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Σε λίγες γραμμές τι περιέχει η Έκθεση Πεπραγμένων του Δεκεμβρίου  2018: 
 
 
Περιεχόμενα 
 
Α. ΔΣ 
Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Εγγυητικές επιστολές αποκαταστάσεων σε μεταλλευτικούς και λατομικούς 
χώρους 
Γ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΕΙΤ Raw Materials: 3nd Greek Raw Materials Dialogue.Συμμετοχή ΣΜΕ 
Δ. ΣΜΕ και Ευρωπαϊκά θέματα 
Βest Available Techniques (BAT). Reference Document for the Management 
of Waste from Extractive Industry (MWEI BREF) 
Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ 
SUPRIM project 
 
 

Α .  Δ Σ  
Τα κυριότερα θέματα ήταν: 

− Επεκτασιμότητα ΣΣΕ, ανασκόπηση ενεργειών 
− Επιδόσεις εταιρειών μελών στην ασφάλεια 
− Συνεργασία ΣΜΕ με ΕΛΙΝΥΑΕ  
− Επικοινωνιακές δράσεις 

 

Β .  Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν  Κ Α Ι  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η  

Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Ε Σ  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ε Σ  Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν  Σ Ε  
Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ  Κ Α Ι  Λ Α Τ Ο Μ Ι Κ Ο Υ Σ  Χ Ω Ρ Ο Υ Σ  

 
Εντοπίζονται σημαντικά προβλήματα εφαρμογής του Ν. 4512/2018 και των εξειδικευτικών 
αποφάσεων/εγκυκλίων σχετικά με το θέμα. 

1 Λατομεία εντός λατομικών περιοχών 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η νέα υποχρέωση, ήδη λειτουργούντων λατομείων εντός λατομικών 
περιοχών στην καταβολή σημαντικών χρηματικών ποσών για έκδοση εγγυητών επιστολών. Αυτό δεν 
υπήρχε όταν ετίθετο σε δημοπρασία ο λατομικός χώρος. 
Πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της εγγυητικής και η κάλυψη του 
συνόλου της αποκατάστασης, με βάση τις ΑΕΠΟ, σε βάθος χρόνου (4οετία-70ετία). 
Ένα λατομείο εντός λατομικού χώρου που βρίσκεται στην τρίτη δεκαετία λειτουργίας καλείται να 
καλύψει με εγγυητική επιστολή ίσης αξίας με το 20% από το συνολικό προβλεπόμενο κόστος 
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αποκατάστασης ανά έτος, ούτως ώστε εντός 5ετίας να έχει ολοκληρώσει την κάλυψη του 100% του 
κόστους αποκατάστασης.  
Ας πάρουμε ως παράδειγμα μία υπαρκτή περίπτωση λατομείου 400 στρεμμάτων που βρίσκεται στην 
τρίτη δεκαετία, με άδεια εκμετάλλευσης-μίσθωση που ξεκινά το 2006. Το λατομείο αυτό έχει 
απολήψιμα αποθέματα που μπορεί να καλύψουν τα 70 χρόνια (προβλεπόμενη διάρκεια από το νόμο 
4512/2018). 
Με βάση τις αποφάσεις του υπουργείου, πρέπει να εκδοθεί εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει το 
συνολικό ποσό της αποκατάστασης έως το έτος 2076. 
Αυτό μεταφράζεται ότι θα πρέπει να προσκομίσουν μία εγγυητική επιστολή που θα καλύπτουν  
σταδιακά το 20% του συνόλου της δαπάνης αποκατάστασης μέχρι το 2024 και στη συνέχεια 
εγγυητική αορίστου χρόνου που θα εξασφαλίζει το Δημόσιο για 52 χρόνια έως το 2076. 
Ήδη με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις από τις Περιφέρειες ότι η δαπάνη αποκατάστασης πρέπει να 
υπολογίζεται με βάση το «τιμολόγιο πρασίνου», με τιμές δημοσίου ως να ανατίθεται εργολαβικά το 
έργο από το Δημόσιο (κόστος αποκατάστασης προσαυξημένο με 18% εργολαβική αποζημίωση και 
15% απρόβλεπτα), οδηγεί στις ανανεώσεις ΜΠΕ, να τίθεται ως λογικό κόστος αποκατάστασης ανά 
στρέμμα, το υπέρογκο ποσό των 2000 ευρώ. Στο παράδειγμα μας αυτό, σημαίνει 800.000 ευρώ 
κόστος αποκατάστασης.  
Επειδή πολλές λατομικές επιχειρήσεις είναι μικρομεσαίας κλίμακας και οι εγγυητικές αορίστου 
χρόνου για τα πιστωτικά ιδρύματα, θεωρούνται ισάξιας χρηματοδότησης/δανειοδότησης της 
επιχείρησης, η μέση προμήθεια σήμερα αποτιμάται σε 3% ανά έτος, δηλαδή 24.000 ευρώ ανά 
έτος. Στο σύνολο των 70 ετών για τη λειτουργία του λατομείου, θα καταβληθούν 24.000 ευρώ 
πενταετία 2019-2024 και επιπλέον 1.248.000 ευρώ (52*24.000) για τα υπόλοιπα 52 χρόνια, 
δηλαδή συνολικό το κόστος εγγυητικών για τη διάρκεια του λατομείου ανέρχεται σε 
1.272.000 ευρώ. 

 
Με κανονικές τιμές αποκατάστασης και όχι εργολαβίας δημοσίου η αποκατάσταση των 400 
στρεμμάτων, δεν θα κοστίσει παραπάνω από 500.000 ευρώ. 
Με βάση τα προηγούμενα, προκύπτει ότι οι εγγυητικές θα είναι υπερδιπλάσιου κόστους από το 
πραγματικό κόστος αποκατάστασης. 
Σημειώνουμε επίσης το πρόσθετο κόστος του 1% επί των πωλήσεων, μετά το πέρας της 40ετίας που 
κατατίθεται στο πράσινο ταμείο.  
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Επισημαίνουμε επίσης ότι για τα λατομεία εντός λατομικών περιοχών, πριν το Ν. 4512/2018,όταν 
δημοπρατούντο οι διάφορες περιοχές, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Έρχονται  εκ των υστέρων 
των δημοπρασιών που καθόρισαν τα μισθώματα αλλά και την εκδήλωση ενδιαφέροντος των 
λατομικών επιχειρήσεων.  

2 Λατομεία εκτός λατομικών περιοχών 

 
Συνηθέστατα τα λατομεία αυτά ήταν μεγαλύτερα των 250 στρεμμάτων και αδειοδοτούντο 
περιβαλλοντικά από τη ΔΙΠΑ, η οποία υπολογίζει κατά διαφορετικό τρόπο το μέγεθος των 
εγγυητικών επιστολών μέσω του οποίου προέκυπταν σημαντικά μικρότερα κόστη για την έκδοσή 
τους. Ομοίως, με διαφορετικό τρόπο προσέγγιζε τη μείωση των εκτάσεων, εάν είχε συμβεί 
αποκατάσταση. 
Σήμερα με τον 4512/2018 ένα λατομείο τρίτης δεκαετίας, καλείται να καλύψει το σύνολο της 
δαπάνης αποκατάστασης (όπως αυτή υπολογίζεται) από τις ΑΕΠΟ και όπως θα υπολογίζεται για τη 
λειτουργία του λατομείου στις επόμενες δεκαετίες (αναφερθήκαμε προηγούμενα). Η απόφαση 
2909/19-6-2018 άρθρο 7 παρ. 1 αναφέρει ότι η παλιά εγγυητική πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα 
δεδομένα. Αυτό σημαίνει άμεση κάλυψη του αντίστοιχου ποσού χωρίς τις κατανομές που 
προβλέπονται για εντός Λ.Π. 
Παρά το γεγονός ότι ο νόμος προβλέπει επιτροπές  ελέγχου-παραλαβής αποκατεστημένων, όπως και 
η απόφαση 2909/19-7-2018 προβλέπει μείωση εκτάσεων και διαφοροποίηση εγγυητικών σε 
περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί κάποια αποκατάσταση, μέχρι σήμερα ούτε συστήνονται 
επιτροπές, ούτε πολύ περισσότερο παραλαμβάνουν αποκατεστημένες εκτάσεις, πριν να έχει 
ολοκληρωθεί η εκμετάλλευση του πόρου και η πλήρης αποκατάσταση του τοπίου. 
Συνηθέστατο είναι ότι δεν παραλαμβάνονται ούτε τα λατομεία που έχουν πλήρως αποκατασταθεί, 
με πλήρη και ανεπτυγμένη δασική φυτική κάλυψη όπως πχ το λατομείο της Ανάβρας της ΑΓΕΤ. 

 
 

3 Επιφανειακά μεταλλεία 

Επίσης και σε αυτήν την περίπτωση, η κάλυψη του κόστους της αποκατάστασης κατά τα 2/3 ή 3/3 
(οι περισσότερες των περιπτώσεων), σε βάθος 5ετίας, θεωρείται σημαντικότατη επιβάρυνση. 
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Τι προτείνουμε 

− Αντικειμενικό υπολογισμό από το ΥΠΕΝ, με εργοταξιακά κριτήρια του κόστους της 
αποκατάστασης ανά στρέμμα 

− Έλεγχο και ενεργοποίηση από το ΥΠΕΝ διαδικασιών παραλαβής αποκατεστημένων εκτάσεων 
ακόμη και πριν την ολοκλήρωση του έργου (θετικό ποσοστό ΥΑ ΦΕΚ 244 Β/2001) 

− Τροποποίηση του νόμου για το καθεστώς των εγγυητικών ώστε να αντιμετωπιστούν τα 
σημερινά προβλήματα 

− Μία πρώτη διορθωτική παρέμβαση που δεν ανατρέπει σημαντικά τις υπάρχουσες 
προβλεπόμενες διατάξεις είναι να επιμηκυνθεί η κάλυψη του κόστους της 
αποκατάστασης, με βάση την κατανομή 1/3, 2/3, 3/3, ανάλογα με τις δεκαετίες 
λειτουργίας, όχι σε βάθος 5ετίας αλλά 20ετίας 

 

Γ .  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  
 

Ε Ι Τ  R A W  M A T E R I A L S :  3 N D  G R E E K  R A W  M A T E R I A L S  
D I A L O G U E . Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η  Σ Μ Ε  

 
Το φετινό τρίτο γεγονός, το EIT RawMaterials: 3ος Ελληνικός Διάλογος για τις Πρώτες Ύλες 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 4-5 Δεκεμβρίου 2018 και μετείχε σε αυτό και ο ΣΜΕ. 
Η πρώτη ημέρα ήταν αφιερωμένη στις "Προκλήσεις - Ευκαιρίες - Λύσεις" για τον Ελληνικό Τομέα 
Πρώτων Υλών, με προσκεκλημένους ομιλητές από τις Ελληνικές Αρχές, τη Βιομηχανία, την Ακαδημία, 
καθώς και την Κοινότητα του ΕΙΤ. Η δεύτερη μέρα ήταν αφιερωμένη στον παραγωγικό διάλογο 
μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών από το τρίγωνο γνώσης και το EIT RawMaterials, με συζητήσεις 
σε τρεις βασικούς τομείς: «Εκπαίδευση και Κατάρτιση», «Καινοτομία» και «Πρώτες ύλες & 
Περιβάλλον. 
Αρχικά συμπεράσματα στο EIT RawMaterials: 3rd Greek Raw Materials Community Dialogue: 
Με το 3% του ΑΕΠ της Ελλάδας να προέρχεται από την εξόρυξη και αξιοποίηση πρώτων υλών και 
το 4% του ενεργού πληθυσμού της χώρας να εργάζεται στον συγκεκριμένο κλάδο, οι πρώτες 
ύλες αποτελούν ξεκάθαρα «κλειδί» για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.Η εκτίμηση αυτή 
επιβεβαιώθηκε με εμφατικό τρόπο στην 
εκδήλωση «3rdGreek Raw Materials Community Dialogue», την διημερίδα που διοργανώθηκε με 
μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα από το EIT Raw MaterialsHub: Regional Center Greece (RCGREECE), 
το οποίο λειτουργεί από το Εργαστήριο Μεταλλουργίας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων 
Μεταλλουργών του ΕΜΠ, συγκεντρώνοντας υψηλού επιπέδου εκπροσώπηση από όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς του κλάδου, σε Ελλάδα και Ευρώπη. 
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H εκδήλωση προσέλκυσε περισσότερους από 150 εγγεγραμμένους συμμετέχοντες από τουλάχιστον 
29 Βιομηχανίες/Εταιρίες, 8 Πανεπιστήμια, 5 Ερευνητικά Κέντρα, εκπροσώπους από 2 Υπουργεία,  EIT 
Hubs από την Ελλάδα και άλλες Ευρωπαΐκές χώρες, εκπροσώπους του EIT RawMaterials και 
Ευρωπαΐκών εταιριών και πανεπιστημίων. 
Το RCGREECE μέσα από αυτή τη διημερίδα έφερε σε πρώτο πλάνο όλες τις τελευταίες εξελίξεις αλλά 
και τις προκλήσεις για τον τομέα των πρώτων υλών, με έμφαση στην καινοτομία, την εκπαίδευση, 
αλλά και την κοινωνική διάσταση της δραστηριότητας του τομέα, σε ό,τι αφορά κυρίως τις 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
Σημαντικοί ομιλητές, εκπρόσωποι ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων, της πολιτείας αλλά και 
των επιχειρήσεων, είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να καταθέσουν ιδέες και καλές 
πρακτικές, τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Ευρώπη, με έμφαση στην καινοτομία και την 
επόμενη μέρα για τον κλάδο. 
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Πρόκειται, άλλωστε, για έναν κλάδο άμεσα συνυφασμένο με την τεχνολογική πρόοδο, κάτι που 
αποτυπώθηκε στις ομιλίες των εκπροσώπων τόσο της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και των 
επιχειρήσεων, οι οποίοι ανέδειξαν τις καινοτόμες παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες που 
βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και ταυτόχρονα περιορίζουν το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα της δραστηριότητας στον τομέα. 
Ο καθ. Ιωάννης Πασπαλιάρης, Αντιπρύτανης του ΕΜΠ και Διευθυντής του EIT RawMaterials Hub: 
RCGREECE άνοιξε την εκδήλωση τονίζοντας: 

 
Βασική προϋπόθεση για την ενδυνάμωση του κλάδου της παραγωγής και επεξεργασίας των Πρώτων 
Υλών στη χώρα μας είναι η ενίσχυση της έρευνας στον τομέα, η ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών, η 
αξιοποίηση νέων πλουτοπαραγωγικών πηγών και προ παντός η άρτια εκπαίδευση νέων μηχανικών 
και επιστημόνων που θα στελεχώσουν την Ελληνική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Βιομηχανία. 
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Κοινή υπήρξε η διαπίστωση ότι ο τομέας των πρώτων υλών αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
της ελληνικής οικονομίας, καθώς κατέχει ρόλο-κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση 
και το εμπόριο. Είναι ενδεικτικό ότι αντιπροσωπεύει το 3% του ελληνικού ΑΕΠ, με συνολική αξία 
1,2 δισ. ευρώ, και το 5% των συνολικών εξαγωγών της Ελλάδας (1 δισ. ευρώ), ενώ απασχολεί 
άμεσα 20.000 άτομα και έμμεσα 80.000, κυρίως στην περιφέρεια. Αποτελεί, δε, βασικό 
παράγοντα προσέλκυσης επενδύσεων. 
Εξαιρετικό ενδιαφέρον είχαν και τα στοιχεία έρευνας της κοινής γνώμης, της εταιρείας RASS, που 
παρουσίασε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΜΕ) κ. Αθανάσιος 
Κεφάλας, σύμφωνα με τα οποία το 86% των Ελλήνων θεωρούν ότι η εξόρυξη ορυκτών πόρων 
αποτελεί κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη, ενώ το 50% θεωρούν ότι η εξορυκτική 
δραστηριότητα ευνοεί τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 40% ότι στηρίζει τις τοπικές 
οικονομίες και κοινωνίες. Ωστόσο, 73% των ερωτηθέντων εκτιμούν ότι δεν υπάρχει επαρκής 
πολιτική βούληση για εξόρυξη και αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας. 

 
Παρακάτω παρατίθεται η παρουσίαση του κ. Κεφάλα. 
Μπορείτε να τη δείτε αναλυτικά πατώντας διπλό κλικ πάνω 
στο εικονίδιο : 
 

3ndGreekRawMater
ialsDialogue0512201 
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Βασικό σημείο προβληματισμού αποτέλεσε ο ρόλος της εκπαίδευσης, τόσο για την προαγωγή της 
καινοτομίας στον κλάδο όσο και για τη βελτίωση της αποδοχής του από την κοινωνία, με τους 
εισηγητές να επισημαίνουν ότι οι νέες γενιές φοιτητών, που θα είναι οι αυριανοί επιστήμονες και 
επαγγελματίες του κλάδου, πρέπει σήμερα να εξοικειωθούν με μια κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ 
ακαδημαϊκού τομέα και επιχειρήσεων, η οποία θα συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα των 
πρώτων υλών. 
Ειδικά για το θέμα της καινοτομίας στον κλάδο, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας & 
Ανάπτυξης, Δρ. Γεώργιος Δρόσος, τόνισε ότι η καινοτομία προέρχεται κατά κύριο λόγο από την 
πλευρά των επιχειρήσεων και υποστήριξε ότι το κράτος πρέπει να λειτουργεί υποστηρικτικά προς 
την προσπάθεια τους, φροντίζοντας να τους παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον για να καινοτομούν 
και «να κάνει τη ζωή τους πιο εύκολη». 
Τέλος, σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις κοινωνικών και τοπικών ομάδων κατά 
μεταλλευτικών/εξορυκτικών έργων, με αφορμή κυρίως τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, 
εκφράστηκε η άποψη ότι κύριες αιτίες για αυτές τις αντιδράσεις, είναι οι κακές πρακτικές του 
παρελθόντος και η άγνοια της κοινής γνώμης για τις σύγχρονες μεθόδους εξόρυξης, οι οποίες είναι 
φιλικές προς το περιβάλλον, ενώ ως τρόποι αντιμετώπισης προτάθηκαν ο ανοιχτός διάλογος με την 
κοινωνία και η συνεργασία μεταξύ της μεταλλευτικής βιομηχανίας, των περιβαλλοντικών 
οργανώσεων και άλλων θεσμικών φορέων. 
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Δ .  Σ Μ Ε  Κ Α Ι  Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Α  Θ Ε Μ Α Τ Α   
 

Β E S T  A V A I L A B L E  T E C H N I Q U E S  ( B A T ) .  R E F E R E N C E  D O C U M E N T  
F O R  T H E  M A N A G E M E N T  O F  W A S T E  F R O M  E X T R A C T I V E  

I N D U S T R Y  ( M W E I  B R E F )  
Κυκλοφόρησε από την Commission το επίσημο έγγραφο που περιλαμβάνει όλες τις αποφασισμένες 
Βέλτιστες Τεχνικές της Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων. 
Βρίσκεται στο link : 
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Mε διπλό κλικ πάνω στην εικόνα μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρο το έγγραφο 
 
 
Αυτό δημιουργήθηκε με τη συνεργασία του Joint Research Center (JRC) του τομέα Circular Economy 
and Industrial Leadership της Commission σε σήμερα με το Technical Working Group (TWP). To TWP 
απαρτιζόταν από ειδικούς του κλάδου εκπροσώπους της εξορυκτικής βιομηχανίας, εκπροσώπους 
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συνδέσμων (όπως της Euromines, στην οποία μετέχει και ο ΣΜΕ), εκπροσώπους ΜΚΟ και 
εκπροσώπους των υπουργείων των Κ.Μ. 
Περιλαμβάνει τις βέλτιστες τεχνικές για όλα τα εξορυκτικά απόβλητα που εντάσσονται στο σκοπό 
της Οδηγίας 2006/21/ΕC (MWD), εκτός, βεβαίως του εδαφικού χώματος. 
Ο ρόλος των ΒΑΤs επεξηγείται στην MWD: 

− Tα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ο υπεύθυνος διαχειριστής εξορυκτικών 
αποβλήτων θα πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προλαμβάνονται ή μειώνονται όσο το 
δυνατό, οι συνέπειες στο περιβάλλον και στον ανθρώπινο παράγοντα μέσω εφαρμογής 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών στη διαχείριση των αποβλήτων. Οι τεχνικές αυτές, πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων αποβλήτων, τη 
γεωγραφική θέση τους, τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της θέσης τους και τις επικρατούσες 
τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες  

− Τα Κ.Μ. πρέπει να παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι υπεύθυνες 
υπηρεσίες επανεξετάζουν περιοδικά και όπου υπάρχει ανάγκη, θα ανανεώνουν τις απαιτήσεις 
αδειοδότησης μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών για αλλαγές που πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο της εφαρμογής Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών 

 
Το BREF Document δεν έχει κανονιστική ισχύ και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τέτοιο (επιβολή 
αναφερόμενων μέτρων). Προσφέρει την κατάλληλη πληροφορία για τη βέλτιστη διαχείριση των 
εξορυκτικών αποβλήτων. Επίσης δεν αποτελεί κείμενο χαρακτηρισμού αποβλήτων ή γενικότερα 
υλικών. Αποτελεί επικαιροποιημένο ενημερωτικό κείμενο σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης των 
αποβλήτων. Υποστηρίζει τις αποφάσεις των ενδιαφερόμενων για το αντικείμενο αυτό. Οι τεχνικές 
διαχείρισης που συμπεριλαμβάνονται στο Document αυτό, δεν είναι υποχρεωτικές ούτε εξαντλούν 
όλο το αντικείμενο διαχείρισης. Κάλλιστα μπορούν να προσδιοριστούν και άλλες τεχνικές με 
ισοδύναμα καλά αποτελέσματα με τις ΒΑΤs. 
Το πεδίο εφαρμογής του ΒREF Document αφορά: 

− Τη διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων που προέρχονται από έρευνα-εξόρυξη και 
κατεργασίες ΟΠΥ, επιφανειακά ή υπόγεια 
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− Τη διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων που προέρχονται από μηχανικές, φυσικές, 
βιομηχανικές, θερμικές ή χημικές κατεργασίες ή συνδυασμό αυτών, που σκοπό έχουν τη 
μείωση διαστάσεων του ορυκτού πόρου, την κατάταξή τους, το διαχωρισμό, την έκπλυση, τις 
κατεργασίες και τις επανακατεργασίες προσωρινών αποβλήτων όπως και τις αποχύσεις 
λάσπης και ρευστών υπολειμμάτων από αντίστοιχες κατεργασίες ή διαχείριση αποβλήτων 

 

 
 
 
 
Τα παρακάτω εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής: 

− Η διαχείριση εξορυκτικών τελικών προϊόντων (αποτέλεσμα εξόρυξης ή και αποθήκευσης 
ΟΠΥ) 

− Η απόθεση εξορυκτικών αποβλήτων σε εγκατάσταση που δεν εντάσσεται στο πεδίο 
εφαρμογής της MWD 

− Tα απόβλητα που δεν παράγονται απευθείας από έρευνα , εξόρυξη, κατεργασίες, απόθεση 
ΟΠΥ (άρθρο 2, της οδηγίας MWD) 

− H διαχείριση αποβλήτων από offshore διαδικασίες, κατεργασίες κτλ.  (άρθρο 2 MWD) 
− Η διαχείριση αποβλήτων από μεταλλουργικές και θερμικές κατεργασίες (άλλες εκτός από την 

καύση ασβεστόλιθου) 
− Παλιές εγκαταλειμμένες εγκαταστάσεις αποβλήτων που δεν έκλεισαν ποτέ κανονικά  
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Ε .  Σ Μ Ε  Κ Α Ι  Μ Μ Ε  
Ο χρόνος έκλεισε με το άρθρο του προέδρου του Συνδέσμου κ Αθανασίου Κεφάλα στο 
πρωτοχρονιάτικο Βήμα  το οποίο σας παραθέτουμε  για ενημέρωση σας: 

 
Η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία  μοχλός για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας  
Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει αναμφίβολα σημαντικά στοιχεία ανάκαμψης από μία μακρά 
περίοδο ύφεσης που οδήγησε στην απώλεια του 25% του ΑΕΠ και επίμονη υψηλή ανεργία που μόλις 
έπεσε κάτω από 20% και παραμένει ακόμα σχετικά υψηλή για τους νέους 
Παραμένουν προκλήσεις σε κύριες παραμέτρους της οικονομίας που παρεμποδίζουν την γρήγορη, 
ισχυρή και διατηρήσιμη  ανάπτυξη της καθώς και την αναδιάταξη του χρέους και επομένως είναι 
προφανές ότι η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας.  
Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικούς ορυκτούς πόρους τόσο σε ποικιλία ορυκτών όσο και σε αποθεματικό 
δυναμικό. Ειδικότερα η χώρα μας είναι η πρώτη παραγωγός στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε νικέλιο, 
βωξίτη, περλίτη και μπεντονίτη , τρίτη σε παραγωγή μαγνησίτη, τέταρτη σε παραγωγή λιγνίτη και 
Πέμπτη σε παραγωγή αλουμινίου. 
  Η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία έχει σημαντική συνεισφορά στην βελτίωση των δεικτών  
βιομηχανικής παραγωγής και των εξαγωγικών επιδόσεων της χώρας καθώς και στην απασχόληση 
του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα. 
Η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας συμβάλλει και στην ανάπτυξη άλλων κρίσιμων τομέων 
της οικονομικής δραστηριότητας όπως η μεταλλουργία αλουμινίου και σιδηρονικελίου, η παραγωγή 
ηλεκτρισμού, η τσιμεντοβιομηχανία, η οικοδομική και γενικότερα η κατασκευαστική δραστηριότητα. 
Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος  και οι υποστηριζόμενες από αυτόν δραστηριότητες έδειξαν 
αξιοθαύμαστη αντοχή στην διάρκεια της κρίσης κυρίως λόγω της δυνατότητας διαφοροποίησης τόσο 
στα παραγόμενα μεταλλεύματα και ορυκτά όσο και στις αγορές του. Στο 2018, χωρίς ακόμα να 
έχουμε πλήρη στοιχεία, παρατηρήθηκε μεικτή εικόνα στις τιμές μετάλλων  στις παγκόσμιες αγορές, 
αύξηση της παραγωγής λιγνίτη και καλές αποδόσεις του ελληνικού μαρμάρου (με το 50% των 
εξαγωγών του να κατευθύνεται στην Κίνα), των βιομηχανικών ορυκτών και τελευταία των  αδρανών 
υλικών. Επισημαίνουμε ότι οι εξαγωγές του κλάδου υπερβαίνουν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ, 
αποτελώντας στο 2016 το 80% της αξίας των εξαγώγιμων προϊόντων του, και κατευθύνονται σε 
πλειάδα χωρών με κύριες την Ιταλία, Γερμανία και ΗΠΑ στις οποίες οι εξαγωγές ανέρχονται σε 180 
εκατομμύρια ευρώ.  
Η εξορυκτική βιομηχανία αποτελεί σημαντικό εργοδότη στην Ελλάδα, στηρίζοντας πάνω από 
100.000 ποιοτικές θέσεις εργασίας κυρίως στην Ελληνική περιφέρεια και συνεχίζοντας να 
υποστηρίζει προγράμματα που συνδέουν την παραγωγή με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Σημειώνεται 
ως παράδειγμα συμβολή στη περιφερειακή ανάπτυξη ότι ο κλάδος αποτελεί το 30% στην 
προστιθέμενη αξία της τοπικής οικονομίας στη Δυτική Μακεδονία και το 13% στη Στερεά Ελλάδα.  
Επιπροσθέτως  ο εξορυκτικός κλάδος αποτελεί μαγνήτη ξένων επενδύσεων τα τελευταία χρόνια αλλά 
και επενδύει κάθε χρόνο στην τελευταία τριετία περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ.  
Συνολικά, η συνεισφορά της εξορυκτικής βιομηχανίας στο ΑΕΠ και την απασχόληση έχει παραμείνει 
υψηλή (5.4 δις ετησίως ή 3% του ΑΕΠ – 2.7% της συνολικής απασχόλησης) και παραμένει πάνω από 
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.  
Σημαντική εξέλιξη στο ρυθμιστικό περιβάλλον του κλάδου για το 2018 είναι η ψήφιση του νέου 
λατομικού νόμου (Ν.4512/18) μετά από πολυετή αναμονή. Με τον νόμο αυτό επιχειρείται η 
κωδικοποίηση και ο εκσυγχρονισμός της σχετικής νομοθεσίας, όμως πάνω από δέκα μήνες μετά την 
ψήφισή του συνεχίζει να εξειδικεύεται και να συμπληρώνεται με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 
προβλήματα στην αποτελεσματική εφαρμογή του.     
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Η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία λειτουργεί ως μοχλός για την οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας οδηγούμενη από την καινοτομία, την αποτελεσματική διοίκηση του ανθρωπίνου 
κεφαλαίου, την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων και του συγκριτικού πλεονεκτήματος σε 
μεταφορές καθώς και την εξωστρέφεια της. 
Για τη συνέχιση και την ανάπτυξη αυτής της επιτυχημένης πορείας, υπάρχει όμως μία σειρά 
προϋποθέσεων σε δύο κατηγορίες: 
Α. κοινές για κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα: 

- Ενεργοποίηση μηχανισμών και κινήτρων για επενδύσεις διατήρησης  και ανάπτυξης 
νέων δραστηριοτήτων (π.χ. με τον αναπτυξιακό νόμο 4399/16 ή άλλα εργαλεία) 

- Πρόσβαση σε υποδομές (λιμάνια, παραθαλάσσιες υποδομές κ.α.)  
- Σταθερό και δίκαιο φορολογικό περιβάλλον 
- Ασφάλεια δικαίου με γρήγορες και συνεπείς δικαστικές διαδικασίες και αποφάσεις 
- Πρόσβαση σε πόρους χρηματοδότησης καινοτομίας και έρευνας 

Β. επιπλέον και συγκεκριμένα για τη μεταλλευτική δραστηριότητα: 
- Η εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Ορυκτών Πόρων με συγκεκριμένο νομικό κείμενο, 

χρονοδιάγραμμα και προτεραιότητες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη 
διαχείριση των ορυκτών πρώτων υλών στην Ελλάδα 

- Εκπόνηση αποτελεσματικού Ειδικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ –με σκοπό την 
αποτύπωση των υπαρχόντων χωροταξικών δεδομένων (πχ υπάρχουσες δραστηριότητες, ήδη 
γνωστές επεκτάσεις κλπ) αλλά και της δυναμική του κλάδου (ένταξη νέων περιοχών, 
διαμόρφωσης κριτηρίων και προϋποθέσεων ανάπτυξης σε βάθος χρόνου).  

- Επιτάχυνση της  περιβαλλοντικής αδειοδότησης σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο 
με επαρκή στελέχωση και δυνατότητα εκτίμησης των πραγματικών επιπτώσεων του έργου 

- Ενίσχυση ελεγκτικών και εγκριτικών υπηρεσιών με Ανεξάρτητες Επιθεωρήσεις 
Μεταλλείων 

- Αναβάθμιση όλων των τμημάτων και σχολών γεω-επιστημών, πληροφορικής και 
επαγγελματική κατάρτισης 

- Άρση των εμποδίων στην πρόσβαση των κοιτασμάτων Ορυκτών Πρώτων Υλών 
- Προαγωγή ομογενοποίησης προτύπων λειτουργίας όλων των εξορυκτικών 

επιχειρήσεων στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης 
 
 

 

 
 

Επίσης καλής δημοσιότητας έτυχε η ομιλία του κ Κεφάλα στην εκδήλωση «3rd Greek Raw Materials 
Community  Dialogue που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. 
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Σ Τ .  Σ Μ Ε  Κ Α Ι  Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Α  Θ Ε Μ Α Τ Α   

S U P R I M  P R O J E C T  
 

Έγινε workshop στις Βρυξέλλες στο οποίο συνδιοργανωτής ήταν και η Euromines. Στο workshop 
αυτό μετείχε και ο ΣΜΕ. Παρουσιάστηκε το SUPRIM project. 
To SUPRIM (Sustainable Management of Primary Raw Materials) είναι ένα project στο πλαίσιο του 
ΕΙΤ Raw Materials. Σκοπός είναι μέσω του προγράμματος να εξελιχθεί μία μέθοδος προσδιορισμού 
του LCA (Life Cycle Assessment) για Πρώτες Ύλες, που θα οδηγήσει σε βιώσιμη διαχείριση των 
Πρώτων Υλών και την κυκλική οικονομία. 
Για να προχωρήσει αυτό, χρειάζεται να συμφωνηθεί μεταξύ των εμπλεκόμενων πώς προσδιορίζεται 
η αναποτελεσματική χρήση των πόρων και στη συνέχεια να αναπτυχθεί μία LC Impact Assessment 
που θα ποσοτικοποιεί, δημιουργώντας ένα set παραδειγματικών δεδομένων, που θα βασίζεται σε 
case studies, σε αξιολογήσεις εφαρμοζόμενων ήδη LCIA μεθόδων. Τα αποτελέσματα αυτά, θα 
κοινοποιηθούν ευρύτερα. 
Η εξορυκτική βιομηχανία από την ευρύτερη κοινή γνώμη εκλαμβάνεται ως ένας τομέας 
δραστηριοτήτων που εκμεταλλεύεται πλουτοπαραγωγικές πηγές, στερώντας τις από το μέλλον 
(μελλοντικές γενιές), κατά μη βιώσιμο τρόπο. 
Το project αυτό βασιζόμενο σε πραγματικά αξιόπιστα LCA data , που θα προβληθούν στο ευρύτερο 
κοινό, θα δώσουν στον τομέα αξιοπιστία, η οποία σε βάθος χρόνου, θα βοηθήσει σημαντικά. 
Οι όροι «διαθεσιμότητα» (availability) και «εξάντληση» (depletion) πρώτων υλών έχουν 
προσδιοριστεί με διαφορετικούς τρόπους από διάφορα κοινωνικά σύνολα, δημιουργώντας 
υποκειμενικές επεξηγήσεις. Ένα κρίσιμο θέμα που πρέπει να γίνει κατανοητό, είναι πώς 
προσδιορίζεται επακριβώς  η διαθεσιμότητα των πόρων στο ευρύτερο περιβάλλον και η δυναμική 
τους να αξιοποιηθούν. Στο χώρο των ΟΠΥ, διαθεσιμότητα (availability) και προσβασιμότητα, είναι 
όροι άμεσα εμπλεκόμενοι. Στο SUPRIM project, γίνεται προσπάθεια όλοι αυτοί οι όροι να 
προσδιοριστούν μονοσήμαντα. Εκτιμάται ότι η διαφορετική ορολογία και οι διαφορετικές 
χρησιμοποιούμενες έννοιες που περιγράφουν όλα τα θέματα που αναφέρθηκαν προηγούμενα και 
επηρεάζουν την αντίληψη για τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων, δημιουργεί ένα κενό γνώσης μεταξύ 
των διαφόρων κοινωνιών ή κοινωνικών υποσυνόλων. 
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Το SUPRIM Communication and Dissemination Plan (σχέδιο επικοινωνίας και διάδοσης) περιγράφει 
πώς θα προωθήσει τα θέματα αυτά σε επιλεγμένα στοχευμένα ακροατήρια με τους εξής τρόπους: 

− Επεξηγώντας τους επιμέρους στόχους του προγράμματος και προβάλλοντας τα 
αποτελέσματά του 

− Εμπλέκοντας σε αυτό συγκεκριμένες ομάδες ευρύτερου κοινού 
− Προβάλλοντας τα οφέλη από το project  
− Ενθαρρύνοντας «target audience» να πάρουν και να χρησιμοποιούσουν τα συμπεράσματα του 

project  

Πρέπει ο εξορυκτικός κλάδος με συγκεκριμένα βήματα να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα του 
προγράμματος σε ένα περιεκτικό και cost-effective τρόπο. Το ίδιο και οι policy makers, oι συμμέτοχοι 
στο KIC, η ακαδημαϊκή κοινωνία και η LCA community 
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