωροταξικές ή άλλες διατάξεις, σε περιοχές
που λειτουργούν νομίμως λατομεία αδρανών υλικών, βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων, τα λατομεία αυτά
εξακολουθούν να λειτουργούν εντός των ορίων της άδειας εκμετάλλευσης, και η παράταση της λειτουργίας τους
διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Κεφαλαίου Θ’ του ν.4442/2016 (Α’ 230).»

Παρ. 19
Τροποποιήθηκε η παράγραφος ως εξής (με κίτρινο η προσθήκη στο νέο σχέδιο):
«Πάγια ή αναλογικά μισθώματα που έχουν καθορισθεί κατά τρόπο διαφορετικό από τα οριζόμενα στην
παράγραφο 4 του άρθρου 3 με απευθείας συμβάσεις μίσθωσης που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη εφαρμογής
του παρόντος, εξακολουθούν να καταβάλλονται όπως προβλέπεται στις υπόψη συμβάσεις μέχρι τη λήξη της
ισχύος τους και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την 31-12-2020.»

Παρ. 21
Προστέθηκε η παράγραφος
« Οι εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών υλικών που λειτουργούν εντός καθορισμένων λατομικών περιοχών,
καθώς και οι εκμεταλλευτές μεταλλείων υποχρεούνται να καταθέσουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αντίστοιχα,
εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13, εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση
του παρόντος και ίση με το 20% του προβλεπόμενου ποσού για τη δαπάνη αποκατάστασης περιβάλλοντος στην
ισχύουσα ΑΕΠΟ. Η εγγυητική επιστολή θα προσαυξάνεται κάθε έτος ώστε να καλύπτει 20% επιπλέον του
προβλεπόμενου ποσού αποκατάστασης, έτσι ώστε πριν τη λήξη της πενταετίας να καλύπτεται το 100 % της
προβλεπόμενης δαπάνης.»

Άρθρο 26
Καταργούμενες διατάξεις
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1.
Παραμένει το άρθρο 26 του Ν. 1428/1984 που αναφέρεται στον ΚΜΛΕ και σε ασφάλεια και υγεία
εργαζομένων (παραπομπή στο Ν.1568/1985)
2.
Παραμένει το άρθρο 18 του Ν. 2115/1993 που αναφέρεται στην ασφάλεια και υγεία εργαζομένων
(παραπομπή στο Ν.1568/1985)
3.
Δεν καταργείται το ΠΔ 285/1979 «Περί εκμισθώσεως δημοσίων λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και
μαρμάρων»
Άρθρο 27
Παρ. 1
Λοιπές διατάξεις.
Διεγράφησαν δύο παράγραφοι που αναφερόντουσαν σε μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές και κατεδαφίσεις.
Παρ. 2
Όπως είχαμε ζητήσει στην παράγραφο αυτή για την εξαίρεση των διπλών αποκαταστάσεων, γίνεται αναφορά
και στα μεταλλεία (εξαιρούνται της διπλής αποκατάστασης).
Άρθρο 28
Παρ. 1
Τίθεται η προσθήκη:
Οι κατωτέρω διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ:
1. Οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3851/2010 (Α’85), όπως έχουν αντικατασταθεί με το άρθρο 27 του ν.4258/2014
(Α’94), καθώς και το άρθρο 62 του ν.4305/2014 (Α’237). Μετά τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 62 του
ν.4305/2014, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4442/2016 (ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΙΣ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ).

Το προεδρείο του ΣΜΕ συνέχισε να έχει συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, συζητώντας το σύνολο
των διαφωνιών του. Προς το τέλος των εκτεταμένων αυτών συζητήσεων και λίγες μέρες πριν κατατεθεί το τελικό
σχέδιο νόμου στην πολιτική ηγεσία, ο Σύνδεσμος επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένα πολύ βασικά θέματα, τα οποία
υποστήριξε έντονα μέχρι την τελευταία στιγμή.
Τα σημεία αυτά ήταν:
1.
Η Τεχνική Μελέτη θα πρέπει συνεχίσει να είναι όπως περιγράφεται στα άρθρα 4, 101, 102 του ΚΜΛΕ του
2011 με την αντίστοιχη προβλεπόμενη εγκριτική διαδικασία.
Δεν θα περιέχει μελέτες εξορυκτικών εγκαταστάσεων, κατεργασιών, κατασκευών, αερισμού, εγκαταστάσεων
αποβλήτων κτλ.
Θα γίνεται αναφορά στα αντίστοιχα κεφάλαια της Τ.Μ. ότι είτε υπάρχει φάκελος που γνωστοποιεί στην υπηρεσία
την εγκατάσταση είτε έχει τεθεί σε διαδικασία έγκρισης (ανάλογα της εγκατάστασης)
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2.
Προτείνουμε όλες οι εγκαταστάσεις του Άρθρου 71 του τελευταίου λατομικού νομοσχεδίου όπως και οι
εγκαταστάσεις του άρθρου 72 που αναφέρονται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας υδάτων και σε χώρους απόθεσης
εξορυκτικών αποβλήτων (δεν χρειάζονται έγκριση, καλύπτονται εν πολλοίς από ΜΠΕ ως ανάλυση
προβλήματος) να είναι με γνωστοποίηση

3.
Ο ΣΜΕ σε προηγούμενα έγγραφά του, έχει ξεκαθαρίσει ότι τα αναλογικά μισθώματα πρέπει να είναι επί
δαπέδου λατομείου ορίζοντας ως δάπεδο λατομείου τους χώρους αποκομιδής των υλικών από τις βαθμίδες και
τις πλατείες του λατομείου τις ευρισκόμενες εντός του χώρου της εκσκαφής.
Ο υπολογισμός στο νέο σχέδιο Free on Board ή Free οn Truck, συνεπάγεται καταβολή μισθωμάτων για κόστη
που δεν έχουν σχέση με την εξόρυξη
4.
μας:

Σε ό,τι αφορά στο Άρθρο 25 παρ. 6 & 7 για την παράταση πέραν της 40ετίας, επαναφέρουμε την πρότασή

Να προβλεφθεί ότι οι συμβάσεις μίσθωσης ιδιωτικών εκτάσεων πέραν των 40 ετών, για λατομεία όλων των
κατηγοριών λατομικών ορυκτών, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, μπορούν να
παρατείνονται μονομερώς ανά δεκαετία μέχρι την μέγιστη δυνατή απόληψη των κοιτασμάτων των υπό
εκμετάλλευση ορυκτών και πάντως όχι πέραν των εβδομήντα (70) ετών, συνολικά από την έναρξη της μίσθωσης.
Για την κατοχύρωση του ιδιοκτήτη πριν την επέκταση μίσθωσης πέραν των σαράντα (40) ετών να εκδίδεται
διαπιστωτική πράξη από την αρμόδια αρχή, ότι η εκμετάλλευση έχει γίνει με βάση τις υποχρεώσεις και την άδεια
του μισθωτή. Σε περίπτωση διαφωνίας για το ύψος του αναλογικού μισθώματος η διαφορά να επιλύεται από τα
αρμόδια δικαστήρια.
5.

Σε ό,τι αφορά στο Άρθρο 17 παρ. 3 για τα πρόστιμα, επαναφέρουμε την πρότασή μας:

«Το έργο , κατά τον ΚΜΛΕ, είναι ένα σύνολο εργοταξίων σε γειτνιάζουσες περιοχές που έχει ενιαία διοίκηση και
οργάνωση. Επομένως για τον υπολογισμό του προστίμου μιας παράβασης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το
προσωπικό του εργοταξίου στο οποίο έγινε η παράβαση και όχι το σύνολο του έργου».
«Ο υπολογισμός του συντελεστή α
γίνεται με την βοήθεια του Πίνακα 3 όπου ως αριθμός εργαζομένων
περιλαμβάνεται το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στο εργοτάξιο, στο οποίο έγινε η συγκεκριμένη
παράβαση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ακόμα και με υπεργολαβία. «
6.

Σε ό,τι αφορά στο «πράσινο τέλος» του Άρθρου 21, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

«Τα τέλη που βαρύνουν τον λατομικό κλάδο θα πρέπει να σχετίζονται με το παραγωγικό μοντέλο και όχι με την
διάρκεια ζωής ενός λατομείου/ ορυχείου. Η επιβολή τέλους για λειτουργία λατομείου πέραν των 40 ετών
επιβάλλεται μόνο στον εξορυκτικό κλάδο και είναι πρωτοφανής, δεδομένου ότι η παράταση της ζωής ενός
λατομείου έχει πρόσθετο κόστος και θετική επίδραση στο περιβάλλον διότι μειώνει την ανάγκη για την έναρξη
νέων λατομείων».
Προτείνεται να απαλειφθεί η συγκεκριμένη παράγραφος.
Σε περίπτωση που είναι «κόκκινη γραμμή» της πολιτικής ηγεσίας, τότε σας επαναπροτείνουμε να μειωθούν
σημαντικά τα τέλη υπερ ΟΤΑ για όλα τα λατομικά προϊόντα και να συνεχίσει να υπάρχει το «πράσινο τέλος».
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Επισημαίνουμε ότι το «πράσινο τέλος», κατά τη γνώμη μας, πρέπει να υπολογίζεται επί των κερδών και όχι επί
της αξίας των πωλούμενων προϊόντων. Επίσης οι αξίες να αφορούν στο «δάπεδο του λατομείου» και μόνον
7.

Σε συνάρτηση με το προηγούμενο, προτείνουμε στο Άρθρο 20 παρ. 2 τα εξής:

Παρατηρείται μια μείωση κατά 20% των ειδικών τελών υπέρ ΟΤΑ στους εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών
υλικών (είτε αυτά αφορούν τον κατασκευαστικό κλάδο είτε χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για την
τσιμεντοβιομηχανία, ασβεστοποιία ή μεταλλουργία) . Θεωρούμε ότι αντίστοιχη μείωση θα πρέπει να γίνει και
στους εκμεταλλευτές βιομηχανικών ορυκτών και το τέλος να αναπροσαρμοσθεί στο 1,5%.

8.
Σε ό, τι αφορά σε περίπτωση τελεσιδικίας υπέρ Δημοσίου για μία λατομική έκταση, πρέπει το Δημόσιο να
διεκδικήσει από τον εκμισθωτή τα προηγούμενα μισθώματα και όχι από τον εξορυκτικό φορέα.
Αυτή η λύση, όπως περιγράφεται στο σχέδιο Λατομικού, δε συνάδει καθόλου ούτε με τον αστικό κώδικα,
ούτε και με το σύνταγμα. Ο ΑΚ προβλέπει το δικαίωμα αναγωγής κατά του ζημιώσαντος. Με την αναγωγή έναντι
τρίτου παραβιάζεται και η συνταγματική αρχή της ιδιοκτησίας (άρθρο 17 του Συντάγματος) σε συνδυασμό με το
Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλου της Ευρωπαϊκής Ενωσης που έχει υπερνομοθετική ισχύ. Ως παραβίαση της
ιδιοκτησίας εν προκειμένω νοείται η χρηματική περιουσία του μισθωτή η οποία με μια τέτοια διάταξη ουσιαστικά
«δημεύεται»
Το δικαίωμα αναζήτησης των μισθωμάτων έναντι των εκμισθωτών των ακινήτων, βασίζεται στις διατάξεις
περί αδικοπραξίας καθώς και στις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού (επικουρικά). Με τις πρώτες ο
εκμισθωτής οφείλει να αποζημιώσει το ζημιωθέν Δημόσιο (κατά το ποσό των καταβληθέντων μισθωμάτων) με
τις δεύτερες ο εκμισθωτής οφείλει να αποδώσει το σωζόμενο πλουτισμό (τα μισθώματα που δεν έχει δαπανήσει).
Εκτός αυτών, προέκυψαν δύο βασικά προβλήματα που αφορούσαν λειτουργούντα λατομεία, στα οποία ο ΣΜΕ
ζήτησε προσθήκη διατάξεων στο νέο Λατομικό Νομοσχέδιο, προκειμένου να επιλυθούν
Συγκεκριμένα:
α Οι αρμόδιες υπηρεσίες απέρριψαν πρόσφατα όσες αιτήσεις παρατάσεων μισθώσεων λατομείων
εκκρεμούσαν και είχε περάσει ο χρόνος ισχύος των αρχικών μισθώσεων. Αυτό βασίστηκε στην 76/2017
γνωμοδότηση του ΝΣΚ, σύμφωνα με την οποία για να είναι έγκυρες οι παρατάσεις των μισθώσεων των
λατομείων, πρέπει οι νέες συμβάσεις να υπογράφονται πριν την λήξη των προηγουμένων μισθώσεων,
άποψη η οποία για πρώτη φορά εκφράστηκε από την Διοίκηση και η οποία σε κανένα σημείο της
μέχρι τώρα ισχύουσας λατομικής νομοθεσίας, (Ν. 1428/84), δεν αναφερόταν
Στο υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο ‘ Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών’ περιλαμβάνεται πλέον
διάταξη σύμφωνα με την οποία παρατάσεις συμβάσεων μίσθωσης λατομείων, που καταρτίζονται μετά τη
λήξη της αρχικής μίσθωσης, είναι έγκυρες και έχουν αναδρομική ισχύ με προϋπόθεση την έγκαιρη,
σύμφωνα με το νόμο, κατάθεση της αίτησης παράτασης.
Αυτή όμως η διάταξη θα έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις που θα ανακύψουν μετά την έναρξη ισχύος του
νέου νόμου ήτοι μετά την ψήφιση και δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Έτσι όμως δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα που ανέκυψε για εκείνες τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν
πιο πάνω και στις οποίες απορρίφθηκαν οι ήδη υποβληθείσες αιτήσεις για την παράταση των μισθώσεων,
λόγω της ανωτέρω Γνωμοδοτήσεως, ενώ επί δεκαετίες έως τώρα δεν είχε ποτέ τεθεί ζήτημα εγκυρότητας
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των παρατάσεων των μισθώσεων στην περίπτωση κατά την οποία η απόφαση ή η σύμβαση που αφορά
στην παράταση είχε λάβει χώρα μετά τη λήξη της προηγούμενης μίσθωσης.
Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να προβλεφθεί διάταξη στο νέο νόμο, που να δίνει το δικαίωμα σε όσα
λατομεία έχασαν τις μισθώσεις μετά την έκδοση της 76/2017 γνωμοδότησης το ΝΣΚ, να υποβάλουν εκ
νέου αιτήσεις παράτασης των μισθώσεων και να κριθούν αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου
λατομικού νόμου
β Το θέμα αυτό αφορά σε δεκάδες λατομεία αδρανών υλικών τα οποία λειτουργούσαν πριν το 1984 και ενώ
σύννομα έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη αποκατάσταση, αντιμετωπίζονται από τις δασικές
υπηρεσίες ως παράνομα και διώκονται με υπέρογκα πρόστιμα.
Συγκεκριμένα, με το άρθρο 7 παρ. 1 β του Ν. 2837/2000 είχε οριστεί ότι οι εκμεταλλευτές λατομείων
αδρανών υλικών που λειτουργούσαν εκτός των λατομικών περιοχών βάσει των διατάξεων του άρθρου 20
του Ν. 2115/1993 όφειλαν να αποκαταστήσουν τους υφιστάμενους λατομικούς χώρους σύμφωνα με ειδική
μελέτη αποκατάστασης, οι προδιαγραφές και το χρονοδιάγραμμα της οποίας θα καθορίζονταν με κοινές
αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας.
Κατ’ εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης του άρθρου 7 παρ. 1 εδαφ. β του Ν. 2837/2000, εκδόθηκε η
με αριθμό Δ10/Φ68/οικ.4437/2001 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης, ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας, που
δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 244/8-3-2001 ΦΕΚ, τεύχος Β. Με αυτήν ορίστηκαν οι προδιαγραφές και το
χρονοδιάγραμμα της ειδικής μελέτης αποκατάστασης.
Στην Κοινή αυτή Υπουργική Απόφαση προβλέπεται η υποχρεωτική αποκατάσταση (παράγραφος 12) του
περιβάλλοντος και στις περιπτώσεις που έχει διενεργηθεί εκμετάλλευση εκτός της νόμιμα
μισθωμένης έκτασης του λατομείου.
Η αποκατάσταση αυτή, διενεργούνταν χωρίς έγκριση επέμβασης από τη δασική υπηρεσία για τις εκτάσεις
αυτές που ήταν εκτός μίσθωσης, διότι δεν αποτελούσε απαίτηση της προαναφερόμενης ΚΥΑ.
Με την παρούσα νομοθετική ρύθμιση, λύνεται το πρόβλημα της αποκατάστασης των μη μισθωμένων
τμημάτων. Σύμφωνα με την ΥΑ με αριθμό Δ10/Φ68/οικ.4437/2001 των Υπουργών Ανάπτυξης, ΠΕΧΩΔΕ
και Γεωργίας (Β’244) επιτυχής αποκατάσταση θεωρείται εάν έχει πραγματοποιηθεί το ογδόντα τοις εκατό
(80%) των εργασιών αποκατάστασης.
Στα εν λόγω λατομεία, έχουν παραταθεί τα χρονοδιαγράμματα αποκατάστασης με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της οικίας Περιφέρειας, κατόπιν βεβαίωσης του αρμοδίου κλιμακίου που αποτελείται από
υπαλλήλους της Δασικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, ότι έχει πραγματοποιηθεί
αρχικώς το πενήντα τοις εκατό (50%) των εργασιών αποκατάστασης. Εάν το τελικό ποσοστό των
εργασιών αυτών είναι παραπάνω ή ίσο από ογδόντα τοις εκατό (80%) και το οποίο βεβαιώνεται με την
επιστροφή του θετικού ποσοστού της εγγυητικής επιστολής και ταυτόχρονα η αποκατάσταση εκτός της
μισθωμένης έκτασης είναι όμοια με αυτή της εντός, να αίρονται οι πράξεις της διοίκησης όπως
Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, αποφάσεις κήρυξης αναδάσωσης, διοικητικές ποινές προστίμων ή
ειδικής αποζημίωσης κοκ.
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Γ. ΣΜΕ και ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
•

Επέκταση της οδηγίας CMD (περί καρκινογόνων) με ένταξη νέων ουσιών

Η Commission θα προχωρήσει σε αναλυτικές μελέτες για την ένταξη τριών νέων ουσιών στην οδηγία CMD, που
αφορούν άμεσα στον κλάδο, τις σκόνες νικελίου και των νικελιούχων ενώσεων, τα DPM (Diesel Particles
Matters) από τις εκπομπές καυσαερίων Diesel μηχανημάτων (diesel engine exhaust) και τη βενζίνη τη
διαχεόμενη σε περιβάλλον εργασίας.
Σε ό,τι αφορά στις ενώσεις νικελίου και τη βενζίνη, ανατέθηκε μελέτη στη Risk Assessment Committee (RAC),
το ανάλογο επιστημονικό όργανο που θέτει τα όρια στο REACH.
Aυτό αντιβαίνει τη μέχρι σήμερα πρακτική όπου οποιαδήποτε νέα όρια ουσιών μελετούνται και αποφασίζονται
κατ’ αρχάς από τη Scientific Committee of Occupational Exposure Limits (SCOEL). Oύτως ή άλλως, έχει
εντοπιστεί και από την Commission και από τους κοινωνικούς εταίρους ότι υπάρχουν επικαλύψεις στο έργο RAC
και SCOEL όπως και διαφορετικές προσεγγίσεις οι οποίες πρέπει να αρθούν.
Η ACSH πιστεύει ότι οι δυο επιτροπές (RAC και SCOEL) έχουν διακριτούς ρόλους. Η μεν RAC προσδιορίζει τα
προβλήματα όπως και τα όρια έκθεσης για τους downstream users μιας χημικής ουσίας ενώ η SCOEL
προσδιορίζει τα όρια έκθεσης σε κάποια ουσία στο περιβάλλον εργασίας. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία των δύο
επιτροπών στα νέα βήματα ένταξης ουσιών στην CMD και στις λίστες της CAD (Chemical Agents Directive).
Σε ό,τι αφορά τα Diesel Exhaust και την ένταξή τους στην CMD υπάρχει έντονος προβληματισμός ιδιαίτερα από
το Chemicals Working Party, τη Business Europe και τα εξειδικευμένα στελέχη των επιχειρήσεων της
βιομηχανίας.

Είναι γεγονός , με την υπάρχουσα βιβλιογραφία/μελέτες ότι δεν πρέπει να παραγνωριστεί ο παράγοντας ότι οι
χημικές ενώσεις στα diesel exhaust έχουν κατηγοριοποιηθεί ως καρκινογόνες. Ο συνδυασμός DPM και
επικίνδυνων αερίων που υπάρχουν στα diesel exhaust πρέπει πράγματι να οδηγήσει σε μέτρα που είναι
απαραίτητο να ληφθούν σε αντίστοιχους χώρους εργασίας.
Τα DPM είναι σωματίδια που αποτελούνται από πυρήνες ελεύθερου στοιχειώδους άνθρακα (elemental carbon)
οι οποίοι περιβάλλονται από οργανικές αρωματικές ενώσεις άνθρακα, αποτελούμενες κύρια από
πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAHs). Για μερικές από αυτές, υπάρχουν ενδείξεις για προξένηση
καρκίνου από πιθανή παρατεταμένη έκθεση. Επιδημιολογικά εργαζόμενοι που έχουν εκτεθεί σε diesel exhaust
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αντιμετωπίζουν από απλά ή λιγότερο απλά προβλήματα στα μάτια και στη μύτη, πονοκεφάλους, μέχρι
αναπνευστικές ασθένειες και καρκίνο στον πνεύμονα.
Θα πρέπει να βρεθεί μια ουσία-δείκτης για να μπορούν να αντιμετωπιστούν όλα όσα αναφέρθηκαν, με μετρήσεις
που θα δίνουν συγκεκριμένες τιμές σε αυτόν το δείκτη. Αυτή είναι και η μεγάλη δυσκολία του προσδιορισμού
αυτού του δείκτη κάτι που δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Επιστημονική συμφωνία σε συνδυασμό με τις
υπάρχουσες ενδείξεις, για το τι μετράμε και πώς, δεν έχει επιτευχθεί.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι κάποιες χημικές ενώσεις που υπάρχουν στα diesel exhaust, αντιμετωπίζονται από
την CMD (φορμαλδεΰδες, βενζίνες, βουτάνιο, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες) και κάποιες άλλες
από την CAD (NOx και CΟ).
Πρέπει να είμαστε βέβαιοι για το ποιες ή ποια ουσία θα μετράμε και πώς, ώστε να είμαστε βέβαιοι για τα μέτρα
που πρέπει να ληφθούν. Μέχρι σήμερα κατά τη Business Europe, δεν υπάρχει εγκεκριμένη, αναλυτική και
σίγουρη μέθοδος για τη μέτρηση των καρκινογόνων ουσιών στα diesel exhaust. Μία αξιόπιστη και όχι πολύ
ακριβή σε κόστος μέθοδος μέτρησης μπορεί να οδηγήσει σε αποτελεσματικά μέτρα κατά της έκθεσης
εργαζομένων σε αυτούς τους παράγοντες. Η πρόταση να συμπεριληφθεί στο Annex III της CMD ένα όριο για
την έκθεση σε elemental carbon θεωρείται ανεδαφική και προβληματική με βάση τα κριτήρια που αναφέρθηκαν
(εύκολη μέτρηση, όχι μεγάλου κόστους, αξιόπιστες συσκευές μέτρησης κτλ).
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εκπομπές καυσαερίων εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως, τύποι
μηχανήματος, ποιότητα καυσίμου, γενιά κινητήρα και τύπος κινητήρα, συστήματα δέσμευσης καυσαερίων, είδη
χρησιμοποιούμενων λιπαντικών, συνθήκες λειτουργίας της μηχανής κ.α. Με δεδομένο ότι σε ένα χώρο εργασίας
λειτουργούν πολλών ειδών μηχανές δύσκολα μπορεί να απομονωθούν οι πηγές και τα αίτια δημιουργίας του
προβλήματος, σε συνδυασμό με τις αδυναμίες μετρήσεων.
Επίσης, σε ένα ευρύτερο εργασιακό περιβάλλον, τα diesel exhaust δεν είναι στατικά, αλλάζουν συνέχεια
περιεκτικότητα και πυκνότητα ανάλογα με το περιβάλλον. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχουν σαφή όρια σε σχέση με
το εάν είναι προβληματική ή όχι η λειτουργία παλαιότερων μηχανημάτων.
Νέα μηχανήματα, με νέα συστήματα δέσμευσης καυσαερίων εισέρχονται στον εργασιακό χώρο. Σε αυτά δεν έχει
δοθεί ο κατάλληλος χρόνος για να βγουν τα νέα συμπεράσματα έκθεσης των εργαζομένων.
Πρέπει επίσης να συνυπολογιστούν οι τεχνικές αδυναμίες καθολικής αντιμετώπισης του προβλήματος πχ με
ηλεκτροκίνηση ή χρήση μπαταριών που σε κάποιες δραστηριότητες όπως σε μεταλλεία, δεν έχουν ακόμη
εφαρμογή.
Όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το όλο θέμα πρέπει να διερευνηθεί σε μεγαλύτερη έκταση και η ένταξη
των Diesel Exhaust στην CMD να αναβληθεί για το εγγύς μέλλον.
• Αλλαγές σε πολλές υπάρχουσες οδηγίες
Αποφασίστηκε να τροποποιηθούν/εκσυγχρονιστούν οι εξής οδηγίες που αφορούν στον κλάδο στον κλάδο της
βιομηχανίας:
− Workplaces Directive (89/654)
Θα πρέπει η οδηγία αυτή να εκσυγχρονιστεί ώστε να εξασφαλίζει τις απαιτήσεις Υ&Α τα προσεχή χρόνια, σε
όλους τους χώρους εργασίας (κοινά θέματα, κοινές υποχρεώσεις, κοινές προδιαγραφές). Η Οδηγία θα συνεχίζει
να θέτει βασικούς στόχους προστασίας εργαζομένων και να περιγράφει διαχρονικά τις απαιτήσεις Υ&Α στους
χώρους εργασίας. Πρέπει, επίσης, να αντιμετωπιστούν οι νέου τύπου επικινδυνότητες στον εργασιακό χώρο.
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Υπάρχει προβληματισμός για τον επαναπροσδιορισμό του όρου «χώρος εργασίας» με βάση τα νέα δεδομένα και
τις νέες μορφές εργασίας. Επίσης, ανοικτό είναι το θέμα εάν οι προδιαγραφές της μελέτης επικινδυνότητας που
περιγράφονται στη Framework Directive (89/391/EEC) εκσυγχρονιστούν και ενταχθούν επίσης στη Workplaces
Directive.
− Personal Protective Equipment (89/656)(PPE)
Χρειάζεται πλήρης ανανέωση, συμπλήρωση και ενημέρωση και στο κυρίως σώμα της Οδηγίας και στα annexes,
λαμβάνοντας υπόψη τον Regulation 2016/425 στα PPE.
H ACSH εκφράζει την έντονη επιθυμία της, η Οδηγία να συνοδεύεται και από πρακτικό οδηγό καλής εφαρμογής.
Αυτό θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τις ΜΜΕ. Πρέπει πολύ συγκεκριμένα – εστιασμένα να διευκρινιστεί ότι τα
PPE είναι πρόσθετα μέτρα ασφάλειας μέρος της ιεράρχησης μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται για την Υ&Α
των εργαζομένων, όπως περιγράφονται στην Framework Directive 89/391/EEC.
Το παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας θέλει εκσυγχρονισμό με βάση τη σημερινή χρησιμοποιούμενη ορολογία τεχνολογία των μέσων προστασίας και του κανονισμού EU 2016/425.
Το παράρτημα ΙΙΙ χρειάζεται νέα προσέγγιση με συγκεκριμένες αναφορές σε επιμέρους τομείς δραστηριοτήτων
που απαιτούν PPE

− Display Screen Equipment (90/270)
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Xρειάζεται να γίνουν ριζικές αλλαγές με βάση τη σημερινή τεχνολογία, τα χρησιμοποιούμενα μέσα και τον
εργονομικό σχεδιασμό τους. Η τροποποιημένη οδηγία, εκτός των άλλων, θα πρέπει να εξασφαλίζει την εργασία
ατόμων με ειδικές ανάγκες που κατά κύριο λόγο εργάζονται σήμερα χρησιμοποιώντας ψηφιακή τεχνολογία και
P.C.
Με βάση τα νέα τεχνολογικά μέσα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί η μελέτη επικινδυνότητας και τα μέτρα
προστασίας που είναι αναγκαίο να ληφθούν ώστε να είναι ασφαλής η χρήση τους.
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