Μηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων Φεβρουαρίου 2017-Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων

1
Τεύχος 172-Φεβρουάριος 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, προ- τεραιότητες
και χρονοδιαγράμματα εφαρμογής
 Εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για την αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών της χώρας  Ενσωμάτωση
με οριζόντιο τρόπο, των κατευθύνσεων της Εθνικής Πολιτικής για τις ΟΠΥ σε όλες τις επιμέρους πολιτικές και
σχεδιασμούς, ώστε να εξασφαλίζονται η μέγιστη αξιοποίηση των κοιτασμάτων και το δημόσιο όφελος 
Εκπόνηση και προώθηση προς ψήφιση νέου σύγχρονου Λατομικού Νομοσχεδίου
 Προβλέψιμο και αναπτυξιακό για τις επιχειρήσεις, φορολογικό καθεστώς  Μείωση της πολυπλοκότητας της
νομοθεσίας (regulation fitness), μείωση της γραφειοκρατίας
 Ασφάλεια δικαίου
 Αποτελεσματικές, προβλέψιμες και μη χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης έργων.
 Πλήρης εφαρμογή του Ν. 4014/2011
 Αντιμετώπιση προβλημάτων εφαρμογής του δασικού νόμου 4280/2014
 Αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες, κύρια στο θέμα των εγκρίσεων και των ελέγχων. Ανεξάρτητες και
αυτοδύναμες επιθεωρήσεις μεταλλείων, που θα υπάγονται απευθείας στον υπουργό
 Μείωση του κόστους ενέργειας για τις ηλεκτροβόρες βιομηχανίες του κλάδου
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 Δημιουργία κινήτρων για την προώθηση νέων επενδύσεων στον εξορυκτικό χώρο
Επισκεφτείτε το site μας www.orykta.gr και μάθετε τα πάντα για τα ορυκτά

Σε λίγες γραμμές τι περιέχει η έκθεση του Φεβρουαρίου 2017

Α. ΔΣ
B. Περιβάλλον και Ανάπτυξη




Λατομικό Νομοσχέδιο
Χωροταξικός Σχεδιασμός. Workshop του ΣΕΒ με θέμα «Χωροταξική Μεταρρύθμιση και νέα πολιτική του χώρου,
ως προϋπόθεση ανάπτυξης
Ειδική Έκθεση του ΣΕΒ για τη Χωροταξία

Γ. ΣΜΕ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Δημοσκόπηση της RASS για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας και τον εξορυκτικό κλάδο
Έκθεση Μουσείου Γουλανδρή «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος»

Δ. ΣΜΕ και ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Τροποποίηση της οδηγίας 98/24/EC Chemical Agents Directive (CAD)

ΣΜΕ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


Νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη βιομηχανία
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Οι δράσεις του Συνδέσμου

Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, εκπληρώνοντας το θεσμικό του ρόλο, είχε συχνές επαφές με την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προβάλλοντας τη φυσιογνωμία και τη σημασία του κλάδου, τις
προ- κλήσεις που αντιμετωπίζει όπως και τις θέσεις του για σημαντικά θέματα που απασχόλησαν τον κλάδο το 2016.
Οι απόψεις του ΣΜΕ επί θεμάτων αιχμής, αποτέλεσαν επίσης αντικείμενο εκτεταμένου διαλόγου με τους εκπροσώπους
και τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, πέραν της ενημέρωσής της για τον κλάδο, ο
Σύνδεσμος έθεσε θέματα όπως: την εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών, τη
δημιουργία Ειδικού Χωροταξικού για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες (ΟΠΥ), τα προβλήματα της αδειοδότησης νέων έργων
και προτάσεις βελτίωσης/ απλοποίησης της διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι η αδειοδοτική διαδικασία πρέπει να
διέπεται από προβλεψιμότητα διαδικασιών και χρονικής διάρκειας όπως και από ασφάλεια δικαίου. Επίσης, ανέδειξε
την αναγκαιότητα εκπόνησης νέου, σύγχρονου Λατομικού Νομοσχεδίου και τα προβλήματα από την εφαρμογή της
δασικής νομοθεσίας (Ν 4280/2014) στην αδειοδότηση και λειτουργία των εξορυκτικών έργων. Ο ΣΜΕ σε συνεργασία
και με το ΣΕΒ, πρόβαλε τις απόψεις του κλάδου επί του Νέου Χωροταξικού Σχεδιασμού, όπως προβάλλεται από το
νόμο 4447/2016. Η συμμετοχή του ΣΜΕ στην Ομάδα Χωροταξίας του ΣΕΒ και στην αντίστοιχη Steering Committee,
έδωσε τη δυνατότητα στον κλάδο να αναδείξει στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ την υψηλή προτεραιότητα που πρέπει
να έχει για την ανάπτυξη του τόπου η εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ.
Επίσης, ο ΣΜΕ συζήτησε αναλυτικά τις θέσεις του για τον υπολογισμό των τελών στις αποθεματικές και αργούσες
παραχωρήσεις, το σχέδιο νόμου για τα ιδιωτικά πρατήρια καυσίμων, την υποχρέωση πρόσθετης αναδάσωσης με βάση
το Ν. 4280/2014 και το Λατομικό Νομοσχέδιο. Ο Σύνδεσμος μετά την παρέμβασή του, οδήγησε στην άρση της
υποχρέωσης διπλής αποκατάστασης τουλάχιστον για τις λατομικές δραστηριότητες, μέσω του νόμου 4409/2016 που
ψηφίστηκε και τις ιδιαίτερες λατομικές διατάξεις που περιείχε. Σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο αποτέλεσε η ολοκλήρωση
της μελέτης του ΙΟΒΕ για τη συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία και η ευρύτατη προβολή
της σε ΜΜΕ, υπουργεία, δημόσια διοίκηση και συνεργαζόμενους με το ΣΜΕ, φορείς.
Στα θέματα επικοινωνίας, ο ΣΜΕ είχε σημαντική αρθρογραφία σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Συμμετείχε σε
σημαντικά συνέδρια, προβάλλοντας τις απόψεις του κλάδου. Προχώρησε στη δημιουργία newsletter , ώστε να
μεταφέρονται ειδήσεις που αφορούν στον κλάδο, σε ένα ευρύτερο κοινό, πέρα από το στενό κύκλο των εταιρειών
μελών. Αποφάσισε να συνδράμει υλικοτεχνικά την προώθηση έκθεσης στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας με
θέμα «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος». Παρενέβη στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ προκειμένου να εξευρεθούν λύσεις για
την ομαλή συνέχεια της επένδυσης της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» και των εργασιών στα εργοτάξια της Χαλκιδικής,
ζητώντας διάλογο και μέσω αυτού, οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ επενδυτών και πολιτείας. Έντονη ήταν
και η δραστηριότητα του Συνδέσμου στα ευρωπαϊκά θέματα, με την ενεργό συμμετοχή του σε όργανα και φορείς όπως
η Euromines, η Advisory Committee of Safety and Health at Work και η European Agency of Safety and Health at Work
(EU - OSHA). Ο Σύνδεσμος έκανε ουσιαστικές παρεμβάσεις στη διαδικασία τροποποίησης των οδηγιών περί χημικών
και περί καρκινογόνων ουσιών, εκεί όπου αφορούσαν στον κλάδο(έκθεση εργαζομένων σε ΝΟ, ΝΟ2, CO, Κρυσταλλικό Πυριτικό (RCS) και diesel exhaust) και τη θέσπιση νέων χαμηλών ορίων. Επίσης, μετείχε στις εκστρατείες του
OSHA για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας για όλες τις ηλικίες, για την Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την αντιμετώπιση επαγγελματικών ασθενειών από επικίνδυνες ουσίες.
Σε άλλα θέματα, σχετικά με τον κλάδο, ο ΣΜΕ συμμετέχοντας στις ομάδες εργασίας της Euromines, συνέβαλε στη
δημιουργία θέσεων επί θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας . Επίσης, συνέβαλε στην εκπόνηση ενιαίων
Ευρωπαϊκών Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης από την Commission για τον κλάδο της εξόρυξης, την προσπάθεια της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για «regulation fitness», στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική περί Κυκλικής Οικονομίας και τέλος στις
μελέτες της Commission για την εξορυκτική δραστηριότητα. Επίσης, μετείχε στις επικοινωνιακές δράσεις της Euromines
για την ανάδειξη του ρόλου και της σημασίας του κλάδου.
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Α. ΔΣ
Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ ήταν τα εξής:
 Απαντητική επιστολή επί θεμάτων που αφορούν στα μέλη
 Ενημέρωση για τη συνάντηση του Προεδρείου του ΣΜΕ με τον Υπουργό ΠΕΝ κ. Σταθάκη
 Προετοιμασία για τη συνάντηση με το Γεν. Γραμματέα Ενέργειας και ΟΠΥ ΥΠΕΝ σχετικά με το Λατομικό
Νομοσχέδιο
 Νέος Χωροταξικός Σχεδιασμός και συμμετοχή ΣΜΕ. Επανάκαμψη Ειδικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ
 Προετοιμασία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
 Αίτημα ΟΕΜΛΕ
 Έκθεση Μουσείου Γουλανδρή «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος»
 Νewsletter

B. Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Λατομικό Νομοσχέδιο

Ο ΣΜΕ μέσα από συλλογική διαδικασία προσδιόρισε απόψεις/παρατηρήσεις του επί των αλλαγών που θα προτείνει
στο σχέδιο νόμου, ως βελτιώσεις στα μέχρι σήμερα γνωστά των προσχεδίων που κατά καιρούς έχουν παρουσιαστεί.
Οι βασικότερες από αυτές, αφορούν στις περιοχές αμφισβητούμενου ιδιοκτησιακού καθεστώτος, στην επέκταση ισχύος
των συμβάσεων πέραν των 40 ετών, τον ορθολογικότερο προσδιορισμό των αναλογικών μισθωμάτων, τη δυνατότητα
διάθεσης παραπροϊόντων από λατομεία μαρμάρου ή βιομηχανικών ορυκτών ως αδρανή, τις επεκτάσεις λατομικών
περιοχών, τη διάρκεια άδειας ερευνών , την πλεονάζουσα παραγωγή των ειδικών λατομείων και τέλος το ύψος των
προστίμων και τη μη συνάρτησή τους από τον αριθμό των εργαζομένων στο έργο.
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Αλτσί, λατομείο γύψου

Χωροταξικός Σχεδιασμός. Workshop του ΣΕΒ με θέμα «Χωροταξική Μεταρρύθμιση και νέα πολιτική του
χώρου, ως προϋπόθεση ανάπτυξης

Σκοπός της εκδήλωσης αυτής που πραγματοποιήθηκε, στην οποία μετείχε και ο ΣΜΕ, ήταν η ενημέρωση των
επιχειρήσεων για τις χωροταξικές αλλαγές που επιβάλλει ο νέος νόμος 4447/2016 και για τις νέες χωροταξικές ρυθμίσεις
στις οποίες προχωρά το Υπουργείο. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν η στρατηγική και ο σχεδιασμός του Υπουργείου
για τη μεταρρύθμιση του Χωρικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ενδεικτικά: χρήσεις γης, Περιφερειακά Χωροταξικά,
θαλάσσιος χωρικός σχεδιασμός κ.α. ), οι νέες διαδικασίες έγκρισης των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων, μετά την ψήφιση
του Ν. 4447/2016 και οι τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο των Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων.
Από πλευράς ΥΠΕΝ, μετείχε ο Υπουργός κ. Γ. Σταθάκης, η Γεν. Γραμματέας Χωροταξίας κα Κλαμπατσέα, ο Δν/τής
Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Θ. Ψυχογιός και ο Τμηματάρχης της Δν/σης Χωροταξικού Σχεδιασμού Α. Γουριώτης.
Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Κ. Μπίτσιος έθεσε ως βασική και υψηλή
προτεραιότητα τη δημιουργία Ειδικού Χωροταξικού για τις Πρώτες Ύλες .
Στην ομιλία του ο Υπουργός κ. Γ. Σταθάκης περιέγραψε τις προτεραιότητες του Υπουργείου ως εξής:







Σύντομα θα κυκλοφορήσει ΠΔ για τις χρήσεις γης
Άμεση θεσμοθέτηση των Περιφερειακών Σχεδίων
Θα λειτουργήσει μηχανισμός προέγκρισης των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων κατ΄ εφαρμογή του νόμου 4447/2016
Θα προχωρήσει το Ειδικό Χωροταξικό για τις ΟΠΥ με πρώτο στόχο, λίαν προσεχώς, την ολοκλήρωση των
προδιαγραφών και την προκήρυξη της μελέτης του
Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, θα προχωρήσει η δημιουργία νέου νομοσχεδίου για τον αιγιαλό
και παραλία όπως και η υλοποίηση του στόχου της τελικής χάραξης γραμμών αιγιαλού και παραλίας
Τίθεται ως άμεσης προτεραιότητας στόχος η συμπλήρωση του κτηματολογίου ώστε το 2020 να είναι καλυμμένη
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όλη η χώρα. Το έργο θα το αναλάβει ενιαίος φορέας που θα καλύψει και τη νομική διάσταση (υποθηκοφυλάκια).
Η Γεν. Γραμματέας Χωροταξίας κα Κλαμπατσέα αναφέρθηκε στο νέο νόμο 4447/2016 και τις προοπτικές που βάζει.
Στην ερώτηση του ΣΜΕ για το πώς θα ενταχθεί και θα εξειδικευτεί από τη Νέα Χωρική Στρατηγική, το υπάρχον Εθνικό
Χωροταξικό Πλαίσιο, η κα Κλαμπατσέα ανέφερε ότι θα χρησιμοποιηθεί ως Εθνική Στρατηγική μέχρι αυτή να
συμπληρωθεί όπως προβλέπει ο νέος νόμος 4447/2016.
Έγινε αναφορά επίσης στα Περιφερειακά Χωροταξικά ότι εν πολλοίς ολοκληρώθηκε η διαδικασία προμελετών και
διαβουλεύσεων και ότι είναι έτοιμα προς τελική προώθηση.
Ο ΣΜΕ στο θέμα αυτό, ανέφερε ότι επειδή τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια έχουν περάσει διάφορες φάσεις και
δεχθεί διάφορες παρεμβάσεις μετά την τελευταία διαβούλευση και επειδή έχουμε εντοπίσει ατέλειες, ασυμβατότητες ή
μη σωστές προσεγγίσεις, ιδιαίτερα στο αντικείμενό μας, θα πρέπει πριν τη θεσμοθέτησή τους να γίνει μια ακόμη
διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους παραγωγικούς φορείς.
Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου δεν δέχτηκαν κάτι τέτοιο παρά μόνο σημειακές ίσως παρεμβάσεις ή σχετική
ανατροφοδότησή τους εάν προκύψουν θέματα από την επεξεργασία ή την τροποποίηση Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων
(πχ ΟΠΥ, ΑΠΕ, Τουρισμού, Βιομηχανίας κτλ).
Ο Τμηματάρχης της Δν/σης Χωροταξικού Σχεδιασμού κ. Α. Γουριώτης αναφέρθηκε στον τρόπο που ιεραρχούνται τα
επιμέρους Χωρικά και Χωροταξικά Σχέδια, με βάση το νέο νόμο 4447/2016 και για την τροποποίηση υφιστάμενων
Ειδικών Χωροταξικών ή τη δημιουργία νέων όπως για τις ΟΠΥ, τον τουρισμό κτλ.
Στην ερώτηση του ΣΜΕ για το πώς σκέφτεται το Υπουργείο να μεθοδεύσει τη δημιουργία Ειδικού Χωροταξικού για τις
ΟΠΥ και πώς θα εμπλακούν στη διαδικασία οι παραγωγικοί φορείς, ο κ. Γουριώτης ανέφερε ότι το Υπουργείο έχει
συστήσει Ομάδα Εργασίας για να προσδιορίσει τις προδιαγραφές του αντικειμένου. Στην ομάδα αυτή, συμμετέχουν
στελέχη της Δν/σης Χωροταξίας, της Γεν. Δν/σης ΟΠΥ και εκπρόσωπος του ΙΓΜΕΜ. Με το ΣΜΕ θα υπάρξει άτυπη
συνεργασία στην προσκόμιση στοιχείων, στη βοήθεια με ειδικούς επιστήμονες για την κατάστρωση των προδιαγραφών
του και άλλα συναφή, δεν θα συμμετέχει όμως στην Ομάδα Εργασίας του ΥΠΕΝ.
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Ειδική Έκθεση του ΣΕΒ για τη Χωροταξία

Την Έκθεση αυτή, επιμελήθηκε η επιτροπή Χωροταξίας και Δικτύων του ΣΕΒ, στην οποία μετέχει και ο ΣΜΕ.
Παραθέτουμε την εισαγωγή της Έκθεσης που τοποθετεί τα βασικότερα ζητήματα όπως και τις προκλήσεις
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.
Η χωροταξία ως προϋπόθεση ανάπτυξης
«Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η χώρα μας έχει άμεση ανάγκη από παραγωγικές επενδύσεις (100 δις ευρώ μέχρι
το 2021), που δημιουργούν θέσεις εργασίας και αυξάνουν το ΑΕΠ της χώρας. Αυτές, όμως, οι επενδύσεις χρειάζονται
χώρους για να κτίσουν τις εγκαταστάσεις τους, γρήγορα και με ασφάλεια δικαίου.
Δυστυχώς, οι χωροταξικοί και πολεοδομικοί κανόνες που ισχύουν στη χώρα μας, παρότι θα έπρεπε να αποτελούν
προϋπόθεση ασφάλειας δικαίου τόσο για τον επενδυτή όσο και για τον πολίτη, αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα
προβλήματα στην πραγματοποίηση επενδύσεων και μια από τις μεγαλύτερες αιτίες διάρρηξης των σχέσεων
εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους, πολιτών και επιχειρήσεων.
O χωρικός σχεδιασμός στη χώρα μας και κυρίως ο τρόπος που υλοποιείται αλλά και η μη υλοποίησή του, όντας
αποκομμένος από τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και τον ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό, δεν αποτελεί
εγγύηση για τον επενδυτή, δεν προστατεύει το αστικό και φυσικό περιβάλλον, δε μειώνει τις περιφερειακές ανισότητες
και δεν προάγει, εν τέλει, τους εθνικούς στόχους που περιλαμβάνει και εξειδικεύει. Η αδυναμία προτεραιοποίησης
περιοχών προς ανάπτυξη ή και κλάδων προτεραιότητας προσδιορισμένων στο χώρο, στη χωροταξική στρατηγική και
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τα επιμέρους σχέδια που την εξειδικεύουν, καταδεικνύει ότι η πολιτική ηγεσία και η διοίκηση δεν αναγνωρίζουν την
πολιτική ρύθμισης του χώρου ως ένα βασικό αναπτυξιακό εργαλείο, ευθυγραμμισμένο με τις παραγωγικές ανάγκες της
οικονομίας και της κοινωνίας. Ενώ υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις επενδύσεων που ακυρώθηκαν μετά από
μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες στο Συμβούλιο της Επικρατείας για χωροταξικές διαφορές, τα υψηλά ποσοστά
αυθαιρέτων και η εικόνα των ελληνικών πόλεων αποδεικνύουν ότι ακόμα και αν ο χωρικός σχεδιασμός υπάρχει στα
χαρτιά, η υλοποίησή του απουσιάζει ή είναι ανεπαρκής.
Γι’ αυτό και ο χωρικός σχεδιασμός πρέπει να γίνει συνώνυμο της ασφάλειας δικαίου στους επενδυτές για να μπορέσουν
να εγκατασταθούν στο ελληνικό έδαφος και να δημιουργήσουν αξία. Το αρμόδιο Υπουργείο μαζί με τους φορείς της
επιχειρηματικότητας, την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση και την τοπική κοινωνία οφείλουν να αναλάβουν δράση
επιλύοντας τα προβλήματα που λιμνάζουν εδώ και καιρό».

Η Έκθεση καταλήγει ως εξής:
Είναι αναγκαίο ένα πλέγμα άμεσων αλλά και περισσότερο μακροχρόνιων ενεργειών, τόσο νομοθετικών όσο και
κυριότερα μη νομοθετικών, ώστε ο χωροταξικός σχεδιασμός πράγματι να αποτελέσει προϋπόθεση για επενδύσεις και
βιώσιμη ανάπτυξη και συνώνυμο της ασφάλειας δικαίου για τους επενδυτές. Το αρμόδιο Υπουργείο μαζί με τους φορείς
της επιχειρηματικότητας, την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση και την τοπική κοινωνία, οφείλουν να αναλάβουν
δράση, επιλύοντας τα προβλήματα που λιμνάζουν εδώ και δεκαετίες.
Ο ΣΕΒ και η αρμόδια «Επιτροπή Χωροταξίας & Δικτύων» κάνουν την αρχή και θέτουν στο δημόσιο διάλογο 30
προτάσεις άμεσων, αλλά και περισσότερο μεσοπρόθεσμων ενεργειών. Προτάσεις
Α. Για τη βελτίωση της υλοποίησης του χωρικού σχεδιασμού
1. Ενσωμάτωση των αναγκών της επιχειρηματικότητας και των δυναμικών κλάδων της οικονομίας στη χάραξη της
Εθνικής Χωροταξικής Πολιτικής.
2. Άμεση υλοποίηση του χωρικού σχεδιασμού όπως ψηφίστηκε με τον πρόσφατο νόμο 4447/2016 (Εθνική Χωρική
Στρατηγική, Περιφερειακά και Ειδικά Χωροταξικά Σχέδια, ΤΧΣ).
3. Τήρηση των προθεσμιών επικαιροποίησης του σχεδιασμού και εισαγωγή μηχανισμών και εργαλείων προσαρμογής
σε ραγδαίες αλλαγές και μεταβολές.
4. Ενεργοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας
5. Επικαιροποίηση των υφιστάμενων Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και εκπόνηση νέων για τομείς της οικονομίας με
αναπτυξιακή προοπτική (π.χ. Ορυκτός Πλούτος, Εφοδιαστική αλυσίδα-logistics).
6. Κατάρτιση Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου «Υποδομών και Δικτύων».
7. Επικαιροποίηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό.
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8. Επικαιροποίηση των Περιφερειακών Χωρικών Σχεδίων με την ενεργό συμμετοχή των επιχειρήσεων.

Περισσότερες λεπτομέρειες: ΣΕΒ: special report / χωροταξία/τεύχος 04/6 Μαρτίου 2017

Γ. ΣΜΕ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημοσκόπηση της RASS για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας και τον
εξορυκτικό κλάδο

Το 2016 ήταν μια ακόμη θετική χρονιά για την ελληνική εξορυκτική βιομηχανία η οποία παρά τη συνεχιζόμενη εσωτερική
οικονομική κρίση, διατήρησε αλώβητες της παραγωγικές της δομές, παρέμεινε σημαντικός εργοδότης, κράτησε τα
μερίδιά της στη διεθνή αγορά και πραγματοποίησε για μία ακόμη φορά εξαγωγές που εκτιμάται ότι υπερέβησαν το 1
δις ευρώ.
Η βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου και η αποδοχή του ως ένα από της κύριους παράγοντες στη δημιουργία του νέου
παραγωγικού προτύπου της χώρας αποτελεί κύρια προτεραιότητα για τον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος προχώρησε σε πανελλαδική δημοσκόπηση, με κύριο θέμα τις προκλήσεις στην
αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας και την αντίληψη της κοινωνίας για την δυνατότητα ανάπτυξης του
εξορυκτικού κλάδου.

Θεματολογία Έρευνας

Η παρούσα έρευνα καταγράφει:





Την άποψη των πολιτών για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας
Την αντίληψή της κοινωνίας για της επενδύσεις και την ανάπτυξη
Το ρόλο των κυβερνήσεων στην προσέλκυση επενδύσεων
Τη γνώμη της κοινωνίας για το ρόλο της εξορυκτικής βιομηχανίας στην οικονομία της χώρας και της
ενδεχόμενες συνέπειες που μπορεί να έχει η δραστηριότητα αυτή στο περιβάλλον.

Τα θέματα της έρευνας δεν αφορούν άμεσα στην καθημερινότητα των πολιτών και ως εκ τούτου στην έρευνα
καταγράφονται αντιλήψεις που έχουν σχηματιστεί μέσα από τη μακροχρόνια θεώρηση των πράγματων και αφορούν
στην αντανακλαστική και άνευ επιχειρημάτων απόκριση των πολιτών. Η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να χρησιμεύσει
ως έρευνα αναφοράς (benchmark poll) πριν την υλοποίηση κάποιων πρωτοβουλιών και την αντίστοιχη πληροφόρηση
της κοινής γνώμης για κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Οικονομικό περιβάλλον
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Θα μπορέσει να ανακάμψει η ελληνική οικονομία και αν ναι πως; Είναι η ανάπτυξη η απάντηση, και αν ναι με ποιο
τίμημα; Μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση η εξορυκτική βιομηχανία;
Η υποβάθμιση των υπηρεσιών του κράτους σε συνδυασμό με την παγιωμένη οικονομική δυσπραγία αποτελούν της
πιο προφανείς και ίσως πιο οδυνηρές εκφάνσεις της κρίσης. Το μεγάλο ζητούμενο για την ελληνική οικονομία είναι οι
επενδύσεις.
Μόλις ένας στους 6 Έλληνες (15,7%) πιστεύει πως οι προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας θα
μεταβληθούν προς το καλύτερο στο επόμενο διάστημα, καθώς η θετική συγκυρία που αποτυπώνεται σε πολλά
μακροοικονομικά μεγέθη δεν έχει επιφέρει της αναμενόμενες ευεργετικές αλλαγές στη ζωή των πολιτών.
Επενδύσεις
Η πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια υποβάθμισε το ρόλο του κράτους ως κύριου επενδυτή. Η
αδυναμία μαζικών δημοσίων επενδύσεων έθεσε εκ νέου το ερώτημα «πως μπορεί να έρθει η μεγέθυνση της ελληνικής
οικονομίας»;
Η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων ήταν πολλές φορές η προφανής απάντηση.
Σε αυτό το πλαίσιο ζητήσαμε από της πολίτες να αποτιμήσουν το ρόλο των κυβερνήσεων των τελευταίων χρόνων στην
προσέλκυση επενδύσεων. Οι πολίτες πιστεύουν πως η στάση των κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια δεν βοήθησε της
αυτή την κατεύθυνση (93,0%).
Οι παράγοντες που αποθαρρύνουν τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα μας ιεραρχούνται από τους πολίτες ως
εξής:
-

Το ασταθές φορολογικό σύστημα (68,7%)
Η γραφειοκρατία (47,9%)
Η διαφθορά (39,9%)
Η πολιτική ρευστότητα (38,0%)
Η περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση (26,9%)
Ο συνδικαλισμός (14,1%)
Οι αντιδράσεις κάποιων κοινωνικών ομάδων (3,2%)

Κατά μέσο όρο οι πολίτες αναφέρουν τουλάχιστον δύο αποτρεπτικούς παράγοντες αλλά αναδεικνύουν ως πιο
καθοριστικό το ασταθές φορολογικό σύστημα (44,6%).
Σε διακριτή ερώτηση για το ρόλο των οικολόγων και την επιδραστικότητα των αντιδράσεών τους, οι πολίτες συμφωνούν
με την άποψη πως «το μόνο που καταφέρνουν είναι να παρακωλύουν τις επενδύσεις στη χώρα» (50,6%).
Οι πολίτες σε ερώτημα για την άμεση εξεύρεση επενδυτικών κεφαλαίων αναδεικνύουν της ιδιωτικές επενδύσεις (ξένες
ή εγχώριες) (60,7%) ως βασική πηγή και δευτερευόντως τους ευρωπαϊκούς πόρους (20,4%) ή το πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων (13,8%)
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Ορυκτός πλούτος
Την πεποίθηση ότι η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας
σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας έχει η
συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων (85,9%).
Όσον αφορά στη βοήθεια που θα έδινε η εξορυκτική δραστηριότητα στην
της, αναφέρονται στη δημιουργία θέσεων εργασίας (50,4%) ή στη
δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου στην περιοχή, που θα
βοηθήσει την τοπική οικονομία (39,2%) και πολύ λίγο στην ανάδειξη και
ανάπλαση του περιβάλλοντος (7,9%).

Ευκαιρία για

αποτελεί

δυνητικούς
επενδυτές

περιοχή

αλλά

ανυπαρξία
Τη μη ύπαρξη πολιτικής βούλησης αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της
χώρας
εντοπίζουν οι πολίτες (73,4%) ενώ εκτιμούν ότι οι υφιστάμενοι μηχανισμοί
ελέγχου
πολιτικής
των βιομηχανικών και εξορυκτικών έργων στη χώρα μας, είναι μάλλον
κάνουν
ελλιπείς (αρνητική γνώμη: 53,0%).
βούλησης
Αν και οι πολίτες θεωρούν την εξορυκτική δραστηριότητα σημαντική για
την
ελληνική οικονομία φαίνεται οριακά να εμπιστεύονται τις αδειοδοτημένες
εταιρείες
εξόρυξης ορυκτών (39,6%), ενώ όσοι δεν της εμπιστεύονται έχουν
εδραιωμένη στο μυαλό της την πεποίθηση ότι οι εταιρείες αυτές εκμεταλλεύονται τον εθνικό πλούτο χωρίς να αποδίδουν
αυτά που θα έπρεπε στο κράτος (62,1%), και δεν τηρούν τους περιβαλλοντικούς όρους (27,1%) ή τους κανόνες
ασφάλειας των εργαζομένων (7,9%).
Θετική κατεγράφη η αντίδραση των πολιτών στο ενδεχόμενο συνέχισης επενδύσεων σε τομείς όπως μεταλλεία,
ορυχεία, λατομεία υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι, όπως διασφαλίζονται από το κράτος και
τους ανεξάρτητους φορείς (87,7%).
Θετική ήταν της η αντίδραση των πολιτών και στο ενδεχόμενο συνέχισης της επένδυσης στα μεταλλεία Χαλκιδικής υπό
αυτές τις προϋποθέσεις (79,6%).
Την πεποίθηση ότι η επέμβαση στο περιβάλλον από την εξορυκτική δραστηριότητα δεν είναι ελεγχόμενη και με
δυνατότητα αποκατάστασης διατυπώνουν 5 στους 10 πολίτες (56,3%).
Ενήμεροι είναι οι πολίτες για την υποχρέωση που έχουν οι εταιρείες εξόρυξης να αποκαθιστούν το περιβάλλον στο
χώρο επέμβασης και κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας του εξορυκτικού έργου (64,2%) αν και πιστεύουν πως οι
εξορυκτικοί χώροι κάνουν τις περιοχές πλησίον της δραστηριότητας λιγότερο ελκυστικές προς κατοίκηση (65,3%).
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Περιβάλλον
Τα τελευταία χρόνια ιεραρχείται πολύ ψηλά στην ατζέντα κρατών και
το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος.
Ζητήσαμε από τους πολίτες να εκτιμήσουν ποια έργα είναι πιο βλαβερά για
περιβάλλον και η ιεράρχηση που έκαναν έχει ως εξής:
-

Προτιμότεροι
επενδυτές

πολιτών
το

οι ξένοι

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις (55,7%)
Έργα διαχείρισης αστικών αποβλήτων (51,7%)
Εξορυκτικά έργα (24,5%)
Αγροτικές καλλιέργειες (10,5%)
Τουριστικές εγκαταστάσεις (6,1%)
Κατασκευαστικά-οικοδομικά έργα (5,9%)

Ως της την βέλτιστη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που ορίζει το
οι πολίτες πιστεύουν ότι τηρούνται με μεγαλύτερη συνέπεια όταν οι
επενδυτές είναι ξένοι (35,4%) από όταν οι επενδυτές είναι Έλληνες
ή επενδυτής είναι το ίδιο το κράτος (24,9%).

κράτος
(22,4%)

Άλλα θέματα
Σε σχέση με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχει πολλές φορές συζητηθεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
λιγνίτη. Στο ενδεχόμενο η χώρα της να έχει μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία και να περιορίσει έτσι την εισαγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας οι πολίτες αποδέχονται την παραγωγή ηλεκτρισμού από λιγνίτη (54,5%).
Σε μια γενικότερη θεώρηση οι πολίτες θα συμφωνούσαν με την μείωση της φορολόγησης των επιχειρήσεων
προκειμένου να έρθουν επενδύσεις στη χώρα (89,9%).

Έκθεση Μουσείου Γουλανδρή «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος»

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 διαδραματίζουν 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. Αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση
των ατόμων απέναντι στις Ορυκτές Πρώτες Ύλες που «κρύβονται» μέσα στα αντικείμενα της καθημερινότητάς του.
Η Έκθεση θα έχει τις εξής ενότητες: Ο σκοπός της έκθεσης, παρουσίαση χορηγών (εταιρείες μέλη και ΣΜΕ), η ιστορία
της εξόρυξης πρώτων υλών στην Ελλάδα, προστασία και αποκατάσταση (με κείμενα ΣΜΕ και φωτογραφίες
αποκατάστασης τοπίου από εταιρείες μέλη), μεταλλικά και βιομηχανικά ορυκτά και οι χρήσεις τους, μάρμαρο και
αδρανή-τσιμέντο, ενεργειακά ορυκτά (λιγνίτης, γαιάνθρακες, πετρέλαιο), αναφορά στις σπάνιες γαίες και τη
χρησιμότητα στη σημερινή τεχνολογία, ο ανθρώπινος οργανισμός και τα ορυκτά, η χρήση ορυκτών και πετρωμάτων
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στην τέχνη.
Εκτός από κείμενα, θα παρουσιαστούν 60 ορυκτά πετρώματα σε ειδικές προθήκες μαζί με τα προϊόντα και τις χρήσεις
τους, με τη βοήθεια και ηλεκτρονικών πινάκων που θα παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικές με κάθε ένα έκθεμα.
Συγκεντρώθηκε από το ΣΜΕ και τις εταιρείες μέλη το κατάλληλο υλικό που προωθήθηκε στο Μουσείο και ήδη η Έκθεση
σχεδόν έχει ολοκληρωθεί.
Τα εγκαίνια της Έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 10/5/2017 στις 19:00 μ.μ..

Στα εγκαίνια είστε όλοι καλεσμένοι. Η Έκθεση θα διαρκέσει για έναν χρόνο. Διαδώστε την, ιδιαίτερα σε σχολεία που
έχετε σχέση.

Δ. ΣΜΕ και ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τροποποίηση της οδηγίας 98/24/EC Chemical Agents Directive (CAD)

Tελικώς, ολοκληρώθηκε η διαδικασία από τα ευρωπαϊκά όργανα, για την τροποποίηση της CAD. Η τροποποιημένη
οδηγία περιλαμβάνει νέα ενδεικτικά όρια (IOELVs) για τις ουσίες που αποδεδειγμένα επηρεάζουν τον ανθρώπινο
οργανισμό εισπνεόμενες. Τα νέα όρια τίθενται για έκθεση εργαζομένων σε 8ωρη και σε 15λεπτη βάση.
Όπως έχει περιγραφεί σε προηγούμενες εκθέσεις, στη διαδικασία ορισμού νέων IOELVs, σημαντικό ρόλο έχει
διαδραματίσει ο διάλογος/διαβούλευση με την Advisory Committee of Safety and Health at Work (ACSH), στην οποία
μετέχει και ο ΣΜΕ και η τελική γνωμοδότηση προς την Commission.
Οι ουσίες που ενδιαφέρουν τον κλάδο, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπως αναφέρονται στην 4η λίστα των ορίων έκθεσης
(OELs), είναι:
 Manganese and inorganic manganese compounds: 8h-TWA: 0,2 mg/m3
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Hydrogen cyanide: 8h –TWA= 8h-TWA: 0,9 ppm (1mg/m3)
Carbon Monoxide: 8h-TWA: 20 ppm (23 mg/m3), , 15 min: 100 ppm (117 mg/m3)
Nitrogen monoxide: 8h-TWA= 2ppm (2,5 mg/ m3)
Nitrogen dioxide: 8h-TWA: 0,5 ppm (0,995 mg/m3)
15 min.: 1 ppm (1,91 mg/m3)
Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να προσαρμόσουν τα υπάρχοντα εθνικά όρια στα νέα δεδομένα μέχρι τον
Αύγουστο του 2018. Ειδικά για την εφαρμογή των ορίων του NO, NO2 και CO στα υπόγεια μεταλλεία και
γενικότερα στα υπόγεια έργα, δόθηκε προθεσμία μέχρι 21 Αυγούστου του 2023. Στο διάστημα αυτό, η
εξορυκτική βιομηχανία πρέπει να παρουσιάσει σχέδιο για τη μείωση αυτών των ρύπων στο περιβάλλον
εργασίας και μελέτες που θα προσδιορίζουν, με βάση τη σημερινή και αυριανή τεχνολογία, μέχρι σε ποια
επίπεδα μπορεί να φτάσει η έκθεση σε αυτούς. Όλα θα συγκεντρωθούν και θα συνεκτιμηθούν πριν την
ημερομηνία που λήγει η προθεσμία.
Τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ενδεικτικά όρια (ΙΟΕLVs), που θεσμοθετεί η Commission και να
στοιχειοθετήσουν/προσδιορίσουν τα δικά τους όρια με βάση την εθνική νομοθεσία, τις συνθήκες και τις
πρακτικές που επικρατούν.

Βασικός στόχος, επίσης, για όλα τα κράτη μέλη είναι η μείωση του αριθμού εργαζομένων που εκτίθενται στις
ουσίες της 4ης λίστας και η παρακολούθηση (monitoring) της έκθεσής τους σε αυτές. Πρέπει να διασαφηνιστούν
οι τρόποι και οι συσκευές μέτρησης των ουσιών στο περιβάλλον, το πρωτόκολλο μετρήσεων και
δειγματοληψιών και η αξιολόγηση των μετρήσεων σε επιμέρους δραστηριότητες όπως και στο σύνολο του
κλάδου (για να διεξαχθούν συμπεράσματα από την εφαρμογή της CAD).
Για τον εξορυκτικό κλάδο στα υπόγεια έργα, τίθενται οι εξής προκλήσεις:
 Χρησιμοποίηση, όσο πιο εκτεταμένα γίνεται, ηλεκτροκίνητου εξοπλισμού
 Επενδύσεις σε εξελιγμένους ντιζελοκινητήρες (Euro 6)
 Eπενδύσεις σε εξοπλισμό μείωσης εκπομπών ρύπων ή σε εξοπλισμό μειωμένης έκθεσης εργαζομένων σε
ρύπους (ειδικά φίλτρα, καμπίνες κτλ)
 Επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό αερισμού υπόγειων έργων, με εγκατάσταση συστημάτων μεγαλύτερης και
ταχύτερης κυκλοφορίας αέρα
 Χρησιμοποίησης κατάλληλων συσκευών monitoring

Για την αντιμετώπιση όλων των προηγούμενων και προκειμένου ο εξορυκτικός κλάδος να ξεκινήσει μια συντονισμένη,
μελετημένη και στοχευμένη προσπάθεια μείωσης των ρύπων που τον αφορούν, παράλληλα με την εφαρμογή
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κατάλληλου monitoring και μετρήσεων, η Euromines διοργάνωσε workshop με τίτλο «Health and Safety Workshop on
establishing “baseline study”». Συμμετείχαν εταιρείες και σύνδεσμοι του κλάδου όπως και εκπροσώπων της Dräger. Σε
αυτό μετείχε και ο ΣΜΕ.

Στόχος είναι να παρουσιαστεί στο Standard Working Party of Extractive Industry της ACSH μία αρχική βασική μελέτη
για το πού βρισκόμαστε ως κλάδος και ποιες βελτιωτικές κινήσεις μπορούμε να κάνουμε προσεχώς προς την
κατεύθυνση αντιμετώπισης των νέων ορίων που τίθενται κύρια σε NOx και CO.
Aπό τις παρουσιάσεις που αφορούσαν υπόγεια έργα, τονίζουμε το παρακάτω συμπέρασμα:
 Για τη βέλτιστη αντιμετώπιση, σε τόσο χαμηλά όρια, των NOx, CO, βασικό στοιχείο είναι ο προγραμματισμός
των εκρήξεων να γίνεται πάνω στην αλλαγή των βαρδιών, δίνοντας κατάλληλο χρόνο για «ξεκάπνισμα» του
μετώπου
 Η χρήση γαλακτωμάτων και όχι πετρελαιοαμωνιτών, ως εκρηκτικών, δίνει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από
πλευράς εκλυόμενων ρύπων και θα πρέπει να προτιμηθούν. Σε αρκετά υπόγεια έργα, τα παλαιού τύπου
εκρηκτικά εγκαταλείπονται
 Φαίνεται μονόδρομος η αλλαγή κινητήρων με πλέον εξελιγμένους (Euro 6, Stage V)
 Όσο επιτρέπουν οι συνθήκες, ιδιαίτερα σε φάση προσπέλασης και περιχάραξης/ανάπτυξης, θα πρέπει να
χρησιμοποιείται ηλεκτροκίνητος εξοπλισμός (διάτρηση, κοχλίωση κτλ)
 Η ανάπτυξη κατάλληλου συστήματος βοηθητικού αερισμού κύρια στα τυφλά μέτωπα θα διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο στη μείωση των ρύπων που θα δέχονται οι εργαζόμενοι
Σε ό,τι αφορά στις μετρήσεις/monitoring από επιμέρους εταιρείες παρουσιάστηκαν τα εξής:
 Εταιρεία KGHM (Πολωνία)
Εφαρμόζουν εκτεταμένες μετρήσεις και όλα τα αποτελέσματα συλλέγονται και αναλύονται. Χρησιμοποιούν
ηλεκτροχημικές συσκευές Dräger, οι οποίες, όμως , παρουσιάζουν αρκετή αβεβαιότητα. Χρησιμοποιούν επίσης και
φωτομετρικές μεθόδους ανάλυσης. Οι μετρήσεις είναι σημειακές και ασυνεχείς στο περιβάλλον εργασίας, με δοσίμετρα
που φέρουν οι χειριστές και άλλοι εργαζόμενοι. Εστιάζονται στη δόση που δέχεται ο εργαζόμενος και όχι τι υπάρχει στο
κύκλωμα αερισμού ή τι εκπέμπουν τα μηχανήματα.
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. Polkowice-Sieroszowice mine KGHM

 Εταιρεία LKAB Kiruna Σουηδίας
Για τις μετρήσεις χρησιμοποιούν τις προαναφερθείσες συσκευές Dräger. Λόγω γρήγορης μετατροπής του NO σε ΝΟ2
μετρούν κατά κύριο λόγο το ΝΟ2. Έχουν τοποθετήσει και αυτόματα συστήματα συναγερμού που ενεργοποιούνται όταν
πλησιάσει η συγκέντρωση ΝΟ2 στα 2ppm και CO στα 35 ppm (το όριο του Σουηδικού κανονισμού σε 8ωρη έκθεση)
χρησιμοποιούν φορητούς ανιχνευτές ρύπων οι οποίοι φέρουν και σύστημα προειδοποίησης πέραν ενός ορίου .
Υπάρχουν και μόνιμες συσκευές μέτρησης τοποθετημένες στο κύκλωμα αερισμού. Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί το
καλιμπράρισμα των συσκευών γι’ αυτό υπάρχει και απόκλιση στις μετρήσεις από συσκευή σε συσκευή. Αναλύονται
όλα τα αποτελέσματα των μετρήσεων και εξάγονται διευρυμένοι μ.ο. όπως και προσδιορίζεται καμπύλη τάσεων.
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Κiruna mines υπόγεια
 Εταιρεία SOMINCOR (Never Corvo Πορτογαλία)
Χρησιμοποιούν απλές συσκευές Dräger. Οι μετρήσεις πυκνώνουν όταν αυξάνει η θερμοκρασία του εξωτερικού
περιβάλλοντος κάτι που επηρεάζει και τα μέτωπα εργασίας. Ανάλογα με τις μετρήσεις, ρυθμίζουν το κύκλωμα αερισμού.

SOMINCOR (Never Corvo, Πορτογαλία)
 Εταιρεία Dräger
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Υποστήριξε ότι έχουν αισθητήρες/συσκευές μέτρησης για 0,5 ppm NO2 (Sensor x5EC NO2) και για 0,2 ppm (σε αρκετά
κράτη όπως Καναδάς, ΗΠΑ, το όριο τίθεται σε αυτά τα επίπεδα) με τον Sensor xx5 NO2. Πράγματι το καλιμπράρισμα
των συσκευών έχει δυσκολία ιδιαίτερα από την έκθεσή τους σε πολύ ξηρό περιβάλλον.
Θα κυκλοφορήσει σε λίγο ο sensor xx5O2 / CO και θα μετρά CO2, O2, CO, NO, NO2. Eπίσης, πρόκειται να κυκλοφορήσει
ο εξελιγμένος αισθητήρας για ΝΟ2 xx5NO2-PLC και ο αισθητήρας χχ5NO για ΝΟ με μικρή αβεβαιότητα 3%.
Στο workshop ανταλλάχθηκαν απόψεις για το πρωτόκολλο των μετρήσεων. Η Euromines περιμένει τη θέση όλων των
εμπλεκόμενων εταιρειών.

ΣΜΕ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη βιομηχανία

Τα Ευρωπαϊκά Όργανα βρίσκονται σε συνεχή διάλογο για τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη βιομηχανία, θέτοντας
συγκεκριμένους στόχους ανάπτυξής της από το σημερινό επίπεδο.
Στο πλαίσιο αυτό, οι κυριότεροι βιομηχανικοί και εξορυκτικοί σύνδεσμοι (όπως και η Euromines) όπως και σημαντικές
εταιρείες και φορείς εκπροσώπησης της βιομηχανίας, προχώρησαν σε ενωτική διακήρυξη για μία νέα φιλόδοξη
Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιομηχανία.
Για λόγους ακρίβειας, παραθέτουμε το αυτούσιο κείμενο, χωρίς μετάφραση
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Κάντε διπλό κλικ για να το διαβάσετε
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