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

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

 
Πλήρης εφαρμογή 
της Εθνικής 
Πολιτικής 
Αξιοποίησης των 
Ορυκτών Πρώτων 
Υλών (ΟΠΥ) με 

 
Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το ΣΜΕ ήταν τα εξής: 
 
Α. ΔΣ 
Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Γ. ΣΜΕ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Δ. ΣΜΕ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Ε. ΣΜΕ και ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Α. ΔΣ  
 
Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ του ΣΜΕ ήταν τα εξής: 
 
 Προετοιμασία του γεύματος εργασίας με τους δημοσιογράφους  
 Νομοσχέδιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης 

υδρογονανθράκων – Λατομικές Διατάξεις. Προώθηση άποψης ΣΜΕ σε πολιτική 
ηγεσία και βουλευτές 

 Αποτελεί προς Υπουργό Οικονομικών, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος 

 Ιδιωτικά πρατήρια καυσίμων 
 Έκθεση για τον Ορυκτό Πλούτο του Μουσείου Γουλανδρή  

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
 

• Ένταξη νέων περιοχών στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000 

To YΠΕΝ ανάρτησε σε δημόσια διαβούλευση λίστα νέων περιοχών Natura 2000.  
O Σύνδεσμος έστειλε επιστολή στο Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας κα Χ. 
Μπαριτάκη, εκφράζοντας την αντίθεσή του να επεκταθεί πλέον του 27% τιυ συνόλου της 
χώρας, το δίκτυο Natura. 
 
Tόνισε ότι ιδιαίτερα προβληματίζει η ένταξη στο Δίκτυο περιοχών όπως η Θάσος (Α/Α 5 Γ1) 
με τη γνωστή έντονη και σημαντική, για την εθνική οικονομία, εξόρυξη μαρμάρου, οι 
περιοχές κεντρικού και ανατολικού Κορινθιακού (Α/Α 93), όπου λειτουργούν οι ουσιώδους 
σημασίας εγκαταστάσεις του Αλουμινίου της Ελλάδος και η περιοχή Νισύρου-Στρογγυλή 
(Α/Α 43 115), όπου περιλαμβάνει και τη νησίδα Γυαλί, στην οποία διενεργείται η 
μεγαλύτερη, σε παγκόσμια κλίμακα, εξόρυξη κίσσηρη (ελαφρόπετρα). 
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νομικό κείμενο 
που θα 
περιλαμβάνει και 
χρονοδιαγράμματα 
εφαρμογής 

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

 

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

 

 Συνέχεια και 
συνέπεια στις 
αποφάσεις της 
πολιτείας και 
ασφάλεια δικαίου 

 

Προώθηση νέων 
επενδύσεων στον 
εξορυκτικό χώρο, 

Επεσήμανε ότι οι επεκτάσεις του «Δικτύου Natura 2000», σ’ αυτές τι περιοχές δεν 
προσθέτουν κάτι ιδιαίτερο στην ήδη υπάρχουσα βιοποικιλότητα, αντίθετα θα επηρεάσουν 
αρνητικά τα θέματα αδειοδοτήσεων, ανανεώσεων, επεκτάσεων λειτουργίας κ.λπ. 
εξορυκτικών δραστηριοτήτων που όπως είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την εθνική και 
περιφερειακή οικονομία. 
 

• Νομοσχέδιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και 
εκμετάλλευσης υδρογανθράκων – Λατομικές Διατάξεις 

Στις Λατομικές Διατάξεις που τίθενται εμβόλιμα στο σχέδιο νόμου, μπαίνουν τα εξής θέματα 
που χρήζουν της προσοχής μας: τροποποίηση του Ν. 4280/2011 για τις υποχρεώσεις των 
λατομείων σε πρόσθετη αναδάσωση ίσης έκτασης με αυτήν της έκτασης επέμβασης, 
ρυθμίσεις για τις περιοχές αμφισβητούμενου ιδιοκτησιακού καθεστώτος και την 
αντιμετώπισή τους από τους φορείς της εξορυκτικής δραστηριότητας και  ρυθμίσεις για τις 
Επιθεωρήσεις Περιβάλλοντος και Μεταλλείων. Αποφασίστηκε ο ΣΜΕ να θέσει πρόσθετη 
διάταξη στο νομοσχέδιο αυτό για 10ετή παράταση των αδειών εκμετάλλευσης και των 
μισθώσεων των λειτουργούντων λατομείων, πέραν της ισχύουσας μέχρι τέλους 2017. 
 

1. Άρθρο 41 παράγραφος 7 

Γίνεται σωστή προσπάθεια ορθολογικοποίησης της υποχρέωσης αναδάσωσης ή δάσωσης 
έκτασης ίδιου εμβαδού με αυτήν της επέμβασης. Σύμφωνα με τον Ν. 4280/2014, 
επιβάλλεται επιπρόσθετα της υποχρέωσης αποκατάστασης του χώρου επέμβασης των 
εξορυκτικών δραστηριοτήτων. Αποτελεί ιδιαίτερα επαχθή όρο όπου εκτός της οικονομικής 
επιβάρυνσης, λόγω ελλείψεως τέτοιων εκτάσεων καθαρώς δημοσίου δασικού χαρακτήρα 
που να βρίσκονται πλησίον της περιοχής επέμβασης, έχει οδηγήσει σε σημαντική 
καθυστέρηση την αδειοδότηση εξορυκτικών έργων, επιπρόσθετα της ήδη υπάρχουσας 
χρονοβόρας διαδικασίας.  
 
Η προτεινόμενη διάταξη Νο 7, αναφέρεται για τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του 
άρθρου 8 του Ν. 2115/1993. Δεν γίνεται ξεκάθαρη μνεία ότι η παράγραφος 3 του άρθρου 
8, συμπληρώνεται από την παράγραφο 2 του αρθρ. 21 του Ν. 2115/1993, δηλαδή ότι 
υπάγονται όλα τα λατομεία στο καθεστώς κατάθεσης εγγυητικών επιστολών.  
Προτείνουμε στην παράγραφο 7 του αρθρου 41, την εξής διατύπωση: 
 
«Εκμεταλλευτές λατομείων, οι οποίοι έχουν καταβάλει εγγυητική επιστολή για την 
αποκατάσταση της έκτασής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 
8 σε συνδυασμό με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 (προσθήκη του 2115/1993)…..». 
 
Επίσης, για λόγους ισονομίας, πρέπει να εξαιρεθούν και τα μεταλλευτικά έργα αφού 
λειτουργούν με το καθεστώς της παραχώρησης και όχι της ιδιοκτησίας γης και έχουν 
αυξημένες υποχρεώσεις αποκατάστασης, καταλαμβάνοντας προσωρινά την έκταση 
επέμβασης.  
 
Πέραν των ανωτέρω και ειδικά για όλες τις εξορύξεις, επισημαίνουμε ότι με βάση το Ν. 
998/1979 (άρθρο 52 παράγραφος 3), σε περίπτωση ιδιαίτερα δυσχερούς αποκατάστασης 
του χώρου επέμβασης, τα κατά τόπους δασαρχεία, έχουν δικαίωμα να υποχρεώσουν το 
φορέα σε αποκατάσταση άλλου χώρου, που μπορεί να φτάνει ως και το πενταπλάσιο της 
έκτασης που δεν αποκαταστάθηκε. 
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διεξαγωγή 
µειοδοτικών 
διαγωνισµών 
διάθεσης των 
ελεύθερων 
δηµόσιων 
µεταλλευτικών 
παραχωρήσεων, 
παροχή κινήτρων 
για νέες 
επενδύσεις 
αξιοποίησης των 
ΟΠΥ 

 
Απλοποίηση της 
αδειοδοτικής 
διαδικασίας, μέσω 
αλλαγών στην ΥΑ 
1700225 
27/1/2014 (περί 
προδιαγραφών 
ΜΠΕ). 
Μεγαλύτερη 
ευελιξία 
απαιτήσεων 
σχετικά με το 
μέγεθος του 
περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος. 
Εκλογίκευση και 
εξειδίκευση των 
Ειδικών 
Οικολογικών 
Εκτιμήσεων για 
έργα εντός 
προστατευόμενων 
περιοχών. 
Αποσαφήνιση του 
καθεστώτος και 
της διαδικασίας 
παράτασης των 
ΑΕΠΟ έως δέκα 
έτη 
 
Βελτιώσεις στο Ν. 
4280/2014 

 
 
 

2. Άρθρο 41 παράγραφος 9 
 
Αναφέρεται:  
 
«Το αίτημα χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρων ή βιομηχανικών 
ορυκτών στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του άρθρου 62 του 
Ν. 998/79, όπως ισχύει, για τις οποίες το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν έχει επιλυθεί οριστικά 
στο πλαίσιο του άρθρου 10 του Ν. 3208/2003, κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσίας της 
οικείας περιφέρειας, εφόσον έχει προηγηθεί κατάθεση αγωγής αναγνώρισης κυριότητας ή 
αίτημα διοικητικής αναγνώρισης κυριότητας του φερόμενου ιδιοκτήτη». 
 
Επομένως αποτελεί προϋπόθεση της χορήγησης της άδειας εκμετάλλευσης και της 
κατάθεσης εγγυητικής επιστολής είναι η κατάθεση αγωγής αναγνώρισης κυριότητας. Αυτό, 
συνεπάγεται πρόσθετο βάρος των δικαστικών υπηρεσιών και καθυστερήσεις στην έκδοση 
άδειας εκμετάλλευσης των λατομικών δραστηριοτήτων». 
 
Στην παράγραφο 9β του ίδιου άρθρου, αναφέρει «η εγγυητική επιστολή συμψηφίζεται με τα 
οφειλόμενα προς το Δημόσιο μισθώματα του εκμεταλλευτή ….». 
 
Αυτό, όμως συνεπάγεται κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, δηλαδή επιβολή «ποινής», 
προς τον εκμεταλλευτή, εις βάρος της τραπεζικής του φερεγγυότητας. Η εγγυητική επιστολή 
προσφέρει διασφάλιση της υλοποίησης της υποχρέωσης αποκατάστασης περιβάλλοντος 
και δεν συμψηφίζεται με άλλες υποχρεώσεις. Καταπίπτει μόνο εάν ο εκμεταλλευτής δεν 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει.  
 
Για τους λόγους αυτούς, προτείναμε διαφορετική διατύπωση : 
 

3. Προσθήκη στο Άρθρο 41  
 

Προτείνεται η 10ετής επιπλέον παράταση των αδειών εκμετάλλευσης και των μισθώσεων 
των λειτουργούντων λατομείων πέραν της ισχύουσας μέχρι τέλος 2017. 
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(ρυθμίσεις 
δασικής 
νομοθεσίας), 
ιδιαίτερα της 
υποχρέωσης 
πρόσθετης 
αναδάσωσης σε 
έκταση ίδιας 
επιφάνειας με 
αυτήν της 
επέμβασης 
 

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

Στήριξη μέσω 
αναπτυξιακών 
νόμων και άλλων 
εργαλείων, της 
καινοτομίας για 
τον κλάδο 
 
Μέτρα-κίνητρα 
αξιοποίησης των 
ελληνικών 
μαρμάρων 
Προώθηση προς 
ψήφιση του 
συµφωνηµένου µε 
τους φορείς, Νέου 
Λατοµικού 
Νοµοσχεδίου 
 
Στήριξη 
ερευνητικών 
προγραµµάτων 
των 

 
Με την παράταση αυτή, θα διασφάλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία αλλά και υλοποίηση 
επενδυτικών προγραμμάτων στα υφιστάμενα λατομεία, καθώς επίσης και η σχετική άνεση 
χρόνου για την εκπόνηση και αποτελεσματική διαβούλευση επί νέου λατομικού νόμου που 
προετοιμάζουν οι Υπηρεσίες του  Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Οι θέσεις μας έγιναν γνωστές στην πολιτική ηγεσία και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του 
ΥΠΕΝ και σε Βουλευτές και ιδιαίτερα στα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και 
Εμπορίου του Κοινοβουλίου που εξετάζουν το νομοσχέδιο πριν κατατεθεί προς ψήφιση 
στην ολομέλεια. Για πρώτη φορά ζητήσαμε και πετύχαμε να συμμετάσχουμε ως φορείς 
στην τακτική ακρόαση της; Επιτροπής, όπου αντιμετωπιστήκαμε θετικά από πολλά μέλη 
της. 
Ο νόμος ψηφίστηκε στις 28/7/2016. Καταφέραμε κάποια σημαντικά πράγματα όπως 
κατάργηση της υποχρέωσης της διπλής αναδάσωσης, καλύτερη διατύπωση για τις 
εγγυητικές επιστολές και τις μισθώσεις στις περιπτώσεις αμφισβητούμενου καθεστώτος 
ιδιοκτησίας και καλύτερη προσέγγιση στην λειτουργία των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων, 
διαφυλάττοντας το κύρος του Μεταλλειολόγου Μηχανικού-Επιθεωρητή Μεταλλείων. 
 

• Σχέδιο ΚΥΑ «υποχρεωτική χρηματοοικονομική ασφάλεια για την κάλυψη της 
Περιβαλλοντικής Ευθύνης , βάσει του αρ. 14 του ΠΔ 148/2009» 

Το Υπουργείο ζήτησε τις απόψεις μας επί του σχεδίου όπου όλα τα εξορυκτικά έργα 
(υποκατηγορίας Α1 και Α2 περιβαλλοντικής αδειοδότησης) καλούνται να προχωρήσουν 
«σε υποχρεωτική χρηματοοικονομική ασφάλεια των δραστηριοτήτων που ενδέχεται να 
προκαλέσουν περιβαλλοντική ζημιά, σε έδαφος και ύδατα» με θεσπισμένα 
χρματοοικονομικά όρια (1.000.000 για έργα Α1, 500.000  ευρώ για έργα Α2), ώστε να 
«διασφαλίζεται ένα minimum ποσό για την υλοποίηση των μέτρων πρόληψης και 
αποκατάστασης της ζημιάς». 
 
Ο Σύνδεσμος εξέθεσε γραπτώς τις απόψεις του στο ΥΠΕΝ τις οποίες συζήτησε εκτενώς και 
με υπηρεσιακούς παράγοντες. Επειδή θεωρεί ότι αποτελεί θέμα μεγάλης σημασίας, ζήτησε 
εγγράφως να έχει συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνη. 
 
Οι απόψεις του ΣΜΕ συνοπτικά ανέφεραν ότι στο σχέδιο αυτό, υπάρχουν σημαντικές 
αποκλίσεις από την οδηγία. Δεν γίνεται καθόλου αναφορά στην κατηγοριοποίηση της 
Οδηγίας Διαχείρισης Μεταλλευτικών Αποβλήτων και στο γεγονός ότι μέσω  ΑΕΠΟ 
προσδιορίζεται εάν υπάρχει πρόβλημα και σε τι μέγεθος. Αντ’ αυτού , ανεξάρτητα από το 
είδος και το χαρακτηρισμό των εγκαταστάσεων και από το εάν ή όχι μπορεί να προξενήσουν 
σοβαρό περιβαλλοντικό ατύχημα, τίθεται η υποχρέωση για όλα τα έργα υποκατηγορίας Α1 
ή Α2 χρηματοοικονομικής ασφάλειας (τουλάχιστον έτσι δίνεται η εντύπωση από τη 
διατύπωση του σχεδίου ΚΥΑ). Οι υποκατηγορίες αυτές, έχουν να κάνουν με το είδος που 
μπορεί να προξενήσει η αστοχία εγκαταστάσεων. Συνηθέστατο στον τομέα μας είναι να 
υπάρχουν μεταλλευτικά έργα, π.χ. υπόγεια, που ανήκουν στην κατηγορία Α1 αλλά 
ουσιαστικά έχουν σχεδόν μηδενικές εγκαταστάσεις αποβλήτων (π.χ. λόγω λιθογόμωσης 
κενών (backfilling)) ή έχουν μικρές ακίνδυνες εγκαταστάσεις από αδρανή απόβλητα που 
δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις εγγυήσεων κατά την οδηγία E.L. και MWD. 
Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που αναφέρει το σχέδιο ΚΥΑ για μόλυνση υδάτων και εδάφους, 
οι περισσότερες των εγκαταστάσεων που ήδη λειτουργούν σήμερα, όπως αποδεικνύεται 
από ΜΠΕ και ΑΕΠΟ, είναι εκτός τέτοιου αντικειμένου δηλαδή δεν έχουν τέτοιου είδους 
συνέπεια. Αναρωτιόμαστε με βάση την ασάφεια του σχεδίου ΚΥΑ, εάν και κατά πόσο και 
πάλι θα υποχρεούνται σε χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, επειδή το σύνολο του έργου 
κατατάσσεται ως υποκατηγορία Α1 ή Α2 στην περιβαλλοντική αδειοδότηση. 
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γεωεπιστηµονικών 
σχολών για 
καινοτοµία στη 
βιώσιµη 
αξιοποίηση των 
ορυκτών πόρων 
της χώρας 
 

 
 

 
 

 
Αναλυτικότερα ο ΣΜΕ ανέφερε τα εξής: 
 
Η οδηγία 2004/35/ΕΚ περί Περιβαλλοντικής Ευθύνης(Environmental Liability (Ε.L.)), 
αναφέρει στο παράρτημα ΙΙΙ ότι η διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων εντάσσεται σε 
αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ Μining Waste Directive (MWD) 
και μόνο ως προς τις εγκαταστάσεις αποβλήτων. 
Στην  MWD γίνεται διαχωρισμός δύο κατηγοριών εγκαταστάσεων αποβλήτων, 
κατηγορία  τύπου κατηγορία (Α) και μη (Α)(λοιπές). Ως τύπου (Α) ορίζονται οι εγκαταστάσεις 
που λόγω επικίνδυνων αποβλήτων ή έκτασης και όγκου αποβλήτων, μπορεί να 
προξενήσουν μέγιστης σημασίας ατύχημα (major accident), προκαλώντας μεγάλες βλάβες 
σε περιβάλλον, ζώα ή ανθρώπους σε περίπτωση αστοχίας. Στις (Α) εγκαταστάσεις, 
υποχρεώνει μελέτη επικινδυνότητας και χρηματοοικονομικές εγγυήσεις. 
 
H οδηγία περί Περιβαλλοντικής Ευθύνης αναφέρεται σε χρηματοοικονομικές εγγυήσεις 
μόνο στις περιπτώσεις όπου πιθανή αστοχία εγκαταστάσεων οδηγεί σε περιβαλλοντική 
ζημιά. Κατά την οδηγία, είναι δεδομένο ότι πρέπει να αποδειχθεί  (μελέτη επικινδυνότητας), 
ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προξενηθεί ζημιά από αστοχία εγκατάστασης. 
 
Σε ό,τι αφορά στα εξορυκτικά έργα η οδηγία διαχείρισης μεταλλευτικών αποβλήτων MWD 
έχει ενσωματωθεί στις απαιτήσεις της ΜΠΕ όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία 
(σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, μελέτες επικινδυνότητας κτλ). Όταν εκδίδονται  Α.Ε.Π.Ο 
έχουν συμπεριλάβει και το αντικείμενο των εγκαταστάσεων αποβλήτων. Μέσω αυτών των 
αποφάσεων, αποδεικνύεται εάν κάποια εγκατάσταση είναι τύπου (Α) (εν δυνάμει 
επικίνδυνη) ή εάν προξενεί συγκεκριμένες βλάβες π.χ. σε νερό ή έδαφος. 
 
Στο μελετώμενο σχέδιο ΚΥΑ, δεν γίνεται καθόλου αναφορά στην κατηγοριοποίηση της 
MWD και στο γεγονός  ότι μέσω Α.Ε.Π.Ο προσδιορίζεται εάν υπάρχει πρόβλημα και σε τι 
μέγεθος. Αντ’ αυτού, ανεξάρτητα από το είδος και το χαρακτηρισμό των εγκαταστάσεων και 
από το εάν ή όχι μπορεί να προξενήσουν σοβαρό περιβαλλοντικό ατύχημα, τίθεται η 
υποχρέωση για όλα τα έργα υποκατηγορίας Α1 ή Α2 χρηματοοικονομικής ασφάλειας 
(τουλάχιστον έτσι δίνεται η εντύπωση από τη διατύπωση του σχεδίου ΚΥΑ). Οι 
υποκατηγορίες αυτές, έχουν να κάνουν με το είδος της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και 
όχι με το μέγεθος του πιθανού προβλήματος που μπορεί να προξενήσει η αστοχία 
εγκαταστάσεων. Συνηθέστατο στον τομέα μας είναι να υπάρχουν μεταλλευτικά έργα, π.χ. 
υπόγεια, που ανήκουν στην κατηγορία Α1 αλλά ουσιαστικά έχουν σχεδόν μηδενικές 
εγκαταστάσεις αποβλήτων (π.χ. λόγω λιθογόμωσης κενών (backfilling)) ή έχουν μικρές 
ακίνδυνες εγκαταστάσεις από αδρανή απόβλητα που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις 
εγγυήσεων κατά την οδηγία E.L. και MWD. 
 
Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που αναφέρει το σχέδιο ΚΥΑ για μόλυνση υδάτων και εδάφους, 
οι περισσότερες των εγκαταστάσεων που ήδη λειτουργούν σήμερα, όπως αποδεικνύεται 
από ΜΠΕ και ΑΕΠΟ, είναι εκτός τέτοιου αντικειμένου δηλαδή δεν έχουν τέτοιου είδους 
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συνέπεια. Αναρωτιόμαστε με βάση την ασάφεια του σχεδίου ΚΥΑ, εάν και κατά πόσο και 
πάλι θα υποχρεούνται σε χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, επειδή το σύνολο του έργου 
κατατάσσεται ως υποκατηγορία Α1 ή Α2 στην περιβαλλοντική του αδειοδότηση.  
 
Το ορθό είναι η χρηματοοικονομική εγγύηση να παραμείνει αυστηρά στο πλαίσιο της MWD, 
όπως προβλέπει και η οδηγία E.L. και το ΠΔ 148/2009 παράρτημα ΙΙΙ. Σε αντίθετη 
περίπτωση, οδηγούμαστε σε νομικό ακροβατισμό. 
 
Ιδιαίτερα για τον προσδιορισμό ύψους χρηματοοικονομικής ασφάλειας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 12 του σχεδίου ΚΥΑ, έχουμε να αναφέρουμε τα εξής: 
 
Το Π.Δ. 148/2009 άρθρο 14 παρ. 4, επί λέξει, αναφέρει: 
 
« Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, το Υπουργείο Οικονομίας και 
Οικονομικών ως αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προσδιορίζει το ποσό 
της χρηματοοικονομικής ασφάλειας. Ο προσδιορισμός αυτός, σε καμιά περίπτωση δεν 
προσδιορίζει και την ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης που καθορίζεται στο παρόν 
διάταγμα, και γίνεται με κύριο κριτήριο την έκταση, το είδος και τη διάσταση της ζημίας που 
μπορεί να προκαλέσει η εν λόγω δραστηριότητα. Η μέθοδος για τον προσδιορισμό του 
ανωτέρω ποσού, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και πρέπει να 
βασίζεται σε τεχνικά κριτήρια που εγγυώνται μια ομοιογενή εκτίμηση των σεναρίων 
των κινδύνων και των αντίστοιχων δαπανών αποκατάστασης και να διασφαλίζει μια 
ομοιόμορφη οριοθέτηση της απαραίτητης ασφαλιστικής κάλυψης για κάθε 
δραστηριότητα». 
 
Επομένως,  η πρόβλεψη για ενιαία αντιμετώπιση του άρθρου 12 του σχεδίου ΚΥΑ ενέχει 
εκτός των προβλημάτων που ήδη έχουμε  επισημάνει και αυτό του ότι είναι αίολη νομικά, 
καθώς είναι σε προφανή ασυμφωνία με τις προβλέψεις του άρθρου 14 παρ. 4 του Π.Δ. 
148/2009 και κατόπιν τούτου, παντελώς αναιτιολόγητη. 
Σημειώνουμε ότι το ίδιο το Π.Δ. 148/2009 προέβλεψε θέσπιση μεθοδολογίας για την 
εκτίμηση των διαφορετικών σεναρίων κινδύνων ανά δραστηριότητα, δηλαδή η 
προσέγγιση που προβλέπει είναι αυτή της εξατομίκευσης στην εκτίμηση κινδύνου 
και όχι η ενιαία θέσπιση ποσού ανά Α1 ή Α2. 
 
Εκτός των προβλημάτων ουσίας που προαναφέραμε, εγείρεται και ένα θέμα 
ύψους/κόστους χρηματοοικονομικών εγγυήσεων. Το ποσό των 500.000 ευρώ εγγύησης 
ανανεούμενης ανά διετία ή τριετία ή για ένα μικρό έργο μικρής εταιρείας, είναι δυσβάσταχτο. 
Εξίσου δυσβάσταχτο είναι και το κόστος για τα μεταλλεία, ιδιαίτερα όταν υπάρχει μεγάλη 
διασπορά τους (π.χ. βωξίτες)  ή για τις διασπαρμένες εκμεταλλεύσεις μαρμάρων ή 
αδρανών, των μικρομεσαίων ή μεσαίων επιχειρήσεων. Η επιβολή τέτοιου είδους 
εγγυήσεων καθιστά, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, απαγορευτική τη δραστηριότητα. 
 
 
Γ. ΣΜΕ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

• Raw Materials Scoreboard 
 
Aποτελεί μία πρωτοβουλία της Commission στο πλαίσιο της European Innovation 
Partnership (EIP) on Raw Materials. Ο σκοπός της μελέτης αυτής, είναι να τροφοδοτήσει 
με ποσοτικά στοιχεία τα αντικείμενα που έχουν καθοριστεί στο στρατηγικό σχεδιασμό του 
EIP και στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πρώτες ύλες. 
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Παρουσιάζει τη σχετική πληροφορία και δεδομένα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε 
πολλές περιπτώσεις όπως για καταγραφή της πορείας βιώσιμης ανάπτυξης και προόδου 
του κλάδου για λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας και αποτίμηση της 
επίτευξης των στόχων που αφορούν στις ΟΠΥ και τα μέταλλα. 
 

 
 
Το Scoreboard αποτελείται από 24 δείκτες που γκρουπάρονται σε πέντε θεματικές. Όλοι οι 
δείκτες βασίζονται σε βέλτιστα διαθέσιμα στοιχεία, κοινώς αποδεκτά, αξιόπιστα, εύκολα 
στον υπολογισμό τους και στη συλλογή τους. 
 
Στο executive summary της μελέτης της Commission για το «Raw Materials Scoreboard» 
τονίζεται ιδιαίτερα η σημασία των ΟΠΥ στην καθημερινή ζωή και στη βιώσιμη ανάπτυξη 
των ευραπαϊκών κοινωνιών. Επίσης τονίζεται ότι πρόκειται να διαδραματίσουν κρίσιμο 
ρόλο στις τεχνολογίες προστασίας του περιβάλλοντος π.χ. «low carbon technologies», που 
είναι απαραίτητες για την Ε.Ε. ώστε να πετύχει τους στόχους για μικρότερη κατανάλωση 
ενέργειας και αντιμετώπη της κλιματικής αλλαγής. Η παραγωγή αυτής της τεχνολογίας 
οδηγεί σε συγκεκριμένες απαιτήσεις πρώτων υλών για να υποστηριχθεί και μάλιστα πολύ 
μεγάλες μέχρι το 2030 (εικοσαπλάσιες από σήμερα). 
 
Οι αυξανόμενες ανάγκες παγκόσμια σε ΟΠΥ έχουν σημαντικές συνέπειες στην εξασφάλιση 
εφοδιασμού της Ε.Ε. σε πρώτες ύλες, δημιουργώντας αβεβαιότητα για την κάλυψη των 
αναγκών των ευρωπαϊκών χωρών. Στην κάλυψη των αναγκών αυτών πρέπει να ληφθεί 
υπόψη και η παράμετρος του απαιτούμενου χρόνου εντός του οποίου τα μεταλλεία/ορυχεία 
μπορούν να προετοιμαστούν και να παράγουν. Ο χρόνος μεταξύ έρευνας και 
εκμετάλλευσης/ανάπτυξης ενός μεταλλείου, μπορεί να πάρει περισσότερο από δέκα 
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χρόνια. Λόγω λοιπόν αυτών των μεγάλων, σε διάρκεια κύκλων, οι αυξημένες ανάγκες 
εφοδιασμού σε ΟΠΥ της παγκόσμιας αγοράς, δεν μπορεί  να καλυφθούν εντός μικρών 
χρονικών διαστημάτων. 
 
Δυσκολίες μεγάλες υπάρχουν και στην παραγωγή δευτερευόντων πρώτων υλών (που δεν 
εξορύσσονται) γιατί αυτή εξαρτάται από τις ποσότητες των υλικών που στο τέλος ζωής 
τους, είναι διαθέσιμες για ανακύκλωση. 
 
Παραθέτουμε μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία: 
 
 Η συνολική παγκόσμια εξορυκτική παραγωγή πρώτων υλών από 7 δις. τόνους το 

1900 ανέβηκε σε 68 δις τόνους το 2009 (που ήταν και χρονιά κρίσης) 
 Οι ποσότητες ΟΠΥ που καταναλώνονται στις κατασκευές, αυξήθηκαν περισσότερο 

από 40 φορές από το επίπεδο των αρχών του 20ου αιώνα 
 Παρόλ’ αυτά η παγκόσμια παραγωγή ΟΠΥ παρουσιάζει σχετική αποσύζευξη από 

την παγκόσμια ανάπτυξη. Ενώ έχει αναπτυχθεί 10 φορές περίπου πάνω από το 
επίπεδο του 1900, το παγκόσμιο ΑΕΠ έχει αυξηθεί σχεδόν 25 φορές αντίστοιχα.  

Παραθέτουμε σχετικό διάγραμμα:

 
Για τους λόγους αυτούς, η Ε.Ε. έχει εκπονήσει τη δική της στρατηγική για τις πρώτες ύλες 
και τη Εuropean Innovation Partnership for Raw Materials. Είναι μια πλατφόρμα 
συμμετεχόντων (stakeholders) που φέρει κοντά βιομηχανία, δημόσιες υπηρεσίες, 
εκπαίδευση και ΜΚΟ.  
 
Φέρνοντας κοντά διάφορους παράγοντες της οικονομίας, είναι σημαντικό γιατί η 
εφοδιαστική αλυσίδα των πρώτων υλών χαρακτηρίζεται από περίπλοκη διασύνδεση 
παραγόντων που καθορίζουν τη «value chain”. Aκόμη και μικρές κανονιστικές αλλαγές 
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μπορούν να έχουν επιπτώσεις πολύ μακράν των στόχων και των υφιστάμενων διαδικασιών 
της αγοράς. 
 
Αυτοί είναιΘ και οι βασικότεροι λόγοι παρακολούθησης της εξορυκτικής βιομηχανίας μέσω 
δεικτών του Scoreboard, οι οποίοι αναλύονται εξονυχιστικά στην αντίστοιχη μελέτη, 
βρίσκεται στο λινκ: 
 
http://bookshop.europa.eu/en/raw-materials-scoreboard-pbET0215541/downloads/ET-02-15-
541-EN-
N/ET0215541ENN_002.pdf?FileName=ET0215541ENN_002.pdf&SKU=ET0215541ENN_PDF&Catal
ogueNumber=ET-02-15-541-EN-N 
 
Δ. ΣΜΕ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

• Γεύμα εργασίας με δημοσιογράφους 
 
Πραγματοποιήθηκε στις 5-7-2016 με σημαντική συμμετοχή δημοσιογράφων (περισσότερο 
από οποιαδήποτε άλλη φορά). Ο Πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλας παρουσίασε βασικά 
μεγέθη που περιγράφουν την οικονομική συνεισφορά του εξορυκτικού τομέα στην εθνική 
οικονομία και την περιφέρεια, στηριζόμενοι στην πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ). 
Ο Πρόεδρος του ΣΜΕ υπογράμμισε για μια ακόμη φορά τα κύρια προβλήματα και τους 
ανασταλτικούς παράγοντες που εμποδίζουν την ανάπτυξη του εξορυκτικού κλάδου και 
αποτελούν τροχοπέδη γι’ αυτόν, όπως η δύσκαμπτη αδειοδοτική διαδικασία τόσο για 
υφιστάμενες δραστηριότητες όσο και για νέες επενδύσεις, η γραφειοκρατία, ο 
αναχρονιστικός λατομικός νόμος, οι κοινωνικές αντιδράσεις λόγω του μεγάλου φόβου για 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την μη ύπαρξη αποτελεσματικών 
ελέγχων, η έλλειψη σταθερού φορολογικού και εργασιακού νομοθετικού πλαισίου και πάνω 
απ’ όλα η ανασφάλεια δικαίου. 

Παρουσία των δημοσιογράφων ο κ. Κεφάλας ζήτησε η Πολιτεία να επισπεύσει την 
εφαρμογή των προβλέψεων της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των ΟΠΥ, μέσω της 
οποίας, όπως τόνισε, θα ανοίξει ο δρόμος για νέες επενδύσεις στον κλάδο, ανάπτυξη, 
απασχόληση και βέλτιστη αξιοποίηση του κοιτασματολογικού δυναμικού της χώρας. 

Το αντίστοιχο δελτίο τύπου που κυκλοφόρησε ο ΣΜΕ όπως και οι θέσεις του κλάδου που 
αναπτύχθηκαν από τον Πρόεδρο κ. Κεφάλα έτυχαν ευρύτατης δημοσίευσης. 

Η εκδήλωση αυτή, θεωρείται μία από τις πλέον επιτυχημένες σε σχέση με την ευρύτερη 
προβολή και δημοσιοποίηση των θέσεων του Συνδέσμου. 

http://bookshop.europa.eu/en/raw-materials-scoreboard-pbET0215541/downloads/ET-02-15-541-EN-N/ET0215541ENN_002.pdf?FileName=ET0215541ENN_002.pdf&SKU=ET0215541ENN_PDF&CatalogueNumber=ET-02-15-541-EN-N
http://bookshop.europa.eu/en/raw-materials-scoreboard-pbET0215541/downloads/ET-02-15-541-EN-N/ET0215541ENN_002.pdf?FileName=ET0215541ENN_002.pdf&SKU=ET0215541ENN_PDF&CatalogueNumber=ET-02-15-541-EN-N
http://bookshop.europa.eu/en/raw-materials-scoreboard-pbET0215541/downloads/ET-02-15-541-EN-N/ET0215541ENN_002.pdf?FileName=ET0215541ENN_002.pdf&SKU=ET0215541ENN_PDF&CatalogueNumber=ET-02-15-541-EN-N
http://bookshop.europa.eu/en/raw-materials-scoreboard-pbET0215541/downloads/ET-02-15-541-EN-N/ET0215541ENN_002.pdf?FileName=ET0215541ENN_002.pdf&SKU=ET0215541ENN_PDF&CatalogueNumber=ET-02-15-541-EN-N
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• Δελτίο Τύπου για την οικονομική συνεισφορά του εξορυκτικού τομέα στην 
εθνική οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη  

 
«Η ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας περνά μέσα και από την αξιοποίηση των 
Ορυκτών Πρώτων Υλών», δηλώνει ο Πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Αθανάσιος Κεφάλας 
 
Θετική συμβολή του εξορυκτικού κλάδου στην αναμενόμενη ανάκαμψη της εθνικής 
οικονομίας «προέβλεψε» ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων κ. 
Αθανάσιος Κεφάλας στην ομιλία του στο 6ο Διεθνές Συνέδριο Ορυκτών Πόρων που 
πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ξενοδοχειο Hilton, επισημαίνοντας την ιδιαίτερη βαρύτητα 
σε αυτήν των μαρμάρων, των βιομηχανικών ορυκτών, του τσιμέντου, του λιγνίτη και των 
μετάλλων. 
 
Ο κ. Κεφάλας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα οικονομικά στοιχεία του κλάδου, επισημαίνοντας 
ότι ο εξορυκτικός κλάδος αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της εθνικής μας οικονομίας, 
υπογραμμίζοντας ότι: 

• Η συμμετοχή στο ΑΕΠ της χώρας φτάνει το 3,4% 

• Εξάγονται περισσότερα από 30 ορυκτά. Σε δέκα από αυτά πραγματοποιείται ετήσια 
παραγωγή που υπερβαίνει τους 300.000 τόνους το καθένα 

• Η συνολική αξία των πωλήσεων το 2014 έφθασε τα 2,3 δις ευρώ, εκ των οποίων το 
50% είναι απο εξαγωγές 

• Απασχολούνται άμεσα 20.000 εργαζόμενοι και έμμεσα άλλοι 80.000 

Ο κ. Κεφάλας έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στις εξαγωγές τονίζοντας ότι η Ιταλία  είναι 
ο πρώτος προορισμός με 17%, με δεύτερο τη Γερμανία με 9%, ενώ ακολουθούν με 6% η 
Γαλλία, η Βρετανία και η Κίνα. Το τσιμέντο είναι πρώτο σε αξία εξαγωγών, συμμετέχοντας 
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με 20%, ενώ ακολουθούν το αλουμίνιο με 19%, το νικέλιο επίσης με 19% και τα μάρμαρα 
με 11%. 
 
Παρά την κρίση, οι εταιρείες του κλάδου συνεχίζουν την έντονη εκπαίδευση του 
προσωπικού τους και την εκπαίδευση νέων επιστημόνων. Τέσσερις μεγάλες εταιρείες του 
Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων έτρεξαν εκπαιδευτικά προγράμματα για 350 
νέους και νέες, σε μία προσπάθεια συμβολής στη μείωση της ανεργίας, ενώ 
πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση του απασχολούμενου προσωπικού που υπερέβη το 2015  
τις 130.000 ώρες. Τέλος, επενδύθηκαν 4,7 εκατ. ευρώ σε ερευνητικά προγράμματα. 
 
Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος του ΣΜΕ υπογράμμισε για μία ακόμη φορά τα προβλήματα 
και τους ανασταλτικούς παράγοντες που εμποδίζουν την ανάπτυξη του εξορυκτικού κλάδου 
και αποτελουν τροχοπέδη του και είναι μεταξύ άλλων: Η δύσκαμπτη αδειοδοτική 
διαδικασία, η γραφειοκρατία, ο αναχρονιστικός λατομικός κώδικας, οι κοινωνικές 
αντιδράσεις λόγω του μεγάλου φόβου για υποβάθμιση του περιβάλλοντος σε συνδυασμό 
με την μη ύπαρξη αποτελεσματικών ελέγχων, η έλλειψη σταθερού φορολογικού και 
εργασιακού νομοθετικού πλαισίου και πάνω απ’ όλα η ανασφάλεια δικαίου.  
 
Παράδειγμα αρνητικής συγκυρίας είναι οι απεργιακές κινητοποιήσεις στον Οργανισμό 
Λιμένος Θεσσαλονίκης που διπλασιάζουν το μεταφορικό κόστος για ορυκτά που 
εξορύσσονται και εξάγονται από τη Βόρεια Ελλάδα. 
 
Κλείνοντας, ο κ. Κεφάλας ζήτησε να εφαρμοστεί η Εθνική Πολιτική Αξιοποίησης των 
Ορυκτών Πρώτων Υλών, μέσω της οποίας θα ανοίξει ο δρόμος για νέες επενδύσεις στον 
κλάδο και τη βέλτιστη αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου της χώρας, προσφέροντας 
σημαντικά οφέλη στην εθνική οικονομία και κυρίως στις τοπικές κοινωνίες. 
 
Ε. ΣΜΕ και ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

• Ασφαλεία και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες-Ημερίδα 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Εθνικού Δικτύου Πληροφόρησης και 
άλλων εταίρων για θέματα ΑΥΕ την πρώτη Ιουλίου 2016 

Η European Agency of Health and Safety at Work (ΕU-OSHA) εγκαινίασε τη νέα καμπάνια 
για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας για Όλες τις Ηλικίες, που θα διαρκέσει μέχρι και 
το 2017. Η καμπάνια εστιάζει στη βιώσιμη και υγιεινή  διάρκεια της εργασίας σε βάθος 
χρόνου. Γενικός στόχος της εκστρατείας είναι να βοηθήσει τους εργαζόμενους, τα διοικητικά 
στελέχη και τους εργοδότες να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τις προκλήσεις εξαιτίας 
του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού, εστιάζοντας όχι μόνο σε μία ηλικιακή ομάδα, αλλά 
στους εργαζόμενους όλων των ηλικιών. Αναδεικνύει επίσης τη σημασία της υιοθέτησης μιας 
διά βίου προσέγγισης. Η καλλιέργεια υγιών εργασιακών πρακτικών στους εργαζόμενους 
νέους και η εξασφάλιση καλών συνθηκών εργασίας προάγει τη βιώσιμη εργασία καθ’ όλη 
τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής και διασφαλίζει την υγιή γήρανση. 
 
Σε αυτήν μετέχουν όλοι οι ευρωπαϊκοί φορείς που έχουν σχέση με την εργασία. 
 
Ο πλήρης οδηγός εκστρατείας με αναλυτικά στοιχεία για την καμπάνια, στατιστικά στοιχεία, 
χρήσιμες πληροφορίες, δεδομένα που στοιχειοθετούν την ανάγκη γι’ αυτήν την εκστρατεία, 
καλές πρακτικές επιτυχούς αντιμετώπισης της γήρανσης του ανθρώπινου δυναμικού, προς 
όφελος της εργασίας και της κοινωνίας, πρακτικές συμβουλές για την αντιμετώπιση του 
θέματος και άλλα σχετικά, παρατίθενται στο link: 
 
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/9585.pdf  

http://www.ypakp.gr/uploads/docs/9585.pdf
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Στο πλαίσιο της καμπάνιας αυτής, πραγματοποιήθηκε η πρώτη Ημερίδα ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης του Εθνικού Δικτύου Πληροφόρησης και άλλων εταίρων για θέματα ΑΥΕ 
την πρώτη Ιουλίου 2016, στην οποία μετείχε και ο ΣΜΕ. 
 
Παρατίθεται παρακάτω υλικό από τις παρουσιάσεις των εισηγητών: 
 
1. http://www.ypakp.gr/uploads/docs/9802.pdf  
 
2. http://www.ypakp.gr/uploads/docs/9803.pdf  
 
3. http://www.ypakp.gr/uploads/docs/9804.pdf  
 
4. http://www.ypakp.gr/uploads/docs/9805.pdf  
 
5. http://www.ypakp.gr/uploads/docs/9806.pdf  
 
6. http://www.ypakp.gr/uploads/docs/9807.pdf  
 
7. http://www.ypakp.gr/uploads/docs/9808.pdf  
 
8. http://www.ypakp.gr/uploads/docs/9809.pdf  
 
9. http://www.ypakp.gr/uploads/docs/9810.pdf  
 
 

http://www.ypakp.gr/uploads/docs/9802.pdf
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/9803.pdf
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/9804.pdf
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/9805.pdf
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/9806.pdf
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/9807.pdf
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/9808.pdf
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/9809.pdf
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/9810.pdf
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