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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 �  
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 �     
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 

 
 
 
Ορυκτά και Χρήσεις στην καθημερινή ζωή 
 

 

http://www.orykta.gr/
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Σε λίγες γραμμές τι περιέχει η Μηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων Ιουλίου 2017 
 
Α. ΔΣ 

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

• Λατομικό Νομοσχέδιο 

Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

• Special Report του ΣΕΒ για την εξορυκτική μεταλλουργική βιομηχανία 

Δ. ΣΜΕ και ΜΜΕ 

Α. ΔΣ 

 Ενημέρωση από την επίσκεψη εκπροσώπων Δ.Σ. στο Δήμαρχο Λαυρίου 
 Λατομικό Νομοσχέδιο 
 Special report του ΣΕΒ για την εξορυκτική δραστηριότητα 
 Πρόσκληση Ομοσπονδίας Μεταλλωρύχων Ελλάδας (ΟΜΕ) για διαπραγμάτευση σχετικά με την 

υπογραφή Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα αφορά στους εργαζόμενους του κλάδου 
 

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

• Λατομικό νομοσχέδιο  
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Το Λατομικό νομοσχέδιο τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση. Ο Σύνδεσμος, για μία ακόμη φορά, το επεξεργάστηκε 
ανταλλάσσοντας απόψεις μέσω της ad hoc ομάδας εργασίας που έχει συστήσει. Κατέληξε σε συγκεκριμένες 
παρατηρήσεις που κατά τη γνώμη του δημιουργούν και τα περισσότερα προβλήματα. Κοινή αντίληψη του κλάδου ότι 
το σχέδιο που κυκλοφόρησε είναι κατώτερο των προσδοκιών του. Το νέο Λατομικό νομοσχέδιο, αντί να επιλύει 
προβλήματα της σημερινής πραγματικότητας και να εκσυγχρονίζει κανονιστικά τη λειτουργία των μεταλλείων, 
δημιουργεί καινούργια, με προβληματικές διατάξεις όπως για τα μισθώματα, τα τέλη, την επιβολή ποινών, τη νέα 
επιβάρυνση για τα λατομεία αδρανών, που πέραν της 40ετίας καλούνται να καταβάλουν τέλος υπέρ πράσινου ταμείου 
και πολλά άλλα, ενώ σε αρκετά σημεία είναι ιδιαίτερα ασαφές.  

Το προεδρείο του ΣΜΕ οριστικοποίησε τις παρατηρήσεις του Συνδέσμου επί του Λατομικού Νομοσχέδιου και επεδίωξε 
συνάντηση με το γραφείο του Υπουργού ,προκειμένου να θέσει υπόψη του τις αντιρρήσεις του κλάδου, πριν τη Δημόσια 
Διαβούλευση. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τους συμβούλους του Υπουργού, έγινε εκτεταμένη συζήτηση 
κατ΄ άρθρο επί όλων των διαφωνιών που παρουσίασε ο ΣΜΕ. Μας δόθηκε η υπόσχεση ότι οι απόψεις του Συνδέσμου 
θα μελετηθούν ιδιαίτερα, πριν την τελική έκδοση του Λατομικού Νομοσχέδιου και την κατάθεσή του στη Βουλή.  

Μετά τη συνάντηση με τους συμβούλους του κ. Υπουργού ο ΣΜΕ κατέθεσε τις θέσεις του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
της δημόσιας διαβούλευση τις οποίες και παραθέτουμε παρακάτω: 

  

Παρατηρήσεις επί Λατομικού Νομοσχέδιου όπως στάλθηκαν στην ηλεκτρονική διαβούλευση    

          

Άρθρο 1 παραγρ. 8 

Οι αμμοληψίες σήμερα γίνονται κατά τρόπο περιβαλλοντικά μη αποδεκτό, με παραγωγή αδρανών 3Α, κατά παρέκκλιση 
των κείμενων διατάξεων περί εκμετάλλευσης αδρανών. 

Οι απαρχαιωμένες διατάξεις που τις διέπουν πρέπει να καταργηθούν και να ενταχθούν στις διατάξεις  του παρόντος. 

Άρθρο 2 

Γενική Παρατήρηση  

Δεν αναφέρεται για τις αμφισβητούμενες ιδιοκτησίες, σε περίπτωση τελεσιδικίας υπέρ του Δημοσίου, πώς το Δημόσιο 
θα εισπράξει τα μισθώματα που έχει καρπωθεί ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης εκμισθωτής, με κίνδυνο τα μισθώματα αυτά 
να απαιτηθούν από τον εκμεταλλευτή.  

 

Άρθρο 2 παραγρ. 1 

Απουσιάζουν οι ρυθμίσεις για την υπόγεια εξόρυξη μαρμάρου που αποτελεί σημαντική προοπτική του κλάδου.  

 

Άρθρο 2 παραγρ. 2 

Προτείνεται η συμπλήρωση της διάταξης: 

 

"Η παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης, στην περίπτωση των ιδιωτικών εκτάσεων αποδεικνύεται 
με συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης ή με άλλο τρόπο παραχώρησης της χρήσης της έκτασης, η οποία συνοδεύεται 
από τα σχετικά πιστοποιητικά, όπως νόμιμοι τίτλοι ιδιοκτησίας, πιστοποιητικά μεταγραφής στο οικείο υποθηκοφυλακείο 
……" 
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Άρθρο 2 παραγρ. 8 

 

Προτείνουμε την εξής διατύπωση ώστε να συμπεριλαμβάνονται όλες οι περιπτώσεις υπερτερούντος συνιδιοκτήτη: 

 

«Η διαχείριση των λατομικών χώρων, των οποίων κάποιος από τους εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτες 
(συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου) κατέχει ποσοστό που υπερβαίνει το 50%, ασκείται από το συνιδιοκτήτη 
αυτό, ο οποίος καθορίζει το μίσθωμα και αποδίδει στους λοιπούς συνιδιοκτήτες το μερίδιο των μισθωμάτων, που τους 
αναλογεί κατά το επί τοις εκατό ποσοστό ενός εκάστου εξ αυτών. Αναλόγως δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη της 
μειοψηφίας των ιδιοκτητών για την έρευνα λατομείων». 

Άρθρο 3 § 2 

 

Η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων αποτελεί με βάση τις ισχύουσες προβλέψεις, δραστηριότητα δημόσιας ωφέλειας. 
Πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα μονομερούς παράτασης της σύμβασης και για τα δημόσια και για τα δημοτικά 
λατομεία, εφόσον ο εκμεταλλευτής εκπληρώνει όλους τους όρους της ισχύουσας σύμβασης.  

 

Προτείνεται η εξής αναδιατύπωση της παραγράφου 2: 

 

« Η διάρκεια των είκοσι (20) ετών των ως άνω συμβάσεων για τα λατομεία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του 
παρόντος μπορεί να παρατείνεται και μονομερώς με συμβολαιογραφική πράξη για μια ακόμα εικοσαετία, εφόσον ο 
μισθωτής έχει εκπληρώσει όλους τους όρους της ισχύουσας σύμβασης». 

 

Άρθρο 3 § 3 

 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η παράταση πέραν των 40 ετών για τα ιδιωτικά λατομεία, γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη 
του ιδιοκτήτη της έκτασης του λατομικού χώρου.  

 

Αυτή η ρύθμιση μπορεί να οδηγήσει σε εκβιασμό του φορέα εκμετάλλευσης και σε αδιαφανείς χειρισμούς, αφού πλέον 
ρυθμίζεται από το προτεινόμενο νομοσχέδιο το πάγιο και αναλογικό μίσθωμα που φτάνει στο ανώτατο θεμιτό, όπως 
επίσης και οι περιβαλλοντικοί και τεχνικοί όροι λειτουργίας του λατομείου. Σε περίπτωση δε διαφωνίας εκμισθωτή και 
μισθωτή, ο φορέας εκμετάλλευσης οδηγείται αναίτια σε έξωση από το λατομικό χώρο, παρά το ότι έχει εκπληρώσει 
όλους τους όρους της συμφωνίας (μισθωτικούς, περιβαλλοντικούς, τεχνικούς κτλ.)  

 

Στην περίπτωση αυτή, έχουμε κατασπατάληση ορυκτών πόρων και περαιτέρω επιβάρυνση φυσικών πόρων γιατί κατ' 
αυτόν τον τρόπο ο φορέας εκμετάλλευσης θα οδηγηθεί σε διάνοιξη νέου λατομείου για να πάρει ίδιες ποσότητες πόρων, 
επιβαρύνοντας το περιβάλλον.  
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Η αλλαγή χρήσης γης, προκειμένου να εγκατασταθεί και λειτουργήσει μια λατομική δραστηριότητα, είναι απ' αρχής 
γνωστή στους ιδιοκτήτες και η επέκταση της δραστηριότητας μετά τα 40 χρόνια δεν δημιουργεί ουσιαστικά, νέα 
επιβαρυντική για την ιδιοκτησία κατάσταση. Προτείνουμε την εξής τροποποίηση-προσθήκη: 

 

«Για τα λατομεία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος στα οποία υφίστανται ακόμα εκμεταλλεύσιμα 
κοιτάσματα, η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων μίσθωσης μπορεί να παρατείνεται μονομερώς και πέραν των σαράντα 
(40) ετών ανά δεκαετία μέχρι να ολοκληρωθεί η μέγιστη δυνατή απόληψη των κοιτασμάτων των υπό εκμετάλλευση 
ορυκτών, σύμφωνα με την εκάστοτε εγκεκριμένη σχετική τεχνική μελέτη και την εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, και πάντως όχι πέραν των εβδομήντα (70) ετών, συνολικά από την έναρξη της μίσθωσης.  

Προϋπόθεση για την επέκταση μίσθωσης πέραν των σαράντα (40) ετών είναι η έκδοση  διαπιστωτικής πράξης από την 
αρμόδια αρχή, ότι η μέχρι τότε εκμετάλλευση έχει γίνει σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και την άδεια του μισθωτή». 

 

Άρθρο 3 § 4α 

 

Στο πάγιο μίσθωμα αναφέρεται ως τύπος υπολογισμού του Σ2ΠΜ = Ε2ΧΣ1ΠΜ/200. Ο διαιρέτης 200 δεν έχει φυσικό 
νόημα.  

 

Άρθρο 3 § 4β 

 

Πρέπει να καθοριστεί επακριβώς τι εννοείται «φορτωμένων επί αυτοκινήτου στο δάπεδο του λατομείου». 

Κατά την άποψή μας, σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρεται το δάπεδο της βαθμίδας του λατομείου, δηλαδή το 
τέλος της εξορυκτικής διαδικασίας, χωρίς τις κατεργασίες εκτός χώρου εξόρυξης, που δεν πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του αναλογικού μισθώματος. 

Για τα βιομηχανικά ορυκτά, τα αναλογικά μισθώματα είναι ιδιαίτερα υψηλά. Προτείνουμε 5% επί της τιμής πώλησης των 
εξορυσσόμενων προϊόντων, 7% επί εκείνης των ακατέργαστων και 3% επί της τιμής πώλησης των εντός του λατομείου 
επεξεργασμένων προϊόντων ή παραπροϊόντων.  

Προτείνουμε μείωση των αναλογικών μισθωμάτων των μαρμάρων γιατί πρέπει να συνυπολογιστεί η πολύ χαμηλή 
αποληψιμότητα που έχουν (5-7% των εξορυσσόμενων όγκων) ιδιαίτερα για τις καλές ποιότητες. Συγκεκριμένα: 

5% επί της τιμής πώλησης των εξορυσσομένων ογκομαρμάρων, 7% επί εκείνης των ξοφαριών και 3% επί εκείνης των 
επεξεργασμένων παραπροϊόντων.  

 

Για τα αδρανή που ως υλικά είναι ιδιαίτερα φτηνά προϊόντα, η διάθεση των οποίων έχει επηρεαστεί σημαντικά από την 
εθνική οικονομική κρίση και που έχουν επιβαρυνθεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος σημαντικότατα (μισθώματα, 
τέλη κτλ.) θα πρέπει να ισχύει επίσης ο συμψηφισμός πάγιου και αναλογικού μισθώματος. 

 

Άρθρο 3 § 4γγ 

 

Στα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών τα αναλογικά μισθώματα καθορίζονται με βάση τους πωληθέντες τόνους και όχι 
τους εξορυσσόμενους. Σε περίπτωση επεξεργασίας και δημιουργίας ποσοτήτων από διαφορετικά λατομεία (μισθωμένα 
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και ιδιωτικά), οι πωληθέντες τόνοι και η ταυτοποίησή τους δεν είναι εύκολο να αποδειχθεί. Στις περιπτώσεις τέτοιων 
αναμείξεων, πρέπει να υπολογίζονται διαφορετικά τα αναλογικά μισθώματα, βασιζόμενα στις εξορυγμένες ποσότητες, 
το δηλούμενο κόστος εξόρυξης και κάποιο συντελεστή προσαύξησης (π.χ. 20%). 

 

Για τα δημόσια και δημοτικά λατομεία μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών των οποίων η λειτουργία παρατείνεται 
πέραν των πρώτων 20 ετών, ορίζεται ως αναλογικό μίσθωμα μετά την πρώτη 20ετία, το ανώτατο θεμιτό.  Δεν υπάρχει 
έτσι δυνατότητα διαπραγμάτευσης με τον εκμισθωτή, ούτε δυνατότητα κλιμάκωσης του μισθώματος μέχρι λήξης της 
μέγιστης δυνατής, χρονικής εκμετάλλευσης. 

 

Προτείνουμε εύλογο ποσοστό αύξησης 5% επί του προηγούμενου αναλογικού μισθώματος για το επόμενο μισθωτικό 
διάστημα (20ετία ή 10ετία, αναλόγως του χρονικού περιθωρίου). 

 

Άρθρο 3 § 5 

 

Υπάρχει η ίδια αδυναμία με το άρθρο 3 § 4γγ. 

Προτείνουμε την εξής διατύπωση: 

«Σε περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης ποσοτήτων για την τροφοδοσία εγκαταστάσεων του μισθωτή, ο προσδιορισμός 
της αξίας των προϊόντων αυτών υπολογίζεται επί του δηλούμενου κόστους παραγωγής (τηρουμένης της εχεμύθειας 
των στοιχείων) του ορυκτού φορτωμένου επί αυτοκινήτου στο δάπεδο του λατομείου προσαυξημένου κατά 20%» 

 

Άρθρο 3 § 6 

 

Στο ποσοστό φαίνεται να υπάρχει λάθος. Προφανώς εννοείται 70% και 10% (όχι είκοσι τοις εκατό, όπως γράφεται) στο 
ελληνικό δημόσιο και το 20% στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. 

 

Τα ποσοστά νέων μισθωμάτων υπέρ Δημοσίου είναι πολύ μεγάλα. Θα μπορούσε 5% από τα 70% + 10% του Δημοσίου 
να πηγαίνει στο πράσινο ταμείο όπως και 2% από το 20% της Περιφερειακής Ενότητας, αντί να επιφορτίζεται ή λατομική 
εκμετάλλευση μετά τα 40 έτη με πρόσθετη φορολόγηση 1% επί του κύκλου εργασιών, υπέρ του πράσινου ταμείου 
(αναλυτικό τοποθέτηση ακολουθεί στο αντίστοιχο άρθρο 20). 

 

Είναι γνωστό ότι τα χρήματα που εισπράττονται από μισθώματα και τέλη υπέρ ΟΤΑ, δεν κατευθύνονται τις 
περισσότερες φορές σε έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης.  

 

 Άρθρο 3 § 7 

 

Αναφέρεται ότι «τα αδρανή που εξορύσσονται ως παραπροϊόντα κατά την εκμετάλλευση, οποιασδήποτε κατηγορίας 
ορυκτών, διατίθενται ελεύθερα…..»  
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Η παρούσα νομοθετική ρύθμιση που αναφέρεται στην πώληση αδρανών υλικών από λατομεία μη αδρανών υλικών, 
δημιουργεί πολλά προβλήματα, περισσότερα από αυτά που καλείται να επιλύσει. 

Η δυνατότητα διάθεσης παραπροϊόντων από λατομεία μαρμάρου ή βιομηχανικών ορυκτών, ως αδρανή, θέλει πολλή 
προσοχή ώστε να μην αντιβαίνει στην απόφαση του ΣτΕ 1682/2000 που έκρινε ότι «Εκτός των λατομικών περιοχών, 
επιτρέπεται η εκμετάλλευση μόνο λατομικών ορυκτών, χαρακτηριζομένων ως μαρμάρων ή βιομηχανικών ορυκτών, όχι 
δε και αδρανών υλικών». Αυτό σημαίνει ότι η διάθεση τέτοιων προϊόντων δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με 
παρακείμενη λατομική περιοχή. 

Επίσης, δεν θεωρούμε ότι είναι σωστή προσέγγιση, η κύρια δραστηριότητα του λατομείου να προσδιορίζεται με το 
«ποσοστό συμμετοχής της αξίας των προϊόντων» γιατί μικρή ποσότητα π.χ. μαρμάρου έχει μεγάλη αξία άρα μπορεί να 
παραχθεί μεγάλη ποσότητα αδρανών. 

Στο προτεινόμενο νομοσχέδιο, δεν προβλέπεται μηχανισμός ελέγχου της ποσότητας που διατίθεται ελεύθερα προς 
πώληση, με αποτέλεσμα τη μη τήρηση των προβλεπόμενων δεσμεύσεων στην πράξη. 

Τονίζουμε επίσης ότι απουσιάζει παντελώς η ελάχιστη τιμή πώλησης αδρανών υλικών όπως όριζε ο Ν. 4262/2014 
άρθρο 43 § 3. 

Η απουσία μιας τέτοιας διάταξης δίνει τη δυνατότητα φοροδιαφυγής και πώλησης αδρανών υλικών σε υποπολλαπλάσια 
τιμή, με σκοπό τον πολλαπλασιασμό της ποσότητας. 

Προτείνουμε να αναγραφεί ότι δίνεται προτεραιότητα στην απορρόφηση των λατομικών προϊόντων από λατομεία 
κηρυγμένης λατομικής περιοχής που βρίσκεται πλησίον του λατομείου μαρμάρου ή βιομηχανικών ορυκτών.  

 

Άρθρο 3  § 8 

 

Αναφέρεται ότι επιτρέπεται η μεταβίβαση μισθωτικών δικαιωμάτων. Δεν γίνεται αναφορά για την εισφορά μισθωτικών 
δικαιωμάτων σε εταιρεία, όπως προβλεπόταν στο ν. 669/77.  

 

Γι’ αυτό προτείνουμε την εξής διατύπωση: 

 

"Επιτρέπεται η μεταβίβαση των μισθωτικών δικαιωμάτων καθώς και η εισφορά τους σε εταιρεία". 

 

Άρθρο 4  § 2 

 

Για το σωστό καθορισμό των λατομικών περιοχών στον υπολογισμό για την κάλυψη των εκτιμώμενων αναγκών της 
Περιφερειακής Ενότητας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι δυνατότητες παραγωγής αδρανών από τα 
παραπροϊόντα λατομείων μη αδρανών στην εγγύς περιοχή. 

 

Άρθρο 5  § 5 
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Στη Σ.Π.Ε καθορισμού λατομικής περιοχής πρέπει να συμπεριληφθεί και η οριοθέτηση υπαρχόντων υδατορεμάτων 
εντός της λατομικής περιοχής, ώστε να μη μειώνεται η δυνατότητα παραγωγής λόγω περικοπής έκτασης από την 
οριοθέτηση των υδατορεμάτων. 

 

Άρθρο 6  § 2 

Πρέπει να τεθούν οι ίδιοι περιορισμοί απόστασης από λατομικές περιοχές και για τις κτηνο-πτηνοτροφικές μονάδες. 
Είναι μόνιμο σχεδόν φαινόμενο κάθε «μαντρί» να αποτελεί εν δυνάμει παράγοντα εκβιασμού της λατομικής 
δραστηριότητας και μόνιμο πρόβλημα ασφάλειας. 

 

Άρθρο 6  § 6 

Επειδή συνήθως εκκρεμούν για πολλά χρόνια οι αποφάσεις αποχαρακτηρισμού λατομικών περιοχών, προτείνουμε  
μετά τη λήξη της πενταετίας, χωρίς ενεργοποίηση μιας λατομικής περιοχής,να προσδιορίζεται συγκεκριμένο εύλογο 
χρονικό διάστημα (2 χρόνια), στο οποίο αυτή να αποχαρακτηρίζεται, άλλως να καταργείται αυτοδίκαια μετά την 
παρέλευση του εύλογου χρονικού διαστήματος.  

 

 

 Άρθρο 6  § 9 

Πρέπει να προστεθεί ότι στις περιπτώσεις επέκτασης μιας λατομικής περιοχής, πρέπει να δίνεται, κατά κύριο λόγο, 
δυνατότητα επέκτασης, σε αυτούς που ήδη λειτουργούν εντός λατομικής περιοχής και σε ποσοστό μέχρι 30% επί της 
έκτασης που ήδη έχουν καταλάβει. 

 

Άρθρο 7 § 2 

Πρέπει να προσδιοριστεί τι είναι μη ορθολογική εκμετάλλευση και εάν αυτή συναρτάται και με τη μη ύπαρξη δυνατότητας 
ανάπτυξης εντός μικρού χώρου επέμβασης και την τοποθέτηση εντός αυτού, εγκαταστάσεων κατεργασίας 
εξορυσσόμενων και απόρριψης στείρων ή απόθεσης παραπροϊόντων. 

 

Άρθρο 7 § 3 α 

 

Δεν καθορίζεται ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία που θα αποφανθεί για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του λατομείου. 

 

Άρθρο 8 § 2  εδάφιο (α) και παραγρ. 5 

 

Η έρευνα πρέπει να έχει ίδια προαπαιτούμενα και προδιαγραφές και για το δημόσιο και για τους ιδιώτες όπως το ύψος 
των δεσμευόμενων εκτάσεων και οι χρονικές υποχρεώσεις ολοκλήρωσής της. 

 

Άρθρο 8 § 2 εδάφιο (δ) 
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Αναφέρεται ότι δεν χορηγείται άδεια ερευνών «για χώρο στον οποίο είχε χορηγηθεί στο παρελθόν άδεια εκμετάλλευσης 
οποιουδήποτε λατομικού ορυκτού και δεν έχει παρέλθει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της δεκαπενταετίας από τη λήξη, 
παύση ή ανάκλησή της». 

 

Η δεκαπενταετία είναι υπερβολικά μεγάλο διάστημα, εμποδίζει την ανάπτυξη νέων εκμεταλλεύσεων. Δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 5 έτη.  

 

Άρθρο 8 § 4 

 

Αναφέρει ότι ο συνολικός όγκος του λατομικού ορυκτού που δύναται να αποληφθεί για τις ανάγκες της έρευνας, δεν 
δύναται να υπερβαίνει τα 0,5 κυβικά μέτρα ανά στρέμμα. 

 

Προκειμένου να ελεγχθεί η εμπορευσιμότητα του ορυκτού, απαιτείται πολύ μεγαλύτερη ποσότητα από 0,5 κυβικά μέτρα 
ανά στρέμμα. Π.χ. για τα μάρμαρα χρειάζονται τουλάχιστον 100 m3 εξόρυξης. 

Αυτό δεν προϋποθέτει επέμβαση στο χώρο μεγαλύτερης των δύο στρεμμάτων, επέμβαση η οποία μπορεί πολύ εύκολα 
να αποκατασταθεί. 

 

Προτείνουμε να επιτρέπεται η απόληψη 5 κυβικών μέτρων ανά στρέμμα. 

 

Άρθρο 10 § 2(β) 

 

Στο λατομικό νομοσχέδιο γίνονται συνεχείς αναφορές (και στο Άρθρο 25 § 15) για λατομεία μαρμαρόσκονης και 
μαρμαροψηφίδες. Δίνεται μάλιστα η δυνατότητα να λειτουργούν τέτοιου είδους λατομεία εκτός λατομικών περιοχών. 
Δεν υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια τέτοιου είδους λατομεία, αποκλειστικά για μαρμαρόσκονη και μαρμαροψηφίδα. 

 

Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως νομικό κάλυμμα προς ευκολότερη (χωρίς πολλές υποχρεώσεις) παραγωγή και 
πώληση αδρανών υλικών. Δεν χτυπά την παράνομη λατόμευση. 

 

Ιδιαίτερα η μαρμαροψηφίδα δεν αποτελεί κάποιο ειδικό και σπάνιο υλικό, μπορεί να παραχθεί από οποιοδήποτε 
λατομείο, με οποιοδήποτε χρωματισμό. 

 

Επισημαίνουμε επίσης στην ίδια παράγραφο ότι πρέπει  να έχουν δικαίωμα λειτουργίας λατομείου εκτός λατομικών 
περιοχών όχι αυτοί που θέλουν το πέτρωμα «για παραγωγή τσιμέντου» (όπως αναγράφεται) αλλά για παραγωγή 
κλίνκερ. 

 

Άρθρο 10 §  2 (γ) 

Προτείνουμε την προσθήκη: 
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«Για την εκτέλεση δημοσίων ή περιφερειακών έργων που χαρακτηρίζονται ως εθνικής σημασίας, με ΥΑ, μπορεί να 
λειτουργήσουν λατομεία αδρανών υλικών εκτός λατομικών περιοχών, μόνο εάν τα εν λόγω έργα δεν καλύπτονται από 
λειτουργούντα, εντός λατομικής περιοχής, παρακείμενα λατομεία αδρανών».  

Άρθρο 11  § 7 (α) 

Στην αξιολόγηση της δημοπρασίας πρέπει να αποτελεί ισοδύναμο με την επένδυση η ύπαρξη μεγάλης εγκατάστασης 
επεξεργασίας εκτός του λατομείου που δημοπρατείται αλλά εντός ευρύτερης περιοχής. 

 

Άρθρο 11  § 11 

Σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα να συνεξορύσσονται  μαζί με τα αδρανή και βιομηχανικά ορυκτά, απαιτείται να 
εκδίδεται χωριστή άδεια στον ίδιο εκμεταλλευτή. 

Επίσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν υφίστανται πλέον κατάλληλα πετρώματα για την παραγωγή του 
ορυκτού για το οποίο δόθηκε η άδεια, τότε να δίνεται η δυνατότητα εκμετάλλευσης άλλης κατηγορίας ορυκτού, 
τουλάχιστον μετά από 7 έτη  από την έκδοση της πρώτης άδειας. , Έτσι, θα αποφεύγεται το εύκολο πέρασμα από τη 
μία άδεια στην άλλη, δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό. 

 

Άρθρο 11  § 12 

Το αίτημα για παράταση της άδειας εκμετάλλευσης αναφέρεται ότι πρέπει να κατατίθεται στην αρμόδια αρχή 
τουλάχιστον 24 μήνες πριν τη λήξη της ισχύος της άδειας αυτής. Αυτό είναι υπερβολικό. Αρκεί το αίτημα να κατατίθεται 
12 μήνες πριν.  

Άρθρο 12 § 4 

Κάνουμε την εξής προσθήκη: 

 

«Για την απόδοση των μισθωμάτων (πάγιων και αναλογικών), που προέρχονται από την εκμίσθωση δημοτικών 
λατομείων, ισχύουν τα οριζόμενα στις  παραγράφους  4 και 5 του άρθρου 3 του παρόντος». 

Άρθρο 13 § 2 

 

Με βάση την κείμενη νομοθεσία, τα λατομεία αδρανών εντός ζώνης (1428/74 Άρθρο 8 παραγρ. 3), δεν υποχρεούνται 
σε κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Να διασαφηνιστεί ότι ισχύει το ίδιο καθεστώς και με το νέο νόμο.  

 

Επίσης σε ό,τι αφορά στην εγγυητική επιστολή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την ΑΕΠΟ και 
για αγροτικές και ιδιωτικές χορτολιβαδικές εκτάσεις, δεν διευκρινίζει πώς αυτή επιστρέφεται. Προτείνουμε την εξής 
προσθήκη: 

 

Σε ό,τι αφορά στην εγγυητική επιστολή για την αποκατάσταση αγροτικών και ιδιωτικών χορτολιβαδικών εκτάσεων, 
γίνεται δήλωση του φορέα εκμετάλλευσης στην υπηρεσία που έχει παραλάβει την εγγυητική επιστολή αποκατάστασης, 
ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση επιστροφή της. 
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Άρθρο 13  § 7 τελευταίο εδάφιο  

Πρέπει η περαιτέρω νόμιμη αξιοποίηση των εξορυχθέντων αλλά μη παραληφθέντων υλικών να εμπίπτει στις διατάξεις 
του παρόντος νόμου. 

 

Άρθρο 14 § 1 α 

Η συνυποβολή  με την Τεχνική Μελέτη όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ΚΜΛΕ για τις εγκαταστάσεις, 
καθιστά συνθετότερη και δυσκολότερη την όλη διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισής της. 

 

Προτείνουμε να διαχωριστεί η Τεχνική Μελέτη που αποτελεί το περίγραμμα υλοποίησης της εκμετάλλευσης από την 
υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ΚΜΛΕ για τις εγκαταστάσεις.  

 

Δεν διασαφηνίζεται πώς αδειοδοτούνται οι εγκαταστάσεις εκτός λατομικού χώρου. Προτείνεται να ισχύει το άρθρο 12  
§ 1 του Ν. 1428/84 

 

Άρθρο 15  § 2 εδάφιο (δ)  

 

Διόρθωση μιας διφορούμενης διατύπωσης καθώς σε περίπτωση μίσθωσης και απαλλοτρίωσης  η απαλλοτρίωση της 
έκτασης γίνεται με δαπάνες του εκμεταλλευτή και υπέρ του ιδιοκτήτη!!! Προτείνεται η εξής διόρθωση: 

 

«Οι απαλλοτριώσεις των ανωτέρω παραγράφων γίνεται με αίτηση και με δαπάνες του εκμεταλλευτή του λατομείου και 
υπέρ αυτού. Για τη σκοπιμότητα ….» 

 

Άρθρο 15  § 2 εδάφιο (ε) 

 

Δεν προβλέπεται στο σχέδιο, απαλλοτρίωση για ολοκλήρωση της εκμετάλλευσης βιομηχανικών ορυκτών και 
μαρμάρων, σε περιπτώσεις όπου τα κοιτάσματα έχουν επέκταση, οπότε απαιτείται και αντίστοιχη επέκταση του χώρου 
εξόρυξης. Η δημόσια ωφέλεια (περιβαλλοντική ωφέλεια και ωφέλεια εξοικονόμησης πόρων) απαιτεί την εξάντληση του 
πόρου (μέγιστη δυνατή αποληψιμότητα).  

 

Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι είναι δυνατή η απαλλοτρίωση για εγκαταστάσεις επεξεργασίας μαρμάρων και 
βιομηχανικών ορυκτών, αφήνοντας εκτός τα αδρανή (σε αυτά είναι αποδεκτή απαλλοτρίωση μόνο με κατασκευή 
δρόμων). Αυτό αποτελεί διακριτική μεταχείριση εις βάρος των αδρανών και πρέπει να απαλειφθεί. Η δυνατότητα 
απαλλοτρίωσης για εγκαταστάσεις επεξεργασίας πρέπει να δοθεί και για τα αδρανή.  

 

 Άρθρο 15  § 5 
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Προκειμένου να αποφεύγεται η δέσμευση χώρου σε θέσεις όπου υπάρχουν λατομικοί πόροι να επιτρέπεται η 
παραχώρηση κατά χρήση δημοσίων εκτάσεων και για την επεξεργασία λατομικών προϊόντων και για τις αποθέσεις 
στείρων  

Άρθρο 16 

Θα πρέπει να διασαφηνιστούν οι απαιτήσεις των δελτίων δραστηριότητας όπως π.χ. η απαίτηση για "κοινωνικής 
σημασίας πληροφορίες". 

 

Μπορεί να γίνει μείωση απαιτήσεων χωρίς απαραίτητα να θίγεται η αναγκαία πληροφορία που πρέπει να δίνεται στο 
Υπουργείο για την εξορυκτική δραστηριότητα. 

Άρθρο 17 

Όπως αναφέρεται, στο άρθρο υπάρχουν τρεις συντελεστές που καθορίζουν το πρόστιμο ανά παράβαση: 1) η 
σοβαρότητα της παράβασης 2) η επαναληψιμότητα της παράβασης, 3) ο αριθμός εργαζομένων του έργου. 

 

Κατά τον ΚΜΛΕ, έργο είναι ένα σύνολο εργοταξίων σε γειτνιάζουσες περιοχές που έχει ενιαία διοίκηση και οργάνωση, 
που σημαίνει εάν συμβεί μία παράβαση σε εργοτάξιο, θα επηρεάζει όλο το έργο με πρόστιμο που θα υπολογίζεται επί 
ενός μεγάλου συνόλου εργαζομένων. 

 

Αυτό το θεωρούμε από πολλές πλευρές αδόκιμο και προς λανθασμένη κατεύθυνση. Τα πρόστιμα πρέπει να 
λειτουργούν αποτρεπτικά ή διορθωτικά της παράβασης και όχι εισπρακτικά: 

 

Η παράβαση είναι παράβαση και έχει αντίστοιχη βαρύτητα είτε δουλεύει ένας εργαζόμενος είτε 100. Επίσης, με το 
συσχετισμό αυτό, επιβαρύνονται με πρόστιμα  οι μεγάλες επιχειρήσεις, ακόμη και με μικρής σοβαρότητας παραβάσεις 
και ευνοούνται οι μικρομεσαίες. 

Αυτός ο συσχετισμός δεν ευνοεί τη συμμόρφωση, την πάταξη της παρανομίας, την επιβολή μέτρων με σκοπό τη 
διόρθωση της διαδικασίας καθώς και την επιβολή ίδιων ποιοτικά απαιτήσεων έναντι όλων. 

 

Με τα πρόστιμα όπως περιγράφονται στο άρθρο 17 και με επιθεωρήσεις οι οποίες με τις λιγοστές δυνάμεις που 
διαθέτουν, δεν μπορούν να παρεμβαίνουν ελεγκτικά και καθοδηγητικά σε μαζική κλίμακα στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, δημιουργείται  μεγάλη  απόσταση από το να επιτευχθεί ο πανευρωπαϊκός και ελληνικός στόχος ανόδου 
της ποιότητας εργασίας και λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

 

Ως παραχώρηση για τη δημιουργία μιας άλλης κλίμακας εκτίμησης της παράβασης, θα μπορούσαμε να δεχτούμε να 
συνυπολογίζεται ο αριθμός των εργαζομένων του εργοταξίου που εμπλέκονται ή επηρεάζονται από την παράβαση 
αυτή. 

Άρθρο 20  § 2α 

 

Πρέπει να διασαφηνιστεί ότι τα εξορυγμένα υλικά που παραμένουν πάνω στις βαθμίδες του λατομείου, δεν θεωρούνται 
πωληθέντα και δεν πρέπει να συνυπολογίζονται στο ειδικό τέλος υπερ ΟΤΑ.  



20 
 

 

Τα τέλη που πρέπει να καταβληθούν με βάση την προκείμενη διάταξη είναι σημαντικά. Προκειμένου να αποφευχθεί η 
μεγάλη επιβάρυνση του κλάδου από την πρόσθετη απαίτηση καταβολής "πράσινου τέλους", προτείνεται το απότοκο 
ποσό από τη μείωση κατά 30% των τελών υπέρ ΟΤΑ να κατατίθεται στο πράσινο ταμείο.   

 

Άρθρο 20 § 3 

Αναφέρει ότι όλα τα λατομεία που συνεχίζουν τη λειτουργία τους και μετά τα 40 έτη υποχρεούνται στην καταβολή 
«πράσινου τέλους» ύψους ένα τοις εκατό (1%) επί της αξίας των πωλούμενων προϊόντων υπερ του ειδικού 
λογαριασμού της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Πράσινου Ταμείου. 

Όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία και αποκατάσταση περιβάλλοντος προβλέπονται στις ΑΕΠΟ Η επιβολή 
ενός τέτοιου πρόσθετου τέλους (κάτι που γίνεται μόνο για τα λατομεία) και μάλιστα στο 1% επί του κύκλου εργασιών, 
δημιουργεί δυσβάσταχτο βάρος. Περιβαλλοντικά το ότι συνεχίζει τη λειτουργία του το λατομείο, μετά τα 40 χρόνια, σε 
δυσκολότερες συνθήκες (πχ μεγαλύτερα βάθη, περισσότερες διαμορφώσεις κτλ.) και δεν πηγαίνει ο εκμεταλλευτής να 
ανοίξει ένα νέο λατομείο αλλού, με νέα περιβαλλοντική επιβάρυνση, αντί να πριμοδοτείται που εκτός των άλλων γίνεται 
και εξοικονόμηση ορυκτών πόρων, τιμωρείται. 

 

Ζητούμε την κατάργηση της διάταξης αυτής, η οποία είναι πρωτοφανής και αφορά μόνο στο λατομικό κλάδο. 

 

Άρθρο 22 § 2 

 

Με το άρθρο αυτό θεσπίζεται κατάθεση εγγυητικής επιστολής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΑΕΠΟ και 
ιδιαίτερα για την αποκατάσταση του χώρου από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες, χωρίς, όμως, να αίρεται η 
υποχρέωση διπλής αποκατάστασης, όπως έγινε στα λατομεία με το Ν. 4409/2016. 

 

Τα μεταλλευτικά έργα είναι έργα που απαιτούν μεγάλες επενδύσεις, σε μεγάλο βάθος χρόνου, με βαρύτατες 
υποχρεώσεις προστασίας και αποκατάστασης περιβάλλοντος. Έχουν επιδείξει τις τελευταίες δεκαετίες όχι μόνο 
αυστηρή τήρηση των υποχρεώσεών τους έναντι του περιβάλλοντος αλλά εφαρμόζουν επιπρόσθετα καλές πρακτικές 
ιδιαίτερα στην αποκατάσταση του τοπίου με αξιοθαύμαστα αποτελέσματα. Για τους λόγους αυτούς, προτείνουμε τα 
μεταλλεία να μην υποχρεωθούν σε επιπρόσθετα μέτρα όπως η κατάθεση εγγυητικής, πολλώ δε μάλλον η υποχρέωση 
διπλής αποκατάστασης. 

 

 

Κεφάλαιο Θ’  Άρθρο 50  

Δεν διασαφηνίζεται ότι δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός/διάρκεια για τις ερευνητικές εργασίες επί ιδιωτικών εκτάσεων  

 

Κεφάλαιο Θ’ Άρθρο 51 § 3 α i 

Η διάταξη αυτή εννοεί ότι δεν δίνεται έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών εάν είχε παρασχεθεί δυνατότητα 
εκμετάλλευσης οποιουδήποτε λατομικού ορυκτού και δεν έχει παρέλθει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της 
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δεκαπενταετίας από τη λήξη, παύση ή ανάκλησή της. Σε κάθε περίπτωση, το χρονικό διάστημα 15 ετών που αφήνεται, 
είναι πάρα πολύ μεγάλο.  

Επισημαίνουμε ότι υπάρχει πλήθος αδειών εκμετάλλευσης μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών στο όνομα Δήμων 
και Κοινοτήτων που είναι σε ισχύ εδώ και δεκαετίες, χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες. 

 

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

 

Κεφάλαιο Θ’ Άρθρο 51 § 4 

 Η έγκριση για έρευνα πρέπει να χορηγείται για χρονικά διάρκεια 3 ετών ώστε να συνάδει και με το Άρθρο 8 παράγραφος 
9 του παρόντος 

 

Κεφάλαιο Θ’ Άρθρο 52 

 

Δεν διευκρινίζεται τι ισχύει για την παράταση εκμετάλλευσης βιομηχανικών ορυκτών σε ιδιωτικές εκτάσεις.  

Προτείνουμε σε ιδιωτικές εκτάσεις, η αίτηση παράτασης να κατατίθεται 6 μήνες πριν τη λήξη της προηγούμενης.  

 

Κεφάλαιο Θ’ Άρθρο 54 

 

Προτείνεται σε ιδιωτικές εκτάσεις η αίτηση παράτασης να κατατίθεται 6 μήνες πριν τη λήξη της προηγούμενης.  

 

Κεφάλαιο Θ’ Άρθρο 56 § 1 

 

Αναφέρεται ότι κατατίθεται εγγυητική επιστολή χωρίς να διασαφηνίζεται ποιο είναι το αντικείμενο της εγγυητικής και από 
ποιον κατατίθεται και σε ποια υπηρεσία. 

 

Κεφάλαιο Θ Άρθρο 56  § 4 

 

Σε κάθε ανανέωση εγγυητικής ανά τριετία, δεν θα πρέπει να συναθροίζεται η προηγούμενη γιατί κατ’ αυτόν τον τρόπο 
συγκεντρώνονται πολύ μεγάλα ποσά, με αντίστοιχα πολύ μεγάλα ύψη χρηματοοικονομικής εγγύησης. 

 

Προτείνουμε η εγγυητική να καλύπτει παραγωγή δύο τριετιών και μόνο.  
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Κεφάλαιο Θ’ Άρθρο 56 § 8 

 

Σε αμφισβητούμενες, ιδιοκτησιακά, εκτάσεις, σε περίπτωση τελεσιδικίας υπέρ του Δημοσίου, προβλέπεται ότι ο φορέας 
θα πληρώσει στο Ελληνικό Δημόσιο μισθώματα από τη στιγμή που ξεκίνησε η μίσθωση του χώρου που αυτή έγινε, με 
ιδιώτη ή ΟΤΑ.  

 

Αυτή η αναδρομική πληρωμή μισθωμάτων και μάλιστα σε μεγάλο βάθος χρόνου, δημιουργεί θέματα βιωσιμότητας 
επιχειρήσεων και στοιχειοθετεί θέματα συνταγματικότητας. 

 

Κατά τη γνώμη μας, τα μισθώματα θα πρέπει να καταβάλλονται προς το Δημόσιο από τη χρονική στιγμή της τελεσιδικίας 
και πέρα. Εάν το Δημόσιο, επί ιδιοκτησιών που δεν διεκδίκησε ποτέ, θέλει να εισπράξει μισθώματα από τον ιδιώτη ή 
τους ΟΤΑ που φέρονταν ως ιδιοκτήτες, πρέπει να τα διεκδικήσει από αυτούς. 

 

Κεφάλαιο Θ Άρθρο 57  § 2 

Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις γνωστοποιούνται σε υπηρεσία της Περιφέρειας ενώ η γνωστοποίηση των 
εκμεταλλεύσεων γίνεται σε υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  

Κατά τη γνώμη μας, αφού οι εγκαταστάσεις εντός λατομικού χώρου έχουν εγκριθεί είτε  με την Τεχνική Μελέτη (όπως 
προβλέπει το παρόν), είτε με ξεχωριστή κατάθεση, όπως εμείς προτείνουμε, θα γνωστοποιούνται στην ίδια υπηρεσία, 
δηλαδή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης .  

 

Κεφάλαιο Θ Άρθρο 57  § 3 δ 

Δεν χρειάζεται ξεχωριστή άδεια δεδομένου ότι με το Ν. 4014 οι άδειες αυτές καταργούνται και συμπεριλαμβάνονται 
στην ΑΕΠΟ. 

Άρθρο 25 

α) Παράγραφος 4 

Στην παράγραφο 4 γίνεται πρόβλεψη για τις μισθώσεις λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων που έχουν 
υπερβεί τη 40ετία μίσθωσης, σύμφωνα με τις παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 183 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 4203/2013 (Α’ 235) και 22 του νόμου 4351/2015 (Α’ 165).  

 

Η θέση μας είναι ότι πρέπει να ισχύσουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 παραγρ. 3 και συγκεκριμένα: 

 

"Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η παράταση πέραν των 40 ετών για τα ιδιωτικά λατομεία, γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη 
του ιδιοκτήτη της έκτασης του λατομικού χώρου.  

 

Αυτή η ρύθμιση μπορεί να οδηγήσει σε εκβιασμό του φορέα εκμετάλλευσης και σε αδιαφανείς χειρισμούς, αφού πλέον 
ρυθμίζεται από το προτεινόμενο νομοσχέδιο το πάγιο και αναλογικό μίσθωμα που φτάνει στο ανώτατο θεμιτό, όπως 
επίσης και οι περιβαλλοντικοί και τεχνικοί όροι λειτουργίας του λατομείου. Σε περίπτωση δε διαφωνίας εκμισθωτή και 
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μισθωτή, ο φορέας εκμετάλλευσης οδηγείται αναίτια σε έξωση από το λατομικό χώρο, παρά το ότι έχει εκπληρώσει 
όλους τους όρους της συμφωνίας (μισθωτικούς, περιβαλλοντικούς, τεχνικούς κτλ.)  

 

Στην περίπτωση αυτή, έχουμε κατασπατάληση ορυκτών πόρων και περαιτέρω επιβάρυνση φυσικών πόρων γιατί κατ' 
αυτόν τον τρόπο ο φορέας εκμετάλλευσης θα οδηγηθεί σε διάνοιξη νέου λατομείου για να πάρει ίδιες ποσότητες πόρων, 
επιβαρύνοντας το περιβάλλον.  

 

Η αλλαγή χρήσης γης, προκειμένου να εγκατασταθεί και λειτουργήσει μια λατομική δραστηριότητα, είναι απ' αρχής 
γνωστή στους ιδιοκτήτες και η επέκταση της δραστηριότητας μετά τα 40 χρόνια δεν δημιουργεί ουσιαστικά, νέα 
επιβαρυντική για την ιδιοκτησία κατάσταση. Προτείνουμε την εξής τροποποίηση-προσθήκη: 

 

«Για τα λατομεία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος στα οποία υφίστανται ακόμα εκμεταλλεύσιμα 
κοιτάσματα, η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων μίσθωσης μπορεί να παρατείνεται μονομερώς και πέραν των σαράντα 
(40) ετών ανά δεκαετία μέχρι να ολοκληρωθεί η μέγιστη δυνατή απόληψη των κοιτασμάτων των υπό εκμετάλλευση 
ορυκτών, σύμφωνα με την εκάστοτε εγκεκριμένη σχετική τεχνική μελέτη και την εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, και πάντως όχι πέραν των εβδομήντα (70) ετών, συνολικά από την έναρξη της μίσθωσης.  

Προϋπόθεση για την επέκταση μίσθωσης πέραν των σαράντα (40) ετών είναι η έκδοση  διαπιστωτικής πράξης από την 
αρμόδια αρχή, ότι η μέχρι τότε εκμετάλλευση έχει γίνει σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και την άδεια του μισθωτή». 

 

Όμως σε κάθε περίπτωση και για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία υπαρχουσών λατομικών εκμεταλλεύσεων που 
παρατάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 669/77 ή το άρθρο 7 παραγρ. 6 του ν. 2702/1999 (Α’ 70), 
προτείνουμε ως ελάχιστη πρόβλεψη μεταβατικών διατάξεων τα παρακάτω:  

 

 

«Μισθώσεις λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων που συνομολογήθηκαν προ της ισχύος του ν. 669/77, 
ισχύουν σήμερα και έχουν παραταθεί δυνάμει του άρθρου 44 παραγρ. 1 του ν. 669/77 ή του άρθρου 7 παραγρ. 6 του 
ν. 2702/1999, μπορούν να παρατείνονται μονομερώς, μέχρι τη συμπλήρωση πεντηκονταετίας, που προσδιορίζεται από 
την έναρξη ισχύος του ν. 667/77 ή από την ημερομηνία έναρξης της πρώτης τριετίας όπως προβλέπεται από το άρθρο 
44 παραγρ. 1 του ν. 669/77». 

 

Στην ίδια παράγραφο αναφέρει ότι « μισθώσεις που έχουν ξεπεράσει τα σαράντα έτη ……..μπορούν να παρατείνονται 
μονομερώς έως τη συμπλήρωση πενήντα ετών από την αρχική μίσθωση». Δεν διασαφηνίζεται τι καθεστώς θα ισχύει 
μετά την πενηνταετία.  

 

Προτείνεται η παρακάτω διατύπωση: 

 

 «Μισθώσεις που έχουν ξεπεράσει τα σαράντα έτη σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 183 του 
Ν.4001/2011 (Α’179), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 4203/2013 (Α’ 235) και 22 του ν. 4351/2015 (Α’165) 
και του άρθρου 7 παραγρ. 6 του ν. 2702/1979 (Α’ 70), μπορούν να παρατείνονται μονομερώς έως τη συμπλήρωση 
πενήντα ετών από την αρχική μίσθωση κατά παρέκκλιση της παρ. 6 του παρόντος. Εάν μέχρι τη συμπλήρωση των 50 
ετών τα μέρη, εν τω μεταξύ, συνάψουν συμφωνία παράτασης ή έχουν συνάψει ανανέωση μίσθωσης, ο φορέας της 
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εκμετάλλευσης δικαιούται μετά τη λήξη αυτής, σε μονομερείς στη συνέχεια παρατάσεις (όχι μεγαλύτερες των 10 ετών) 
μέχρι τη συμπλήρωση των 70 ετών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ.3 του παρόντος» 

 

β) Παράγραφος 6 

Αναφέρεται ότι η παράταση της σύμβασης μίσθωσης πέραν των 40 ετών, εάν ο φορέας εκμετάλλευσης είναι 
διαφορετικός από τον ιδιοκτήτη της έκτασης του λατομικού χώρου, γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη και όχι 
μονομερώς.  

 

Η διατύπωση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε εκβιασμό του φορέα εκμετάλλευσης και σε αδιαφανείς χειρισμούς, αφού 
πλέον ρυθμίζεται από το προτεινόμενο νομοσχέδιο το πάγιο και αναλογικό μίσθωμα που φτάνει στο ανώτατο θεμιτό, 
όπως επίσης και οι περιβαλλοντικοί και τεχνικοί όροι λειτουργίας του λατομείου. Σε περίπτωση δε διαφωνίας εκμισθωτή 
και μισθωτή, ο φορέας εκμετάλλευσης οδηγείται αναίτια σε έξωση από το λατομικό χώρο, παρά το ότι έχει εκπληρώσει 
όλους τους όρους της συμφωνίας (μισθωτικούς, περιβαλλοντικούς, τεχνικούς κτλ.)  

 

Στην περίπτωση αυτή, έχουμε κατασπατάληση ορυκτών πόρων και περαιτέρω επιβάρυνση φυσικών πόρων γιατί κατ' 
αυτόν τον τρόπο ο φορέας εκμετάλλευσης θα οδηγηθεί σε διάνοιξη νέου λατομείου για να πάρει ίδιες ποσότητες πόρων, 
επιβαρύνοντας το περιβάλλον.  

 

Η αλλαγή χρήσης γης, προκειμένου να εγκατασταθεί και λειτουργήσει μια λατομική δραστηριότητα, είναι απ' αρχής 
γνωστή στους ιδιοκτήτες και η επέκταση της δραστηριότητας μετά τα 40 χρόνια δεν δημιουργεί ουσιαστικά, νέα 
επιβαρυντική για την ιδιοκτησία, κατάσταση. Προτείνουμε την εξής τροποποίηση-προσθήκη: 

 

«Για τα λατομεία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος στα οποία υφίστανται ακόμα εκμεταλλεύσιμα 
κοιτάσματα, η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων μίσθωσης μπορεί να παρατείνεται μονομερώς και πέραν των σαράντα 
(40) ετών ανά δεκαετία μέχρι να ολοκληρωθεί η μέγιστη δυνατή απόληψη των κοιτασμάτων των υπό εκμετάλλευση 
ορυκτών, σύμφωνα με την εκάστοτε εγκεκριμένη σχετική τεχνική μελέτη και την εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, και πάντως όχι πέραν των εβδομήντα (70) ετών, συνολικά από την έναρξη της μίσθωσης.  

Προϋπόθεση για την επέκταση μίσθωσης πέραν των σαράντα (40) ετών είναι η έκδοση  διαπιστωτικής πράξης από την 
αρμόδια αρχή, ότι η μέχρι τότε εκμετάλλευση έχει γίνει σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και την άδεια του μισθωτή». 

 

γ) Παράγραφος 7 

 

Για τις υπάρχουσες άδειες εκμετάλλευσης γίνεται γνωστοποίηση. Δεν αναφέρει σε πόσο χρόνο πρέπει να υλοποιηθεί 
η υποχρέωση αυτή. Προτείνεται τριετής μεταβατική περίοδος.  

 

δ ) Παράγραφος 11 

 

Η διάταξη αυτή έχει νόημα εάν η μη παράταση σύμβασης μίσθωσης είναι με υπαιτιότητα του εκμεταλλευτή. 
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ε ) Παράγραφος 15 

 

Αναφέρει ότι «λατομεία λειτουργούντα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος με άδεια εκμετάλλευσης αποκλειστικώς 
μαρμαρόσκονης ή μαρμαροψηφίδας, η οποία εκδόθηκε πριν το 2000 με τις διατάξεις του ν. 669/77, υπάγονται στην 
κατηγορία του λατομείου αδρανών υλικών». 

 

Δεν υπάρχουν τέτοια λατομεία πλέον. Η διατήρηση αυτής της υποτιθέμενης κατηγορίας λατομείου, δίνει νομικό κάλυμμα 
για παράνομη λατόμευση. Δεν θεωρούμε σωστό τα λατομεία αυτά που έχουν τέτοια άδεια να μετατραπούν σε λατομεία 
αδρανών υλικών, σε βάρος των λειτουργούντων λατομείων εντός λατομικών περιοχών, λατομείων που μισθώνονται 
μέσω διαδικασίας δημοπρασιών και έχουν όλες τις γνωστές επιβαρύνσεις. Αυτό, εκτός των άλλων, οδηγεί σε άδικη 
μεταχείριση του εκμεταλλευτή ενός λατομείου αδρανών εντός λατομικής περιοχής, ο οποίος μίσθωσε το λατομείο από 
το Ελληνικό Δημόσιο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής του Περιφερειακού Τμήματος και τώρα 
με τη διάταξη αυτή, βλέπει να ανατρέπονται οι οικονομικές και επιχειρηματικές του εκτιμήσεις. 

 

Άρθρο 26 

Κατά τη γνώμη μας, το Άρθρο 7 και η παράγραφος 1 (β) του άρθρου 12 του ν. 2837/2000 (Α’178) αντί να μπει στις 
καταργούμενες διατάξεις, πρέπει να τοποθετηθεί στις μεταβατικές διατάξεις με την επισήμανση ότι:  οι δημοπρασίες 
που έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με την 1 του άρθρου 7 του ν. 2837/2000, ολοκληρώνονται  με το προηγούμενο νομικό 
καθεστώς. 

 

Άρθρο 27 

Να προστεθεί στο εδάφιο: 

«Εκμεταλλευτές λατομείων, μαρμάρων βιομηχανικών ορυκτών, αδρανών υλικών και μεταλλείων, οι οποίοι έχουν 
καταβάλει εγγυητική επιστολή …επέμβασης….». 

 

 

  
Γ. ΣΜΕ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

• Special report του ΣΕΒ για την εξορυκτική-μεταλλουργική βιομηχανία 

Ο ΣΜΕ είχε στενή συνεργασία με τους συντάκτες του άρθρου, προκειμένου να δοθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και 
να αποδοθούν στην πραγματική τους διάσταση οι προκλήσεις του κλάδου και οι θέσεις του. Οι συντάκτες του άρθρου 
αναλύουν ενδιαφέρουσες πτυχές και καταλήγουν σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Σας παραθέτουμε όλο το άρθρο : 
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Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

• Πρόσκληση Ομοσπονδίας Μεταλλωρύχων Ελλάδας (ΟΜΕ) για διαπραγμάτευση σχετικά με την 
υπογραφή Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα αφορά στους εργαζόμενους του 
κλάδου 

Ο Σύνδεσμος εξέτασε επιστάμενα το αίτημα της ΟΜΕ όπως και τις προτάσεις της για θεσμικά, μισθούς και ημερομίσθια, 
διαφόρων ειδικοτήτων που εμπεριέχονταν στο σχέδιο σύμβασης, επισυναπτόμενο στην πρόσκληση. 

Τελικώς, στην τελευταία συνάντηση εκπροσώπων ΟΜΕ-ΣΜΕ ο Σύνδεσμος εξέθεσε τις εξής βασικές θέσεις: 

 

− Υπάρχει νομοθετική ρευστότητα. Επίκεινται νέες αλλαγές το 2018 για συλλογικές συμβάσεις και διαιτησία. 
Συγκεκριμένο παράδειγμα οι αντίστοιχες διατυπώσεις του Ν. 4472/2017 άρθρο 16 και του ν. 4475/2017 που 
αναφέρουν ότι «συρροή και επεκτασιμότητα συμβάσεων παγώνουν μέχρι Αύγουστο του 2018» και αφήνεται το 
ενδεχόμενο μέχρι του 2021 (Επιθεώρηση Εργατικού και Ασφαλιστικού Δικαίου του ΙΚΑ, τεύχος 605, Ιούλιος του 
2017). Δεν υπάρχει επεκτασιμότητα και υποχρεωτικότητα μέχρι νεωτέρας 

− Υπάρχουν σε ισχύ πολλές επιχειρησιακές συμβάσεις που υπερισχύουν των οποιωνδήποτε κλαδικών ή 
ομοιοεπαγγελματικών. Αυτό σε συνδυασμό με το ότι η ΟΜΕ σε πολλές εταιρείες μέλη του ΣΜΕ έχει από καθόλου 
έως ελάχιστη εκπροσώπηση, περιορίζει σημαντικά το πεδίο εφαρμογής μιας νέας ομοιοεπαγγελματικής 
σύμβασης που πιθανόν να υπογραφόταν.  

− Ο κλάδος της εξορυκτικής βιομηχανίας έχει αποδεδειγμένα (μελέτη ΙΟΒΕ) από αρνητικά έως πολύ μικρά 
περιθώρια κέρδους. Πολλές εταιρείες (π.χ. αδρανών-δομικών υλικών) παλεύουν να επιβιώσουν. Μικρές 
επιχειρήσεις του Συνδέσμου δεν μπορούν να υπογράψουν σύμβαση που να ξεπερνά την εθνική συλλογική 
σύμβαση εργασίας. Οι εταιρείες του ΣΜΕ προτιμούν , στο ασφυκτικό αυτό πλαίσιο, να δίνουν τη μάχη για 
διατήρηση θέσεων εργασίας, ύψους μισθών και παραγωγικού δυναμικού, παρά να εισέλθουν στη λογική 
παροχών που δεν θα μπορούν να υποστηρίξουν 

 

− Ο ΣΕΒ συνυπολογίζοντας όλα τα σημερινά δεδομένα, υπέγραψε Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας χωρίς 
μισθολογικά και επιδοματικά θέματα. Επίσης, δεν έχει υπογράψει καμία ομοιοεπαγγελματική σύμβαση και με 
κανένα κλάδο. Χωρίς να σημαίνει ότι ο ΣΜΕ δεν έχει δυνατότητα να προβεί σε ανεξάρτητες ενέργειες, 
συνυπολόγισε στην απόφασή του όλα τα δεδομένα του εργασιακού περιβάλλοντος.  

Για όλα τα παραπάνω, ο Σύνδεσμος προτείνει να επανεξεταστεί το όλο θέμα το 2018 που πολλά από τα σημερινά 
ζητήματα θα έχουν συγκεκριμενοποιηθεί και η οικονομία πιθανόν να έχει εισέλθει σε βεβαιότερους δρόμους.  

Η ΟΜΕ δεν αποδέχτηκε την άποψη του Συνδέσμου και με νεότερη ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «θα προχωρήσει» 
στην αγωνιστική και θεσμική διεκδίκηση της Σύμβασης» με προσφυγή στον ΟΜΕΔ (Όργανο Διαμεσολάβησης) και με 
αγωνιστικές κινητοποιήσεις.  
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Ε. ΣΜΕ και ΜΜΕ 

Με τίτλο «δημιουργία αξίας και πλούτου με την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας» άρθρο του 
προέδρου  του ΣΜΕ κ Αθανάσιου Κεφάλα δημοσιεύθηκε στο Κυριακάτικο Βήμα της 23 Ιουλίου . 

Δημιουργία αξίας και πλούτου με την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας 
 
 

Αθανάσιος Κεφάλας 
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Πρόεδρος Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων 
 

 
Η εθνική οικονομία φαίνεται να εξέρχεται από την πολυετή ύφεση πολύ πιο αργά του αναμενομένου, με τις 
διαρθρωτικές αδυναμίες να παρεμποδίζουν την ανάπτυξη, διατηρώντας ακόμα την μεταβολή του ΑΕΠ οριακά 
αρνητική παρά την ανάκτηση σημαντικού μέρους της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Η ανεργία αποτελεί την 
μεγαλύτερη πρόκληση των ημερών μας με τα ποσοστά των μακροχρόνια ανέργων και ειδικά των νέων να 
παραμένουν υψηλά. 

Η χώρα μας είναι γνωστό ότι διαθέτει μία μεγάλη ποικιλία oρυκτών πόρων (μεταλλεύματα, βιομηχανικά ορυκτά, 
μάρμαρα, αδρανή κ.λπ.) με πολλούς από αυτούς να κατέχουν πανευρωπαϊκή ή και παγκόσμια πρώτη θέση στις 
αντίστοιχες αλυσίδες αξίας και να αποτελούν επίσης βάση εφοδιασμού και της εγχώριας μεταποιητικής βιομηχανίας. 

Η μετατροπή των ορυκτών πόρων σε πλούτο έχει μεγάλο ρίσκο επένδυσης και μικρή αποδοτικότητα,  απαιτεί 
κεφάλαια, εργατικό δυναμικό και επιχειρηματικότητα καθώς και σταθερό επενδυτικό κλίμα, αποτελεσματική 
χωροταξία και κανόνες αδειοδότησης, σταθερό φορολογικό καθεστώς και ασφάλεια δικαίου. Ο κλάδος μας 
συνεργάζεται με  το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού 
Πλαισίου για τις Ορυκτές Πρώτες Υλες  καθώς και για  τον εκσυγχρονισμό  του Λατομικού Κώδικα. Ένα σχέδιο όμως 
του Λατομικού Κώδικα που βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση απέχει σημαντικά των προσδοκιών του κλάδου στη  
διασφάλιση της μακροπρόθεσμης πρόσβασης των υπεύθυνων επιχειρήσεων στους ορυκτούς πόρους ενώ επιχειρείται 
η περαιτέρω επιβάρυνση με νέα περιβαλλοντικά τέλη, παρόλο που   τα λατομεία καταβάλουν ήδη σημαντικά ποσά στο 
ελληνικό δημόσιο και την τοπική αυτοδιοίκηση με τη μορφή μισθωμάτων και τελών για περιβαλλοντικά και κοινωφελή 
έργα. 

Ο εξορυκτικός κλάδος, σύμφωνα με σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ, αποτελεί το 3.4% του ΑΕΠ, με δημιουργία αξίας ύψους 
€2.3 δις το 2014 και σημαντική αναπτυξιακή δυναμική λόγω της έντονης εξωστρέφειας  του (50% των πωλήσεων 
εκτός Ελλάδας, 5% των ελληνικών εξαγωγών), ακολουθώντας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και συνυπάρχοντας 
αρμονικά και με άλλες χρήσεις γης ή οικονομικές δραστηριότητες (π.χ. τουρισμός). 

Ο κλάδος απασχολεί άμεσα περίπου 20.000 εργαζόμενους και έμμεσα δημιουργεί περίπου 95.000 θέσεις εργασίας, 
στη συντριπτική τους πλειοψηφία πλήρους απασχόλησης και ασφάλισης και χωρίς να έχουν θιγεί από τα μέτρα 
εσωτερικής υποτίμησης. Σημαντικό είναι ότι το μερίδιο της απασχόλησης στον κλάδο για το σύνολο της ελληνικής 
βιομηχανίας είναι 4.1% το 2014 με αυξητική τάση από το 2007,  ενδεικτικό του ότι ο κλάδος απορροφά σημαντικό 
τμήμα της απασχόλησης που βρίσκεται σε αυξημένο κίνδυνο ανεργίας και συνεισφέρει ήδη σημαντικά στο υφιστάμενο 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και την περιφερειακή ανάπτυξη. 

Ο εξορυκτικός κλάδος συνεχίζει να επενδύει και να προγραμματίζει επενδύσεις ύψους €1.7 δις μέχρι το 2020, παρόλο 
που οι δείκτες αποδοτικότητας του βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος από το 2010 και το 50% των επιχειρήσεων δεν 
είναι κερδοφόρες πλέον, ενώ στα τελευταία χρόνια είναι πόλος έλξης ξένων άμεσων επενδύσεων. 

Πολιτεία και κοινή γνώμη αναγνωρίζουν πλέον την εξορυκτικό κλάδο ως στρατηγικό πλεονέκτημα και οδηγό 
ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, με το 86% των Ελλήνων να πιστεύουν ότι η αξιοποίηση των 
ορυκτών πόρων είναι κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη αλλά δεν υπάρχει γι’ αυτό η απαραίτητη πολιτική βούληση.  

Η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων και η εξορυκτική βιομηχανία μπορεί να γίνει ατμομηχανή ενός νέου βιώσιμου 
παραγωγικού προτύπου της χώρας που θα φέρει περισσότερες εξαγωγές, νέες επενδύσεις και θα δημιουργήσει ή θα 
διατηρήσει θέσεις απασχόλησης υψηλής ποιότητας που είναι και το ζητούμενο από το κοινωνικό σύνολο. 
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Το άρθρο αυτό όμως αναρτήθηκε και σε αρκετές ιστοσελίδες  ,κάτι που δείχνει  το ενδιαφέρον του τύπου για 
τις δραστηριότητες  του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων 
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Επίσης προβλήθηκε και  από ενεργειακά portals. 
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