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●  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.  

● 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 γεωεπιστηµονικών 

σχολών για καινοτοµία στη βιώσιµη αξιοποίηση των ορυκτών πόρων 
της χώρας 

 
● Οικολογικών Εκτιμήσεων για έργα εντός προστατευόμενων 

περιοχών. Αποσαφήνιση του καθεστώτος και της διαδικασίας 
παράτασης των ΑΕΠΟ έως δέκα έτη 

● Βελτιώσεις στο Ν. 4280/2014   
 
Eπισκεφτείτε το site www.orykta.gr και μάθετε τα πάντα για τα ορυκτά 

 

 

http://www.orykta.gr/


 

4 

 



 

5  



 

6 

 



 

7 

 

Α. ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ 
ΣΜΕ 
 

Την 22 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθαν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη του 

Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων στο Ξενοδοχείο Plaza (Βασιλέως Γεωργίου Α’ 2, Σύνταγμα). 

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης ήταν: 

 Έκθεση Πεπραγμένων 2016-2017 του απερχόμενου Δ.Σ. 

 Οικονομικός απολογισμός 2016, Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής & Προϋπολογισμός 2017 

 Ψηφοφορία για την έγκριση ή μη των ανωτέρω και απαλλαγή του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής 

 Εκλογή Προέδρου και μελών Δ.Σ. για την περίοδο 2017-2019 

 

O Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου κ. Α. Κεφάλας παρουσίασε στο σώμα την Έκθεση Πεπραγμένων του 2016, η 

οποία είχε ως εξής: 

«Η χρονιά που πέρασε ήταν ακόµη µία περίοδος προκλήσεων για την εθνική οικονοµία και την ελληνική 

επιχειρηµατικότητα. Μέσα σ’ ένα ασταθές και αβέβαιο περιβάλλον, η Ελληνική Εξορυκτική Βιοµηχανία το 2016 

σηµείωσε σταθερές ή αυξηµένες επιδόσεις στους περισσότερους κλάδους της, µε εξαίρεση τη σηµαντικά 

µειωµένη παραγωγή λιγνίτη.  

Στα παραγόµενα µέταλλα και µεταλλικά προϊόντα (νικέλιο-αλουµίνιο) καταγράφηκε αύξηση τιµών σε σχέση µε το 2015 

ενώ τα προϊόντα λευκόλιθου κράτησαν το µερίδιό τους στη διεθνή αγορά, σηµειώνοντας και µικρή ανάπτυξη, οι τιµές 

τoυς όµως συµπιέστηκαν λόγω υπερπροσφοράς κινεζικών προϊόντων. 

Στη παραγωγή λιγνίτη καταγράφηκε νέα σηµαντική υποχώρησή της κατά 18% σε σχέση µε το 2015, λόγω µείωσης 

στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και εισαγωγών, αυξανόµενου ανταγωνισµού προµηθευτών ενέργειας, 

εισαγωγών, απόσυρσης-µείωσης µονάδων ατµοηλεκτρικών σταθµών και αυξηµένης υποχρεωτικής συµµετοχής των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

Τα µεταλλεύµατα όπως βωξίτης και τα συµπυκνώµατα µικτών θειούχων, διατήρησαν ή οριακά αύξησαν τις τιµές τους. 

Τα βιοµηχανικά ορυκτά παρέµειναν γενικά σε σταθερά επίπεδα, µε σηµαντική συµβολή στις εξαγωγικές επιδόσεις του 

κλάδου, ενώ τα µάρµαρα συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. 

Στα αδρανή υλικά σηµειώθηκε µικρή αύξηση της παραγωγής κατά 7% έναντι του 2015 χάρη στη ζήτηση που 

δηµιούργησαν τα έργα στην περιφέρεια και ο κλάδος του τσιµέντου συντηρεί την δραστηριότητά του κυρίως χάρη στην 

εξαγωγική δραστηριότητα που ανέπτυξε ενώ αναµένεται να αντιµετωπίσει κοστολογικές προκλήσεις µετά από το 2020. 

Τα µέλη µας συνέχισαν την εστίαση τους στην βιώσιµη ανάπτυξη του κλάδου δίνοντας βάρος στην εκπαίδευση του 

προσωπικού για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του και την συστηµατική ευαισθητοποίησή του στην ασφαλή 

συµπεριφορά στο χώρο εργασίας, στην µετα-µεταλλευτική αξιοποίηση των χώρων στους οποίους ολοκληρώθηκε η 

εξορυκτική δραστηριότητα καθώς και στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας. 

Οι βασικοί άξονες δράσης του ΔΣ που εξελέγη τον Ιούνιο του 2015 και για τη διετία 2015-2017 ήταν: 

Εξωστρέφεια, Διάλογος με την Πολιτεία, Εσωτερική Ενδυνάμωση». 
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«Παράλληλα με τις δράσεις του ΣΜΕ και πάντοτε μέσα στους βασικούς άξονες που περιγράφηκαν, τα μέλη του 

Συνδέσμου συνέχισαν την εστίασή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου, δίνοντας βάρος στην εκπαίδευση του 

προσωπικού για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του και τη συστηματική ευαισθητοποίησή του στην ασφαλή 

συμπεριφορά στο χώρο εργασίας, στη μετα-μεταλλευτική αξιοποίηση των χώρων στους οποίους ολοκληρώθηκε η 

εξορυκτική δραστηριότητα καθώς και στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας. 

Οι προοπτικές του κλάδου για το 2017 είναι γενικώς θετικές καθώς εκτιµάται ότι στα µέταλλα και στα βιοµηχανικά 

ορυκτά θα υπάρξει σταθερότητα ή άνοδος τιµών, ενώ τα αδρανή υλικά αναµένεται να κινηθούν σε αντίστοιχα επίπεδα 

µε το 2016. Θετική προοπτική αποτελεί για τον κλάδο και τις εξαγωγές η ένδειξη ότι η κινέζικη οικονοµία τελικά θα 

αποφύγει την απότοµη προσγείωση. Ωστόσο η επικείµενη σηµαντική αύξηση των θαλάσσιων ναύλων αναµένεται να 

επηρεάσει αρνητικά κάποιες αγορές ενώ η διαφαινόµενη αύξηση του ενεργειακού κόστους αποτελεί πρόκληση για τις 

εταιρείες το 2017 και επιτάσσει φροντίδα στο τοµέα του κόστους. 

Σε αυτό το πνεύµα, οι κύριοι στόχοι του Συνδέσµου για το 2017 είναι να εντείνει τις προσπάθειές του, ώστε τα µέλη του 

να αποτελέσουν τους φορείς αριστείας σε θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας, να συνεχίσει και να διευρύνει τις δράσεις 

επικοινωνίας µε σκοπό την αποτελεσµατική πληροφόρηση του ευρύτερου κοινού σχετικά µε τον κλάδο και τα 

χαρακτηριστικά του. Ιδιαίτερα θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ενός πλήρους και συνεκτικού νοµοθετικού πλαισίου για 

τη δηµιουργία νέων και την ανανέωση και εξέλιξη υφιστάµενων εξορυκτικών δραστηριοτήτων, µε κύριο στόχο την 

εκπόνηση και προώθηση προς ψήφιση νέου Λατοµικού Κώδικα και στην εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για 

τις ΟΠΥ». 

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, εγκρίθηκε και τέθηκε σε ψηφοφορία το παρακάτω ψηφοδέλτιο για Πρόεδρο 

και μέλη ΔΣ όπως και οι εγκρίσεις πεπραγμένων και δαπανών για την περίοδο «Ιούνιος 2016-Μαιος 2017» καθώς και 

ο προϋπολογισμός του 2017. 

Το ψηφοδέλτιο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από τη ΓΣ, η οποία εξέλεξε τα μέλη του ΔΣ για την περίοδο 2017-2019. Ως 

πρόεδρος  του νέου ΔΣ του ΣΜΕ  για την ίδια περίοδο εξελέγη παμψηφεί ο κ. Α. Κεφάλας.  
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ΔΣ 2017-2019 

Αθανάσιος Κεφάλας   Πρόεδρος   

Κωνσταντίνος Σάλτας      

Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου     

Ματθαίος Κωνσταντινίδης     

Όλγα Κουρίδου      

Παντελής Βετούλας        

Δημήτριος Δημητριάδης     

Αθανάσιος Αποστολίκας     

Θεόδωρος Αποστολόπουλος     

Αντώνιος Κατσιφός      

Γεώργιος Μίχος      

Φώτης Στεφανής      

Ελευθέριος Φαίδρος 

 

Αμέσως μετά το νεοεκλεγέν Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση: 

 

Αθανάσιος Κεφάλας   Πρόεδρος 

Κωνσταντίνος Σάλτας   Α’ Αντιπρόεδρος  

Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου  Β’ Αντιπρόεδρος   

Ματθαίος Κωνσταντινίδης  Γενικός Γραμματέας     

Όλγα Κουρίδου   Αναπλ. Γενικός Γραμματέας    

Παντελής Βετούλας             Ταμίας       

Δημήτριος Δημητριάδης            Αναπλ. Ταμίας    

Αθανάσιος Αποστολίκας  Μέλος     

Θεόδωρος Αποστολόπουλος  Μέλος     

Αντώνιος Κατσιφός                         Μέλος     

Γεώργιος Μίχος                         Μέλος     
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Φώτης Στεφανής   Μέλος   

Ελευθέριος Φαίδρος   Μέλος 

   

Μετά το πέρας της συνεδρίασης της Γ.Σ και σύγκλισης σε σώμα του νέου ΔΣ, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία 

Μετά το πέρας της συνεδρίασης της ΓΣ , πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η ανοιχτή εκδήλωση της Γενικής 

Συνέλευσης του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων καθώς για πρώτη φορά συμμετείχαν από πλευράς 

κυβέρνησης ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ Γ Σταθάκης και από την πλευρά της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ Κωστής Χατζηδάκης. 

Επίσης συμμετείχε και ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ Κ. Μπίτσιος. Τη συζήτηση συντόνισε ο γενικός γραμματέας του 

Συνδέσμου κ. Μ. Κωνσταντινίδης ενώ ο επανεκλεγείς πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Αθ. Κεφάλας έκλεισε την εκδήλωση. 

Ο κ Γ Σταθάκης στην ομιλία του τόνισε ότι ο εξορυκτικός κλάδος της χώρας μας είναι στρατηγικού χαρακτήρα και η 

ανάπτυξη του είναι μέρος του προγράμματος μας για την ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας ενώ ανακοίνωσε ότι το 

Υπουργείο σύντομα θα θέσει το νέο Λατομικό Νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση.  

 

Με το νομοσχέδιο αυτό, ο Υπουργός επεσήμανε ότι επιτυγχάνεται η κωδικοποίηση της διάσπαρτης νομοθεσίας η 

επέκταση της χρονικής λειτουργίας των λατομείων την αντικειμενικοποίηση των προστίμων και η απλοποίηση του 

θεσμικού πλαισίου. 

Ειδική αναφορά έκανε στην επικείμενή εκπόνηση ειδικού χωροταξικού για τις ορυκτές πρώτες ύλες ως σημαντικό 

εργαλείο για την αξιοποίηση τους καθώς και σε μια άλλη σειρά άλλων δράσεων του ΥΠΕΝ στα πλαίσια του στόχου για 

την μεγαλύτερη αξιοποίηση των Ορυκτών Πόρων της χώρας. 

Ο κ. Γ. Σταθάκης ανήγγειλε επίσης την σύντομη επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ΙΓΜΕΜ. Τόνισε ότι το 

Ινστιτούτο έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη του ορυκτού πλούτου της χώρας και ότι η κυβέρνηση σκοπεύει 

να προχωρήσει σε αναδιοργάνωσή του ώστε να επιτελέσει στο ακέραιο το ρόλο του. Ανέφερε επίσης ότι το Υπουργείο 

έχει πρόθεση να εντείνει τις προσπάθειες για την αξιοποίηση της γεωθερμίας και ιδιαίτερα αυτή της χαμηλής ενθαλπίας. 

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης επεσήμανε την δυναμικότητα του 

κλάδου που έμεινε όρθιος στην κρίση. Αναφέρθηκε στην επένδυση του χρυσού τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έβαλε 

εμπόδια στην υλοποίηση της ενώ υπογράμμισε την ύπαρξη εχθρικού κλίματος προς το επιχειρείν που παρεμποδίζει 

την προσέλκυση νέων επενδύσεων κυρίως ιδιωτικών. 
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Τέλος μίλησε  για την επιτακτική  ανάγκη  εκσυγχρονισμού της λατομικής νομοθεσίας  με  ενίσχυση των  ελεγκτικών 

μηχανισμών, την απλοποίηση και εκσυγχρονισμό αδειοδοτήσεων, και ιδιαίτερα των περιβαλλοντικών  καθώς επίσης 

και για τη θέσπιση ενός σταθερού φορολογικού πλαίσιού με μείωση φόρων 

Ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Κ. Μπίτσιος  επεσήμανε  ότι ο εξορυκτικός κλάδος τροφοδοτεί όλη την μεταποιητική 

βιομηχανία. Ζήτησε να απλοποιηθεί το αδειοδοτικό  πλαίσιο, η Δημόσια Διοίκηση να προσαρμόζεται στις περιστάσεις, 

να διασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος . 

 

 

Η Δικαιοσύνη πρέπει να ξεχωρίζει τις προσχηματικές προσφυγές και να καταργηθούν τα αντικίνητρα στην 

Επιχειρηματικότητα  κατέληξε ο κ Μπίτσιος. 
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Τέλος  τη γενική συνέλευση έκλεισε ο πρόεδρος  του ΣΜΕ κ Αθανάσιος Κεφάλας ο οποίος επεσήμανε ότι  ο εξορυκτικός 

κλάδος  

 Αποτελεί το 3.4% του ΑΕΠ 

 Δημιούργησε αξία ύψους €2.3 δισ. το 2014 

 Εξορύσσει περισσότερα από 30 διαφορετικά ορυκτά, 10 εκ των οποίων σε ποσότητες μεγαλύτερες των 

300,000 τόνων ετησίως 

 Οι μισές πωλήσεις του κλάδου γίνονται εκτός Ελλάδος – κυρίως στην Ευρώπη 

 Αποτελεί το 5% των ελληνικών εξαγωγών  

 Απασχολεί άμεσα 20,000 άτομα και έμμεσα 80,000 άτομα 

 Είναι κορυφαίος εργοδότης – ειδικά στην ελληνική περιφέρεια – απασχολώντας το 4% του ενεργού πληθυσμού 

 Μοχλός επενδύσεων τόσο σε υποδομές όσο και σε ενεργητικό επιχειρήσεων: τα μέλη του ΣΜΕ 

προγραμματίζουν επενδύσεις €1.7 δισ. μέχρι το 2019 

 

Στην συνέχεια ο κ. Α. Κεφάλας τόνισε ότι:  

 

 Η πλειονότητα των εξορυκτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα αφορά αδρανή υλικά, βιομηχανικά ορυκτά, 

ενεργειακά ορυκτά και μεταλλικά ορυκτά χωρίς θειούχα στοιχεία 

 Τα υφιστάμενα έργα αποκατάστασης στην Ελλάδα περιλαμβάνουν τη δημιουργία δασικών εκτάσεων, τεχνητών 

λιμνών, υδροβιοτόπων, μουσείων, χώρων για πολιτιστικές εκδηλώσεις και ψυχαγωγία, καθώς και 

καλλιεργήσιμων εκτάσεων γης – μετα-μεταλλευτικές χρήσεις γης 

 Από την εφαρμογή του νόμου 998/1979 μέχρι σήμερα έχουν αποκατασταθεί 65.620 στρέμματα (36% της 

συνολικής γης υπό εκμετάλλευση) 

 Από το 2007 και έχουν φυτευτεί πάνω από 2,6 εκατ. δέντρα 

Επιπλέον περιβαλλοντικές προκλήσεις δημιουργούνται κατά την εξόρυξη και επεξεργασία μεικτών θειούχων 

μεταλλευμάτων, καθώς και κατά την καύση λιγνίτη για ηλεκτροπαραγωγή που όμως αντιμετωπίζονται επιτυχώς με τις 

νέες τεχνολογίες 

Κλείνοντας την ομιλία-παρουσία του ο κ. Κεφάλας  αναφέρθηκε στους κρίσιμους  παράγοντες  επιτυχίας  στην 

αξιοποίηση των Ορυκτών Πόρων  και υπογράμμισε   ότι: 
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Απαιτείται η εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Ορυκτών Πόρων με συγκεκριμένο νομικό κείμενο, χρονοδιάγραμμα 

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

Επίσης  πρέπει να προχωρήσει η εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ – η εφαρμογή που προϋποθέτει 

διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες 

Ακόμη η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση να γίνεται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο με επαρκή στελέχωση και 

δυνατότητα εκτίμησης των πραγματικών επιπτώσεων του έργου 

Ακόμη ζήτησε  

 Εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου Έργων και καθιέρωση πιστοποιημένων αξιολογητών ΜΠΕ 

(outsourcing) που προβλέπονται από το Ν.4014 

 Ενίσχυση ελεγκτικών και εγκριτικών υπηρεσιών (Ανεξάρτητες Επιθεωρήσεις Μεταλλείων) 

 Ενεργοποίηση μηχανισμών και κινήτρων για επενδύσεις 

 Πρόσβαση σε υποδομές (λιμάνια κ.α.)  

 Σταθερό και δίκαιο φορολογικό περιβάλλον 

 Γρήγορες και συνεπείς δικαστικές διαδικασίες και αποφάσεις 

 Πρόσβαση σε πόρους χρηματοδότησης καινοτομίας και έρευνας και  

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

κατάρτισης. 

 

Στο τέλος της εκδήλωσης, ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, ακολουθώντας την παράδοσή του να 

επιβραβεύει τους νέους που διακρίνονται σε γνώσεις και επιδόσεις οι οποίες έχουν σχέση με το αντικείμενο της 

εξορυκτικής βιομηχανίας, προχώρησε στις εξής βραβεύσεις: 

 

 Βράβευση του πρώτου σε βαθμολογία αποφοίτησης σπουδαστή  μεταξύ των σπουδαστών της Σχολής 

Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών ΕΜΠ και του τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του 

Πολυτεχνείου Κρήτης 

 Απονομή επαίνου στη σχολική ομάδα του 26ου Δημοτικού Νίκαιας  και στη ΣΤ’ τάξη του 15ου Δημοτικού 

Σχολείου Σερρών, που συμμετείχαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής 2017, με θέμα «Εφαρμογή 

ρομποτικής σε μεταλλεία» 

Τα βραβεία απένειμε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γ. Σταθάκης 

 

 

Β. ΔΣ 
 Κριτική εκτίμηση των αποτελεσμάτων των εταιρειών για το 2016 

 Συνάντηση ΣΜΕ με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ 

 Λατομικό Νομοσχέδιο 

 Απλοποιήσεις αδειοδοτήσεων στο πλαίσιο του νόμου 4442/2016 

 Προώθηση δημοσκόπησης για τον κλάδο σε συνεργασία με την εταιρεία RASS 
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 Προώθηση Newsletter 

 Workshop ΣΕΒ «Χωροταξική Μεταρρύθμιση και νέα πολιτική του χώρου, ως προϋπόθεση ανάπτυξης 

 Ειδική έκθεση του ΣΕΒ για τη Χωροταξία 

 Προετοιμασία Γενικής Συνέλευσης και ανοικτής εκδήλωσης  

 Περιβαλλοντική Αδειοδότηση 

 Χωροταξικά, Λατομικό Νομοσχέδιο-παρεμβάσεις 

 Πρόσκληση ΟΜΕ προς ΣΜΕ για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, εκτιμήσεις 

 Έκθεση Μουσείου Γουλανδρή «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος», προετοιμασία, προγραμματισμός εγκαινίων 

 Εκτιμήσεις από τις πρώτες κυκλοφορίες του Newsletter 

 Ενεργοποίηση Ομάδων Εργασίας ΣΜΕ 

 Συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ μετά τις αρχαιρεσίες της 22 Μαΐου 2017 

 Επικοινωνιακές δράσεις 

 Αίτημα Δήμου Λαυρεωτικής για συνεργασία με το ΣΜΕ με σκοπό την ανάδειξη της ιστορίας του Λαυρίου 

 ΥΑ 37776/2645 Περί Ιδιωτικών Πρατηρίων  

 Αναμόρφωση της ιστοσελίδας του ΣΜΕ  

 Special report του ΣΕΒ για την εξορυκτική δραστηριότητα   

 Διαπραγμάτευση με την ΟΜΕ, καθορισμός βασικών αξόνων και επιχειρημάτων 

 Γεύμα με δημοσιογράφους 

 Συμμετοχή ΣΜΕ στο Ελληνο-Σαουδαραβικό Συμβούλιο 

 Υποστήριξη μελέτης για την ανάδειξη της μεταλλευτικής ιστορίας της Λαυρεωτικής 

 Διοργάνωση ημερίδας ΣΜΕ στο Μουσείο Γουλανδρή με σκοπό την προβολή σε ευρύτερο κοινό και κύρια σε 

νέους των τεχνολογικών εξελίξεων 

 Επιτροπή Συνεργασίας για την οικονομική διπλωματία και την προώθηση των εξαγωγών του ΥΠΕΞ. Συμμετοχή 

του ΣΜΕ 

 Σχέδιο εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης σχετικά με τις εγγυητικές για την 

αποκατάσταση στα λατομεία 

 Διαπραγμάτευση με ΟΜΕ-διαμεσολάβηση ΟΜΕΔ για υπογραφή σύμβασης εργασίας 

 Καθυστερήσεις φορτώσεων εξαγωγικών προϊόντων στο λιμάνι Θεσσαλονίκης 

 Εκτιμήσεις για την πορεία των εταιρειών μελών του 2017 

 Κανονιστικές εκκρεμότητες-επαφές με πολιτική ηγεσία ΥΠΕΝ 

 Διαχειριστικοί φορείς προστατευόμενων περιοχών 

 

Γ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 Συναντήσεις Ομάδας Αδειοδοτήσεων με θέμα «απλοποίηση αδειοδοτήσεων βάσει του Ν. 4442/2016» 

 

Η Ομάδα Εργασίας του ΣΜΕ πρότεινε στο ΔΣ συγκεκριμένες προτάσεις απλοποίησης αδειοδοτήσεων, ώστε ο ΣΜΕ να 

είναι έτοιμος, όταν κληθεί, να τις καταθέσει. 

Η άποψη της ομάδας είναι ότι πρέπει να προταθούν απλοποιητικές διαδικασίες και στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, 

χωρίς να ανατρέπεται ο νόμος 4014/2011 και οι συνοδευτικές Υπουργικές Αποφάσεις. 

 

Οι προτάσεις της ομάδας, αναφέρονται στις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, σε δασικά θέματα, στη γεωτρητική 

έρευνα, στις ΜΠΕ και τα συνοδά έργα, σε πολεοδομικές άδειες, σε αποστραγγιστικές γεωτρήσεις, σε λιμενικές 

εγκαταστάσεις και σε διαδικασίες απαλλοτριώσεων. Επίσης, συζητήθηκε αναλυτικά το θέμα που έχει προκύψει εάν 

δηλαδή η Τεχνική Μελέτη θα είναι με καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης. 
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Οι προτάσεις αυτές αποτέλεσαν ξεχωριστό αντικείμενο συνεδρίασης Δ.Σ. και οι τελικές απόψεις του ΣΜΕ θα τεθούν 

υπόψη της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ όταν προχωρήσει η υλοποίηση του Ν. 4442/2010 για τον κλάδο μας και τεθούν 

αντίστοιχα θέματα στο μελετώμενο νέο Λατομικό Νομοσχέδιο 

 

 

 Συναντήσεις με Πολιτική Ηγεσία ΥΠΕΝ 

 

Α. Με τον Υπουργό ΠΕΝ κ. Γ. Σταθάκη πραγματοποιήθηκαν 2 συναντήσεις μία γενικότερου αντικειμένου για να 

ενημερωθεί ο υπουργός  για τον κλάδο μας και μία ειδικότερη επί του Λατομικού Νομοσχεδίου. 

Στην πρώτη συνάντηση έγινε παρουσίαση του κλάδου, της δυναμικής του, της οικονομικής του σημασίας και ιδιαίτερα 

του ΣΜΕ και των μελών του. 

 

Επικεντρωθήκαμε σε θέματα όπως: 

 

 Εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών 

 Δημιουργία Ειδικού Χωροταξικού για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες 

 Νέο Λατομικό Νομοσχέδιο 

 Απλοποίηση αδειοδότησης 

 

Θέσαμε ως προκλήσεις για την παραπέρα ανάπτυξη του κλάδου, εκτός των ανωτέρω και τα εξής: 

 

 Προβλέψιμο και αναπτυξιακό για τις επιχειρήσεις φορολογικό καθεστώς 

 Μείωση της πολυπλοκότητας της νομοθεσίας (regulation fitness), μείωση της γραφειοκρατίας 

 Ασφάλεια δικαίου 

 Αποτελεσματικές, προβλέψιμες και μη χρονοβόρε 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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Κάντε διπλό κλικ στην εικόνα για να δείτε αναλυτικά την παρουσίαση. 

 

 

Η παρουσίαση των απόψεων όπως και των προτάσεών μας, ήταν αρκετά διεξοδική σε κλίμα συναινετικό και 

συνεργατικό. Ο κ. Υπουργός φάνηκε να δίνει ιδιαίτερη προτεραιότητα στο χωροταξικό σχεδιασμό όπως και στη 

δημιουργία Ειδικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ. 

 

Στη δεύτερη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε όταν το Λατομικό Νομοσχέδιο ετέθη σε διαβούλευση το προεδρείο 

του ΣΜΕ έθιξε τα εξής βασικά θέματα επί του νομοσχεδίου : α) την ανανέωση σύμβασης μετά τα 40 χρόνια , β) την 

αναδρομική καταβολή μισθωμάτων επί των αμφισβητούμενων ιδιοκτησιακά εκτάσεων σε περίπτωση δικαίωσης του 

Δημοσίου, γ) τις επιβαρυμένες ποινές το ύψος των οποίων συναρτάται και με τον αριθμό των εργαζομένων στο σύνολο 

του έργου και όχι του εργοταξίου, δ) την επιβολή «πράσινου τέλους» επί του κύκλου εργασιών σε όλα τα λατομεία που 

συνεχίζουν τη λειτουργία τους και μετά τα σαράντα (40) έτη, στ) το ύψος των προτεινόμενων τελών και ζ) τον τρόπο 

κλιμάκωσης των μισθωμάτων μέχρι του ανώτατου θεμιτού (ιδιαίτερα μετά την 20ετία που το σχέδιο νόμου καθορίζει ότι 

πρέπει να πηγαίνει στο ανώτατο θεμιτό). 

Β. Με τον Γεν. Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών πραγματοποιήθηκαν πολλές συναντήσεις εντός του 

2017 με αιχμή τα διάφορα σχέδια του νέου Λατομικού Νομοσχεδίου και άλλα ειδικά θέματα όπως για το Ειδικό 

Χωροταξικό για τις ΟΠΥ και τις απλοποιήσεις στην αδειοδοτική διαδικασία. Για το νέο Λατομικό Νομοσχέδιο έγιναν 

εκτεταμένες συζητήσεις στις οποίες παρουσιάστηκαν κατ’ άρθρο οι παρατηρήσεις και οι απόψεις του ΣΜΕ  

Γ.  Με τη  Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος κα Χ. Μπαριτάκη συζητήσαμε τα πολύ σοβαρά προβλήματα στην 

περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων, ιδιαίτερα μετά την αποδυνάμωση της κεντρικής υπηρεσίας. Η κα Μπαριτάκη 

ανέφερε ότι προωθείται για υπογραφή νέο οργανόγραμμα του ΥΠΕΝ ο οποίο θα οδηγήσει σε εσωτερική αναδιάρθρωση 

των υπηρεσιών του ΥΠΕΝ και μέσω αυτής θα καλυφθούν τα κενά. Επίσης ανέφερε ότι προωθείται το ΠΔ για το μητρώο 

αξιολογητών ΜΠΕ(out sourcing) και η ΚΥΑ περί τελών εξέτασης των ΜΠΕ (μέσω των τελών αυτών θα αμείβονται οι 

εξωτερικοί αξιολογητές). 
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 Χωροταξικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη 

 

-Ειδική Έκθεση του ΣΕΒ για τη Χωροταξία  

Την Έκθεση αυτή, επιμελήθηκε η επιτροπή Χωροταξίας και Δικτύων του ΣΕΒ, στην οποία μετέχει και ο ΣΜΕ. Επίσης ο 

ΣΜΕ μετείχε ενεργά και στην αντίστοιχη Steering Committee.Μέσω αυτών ο ΣΕΒ ανέδειξε με ιδιαίτερη έμφαση την 

ανάγκη ολοκλήρωσης του Χωροταξικού Σχεδιασμού στη χώρα μας όπως και του εκσυγχρονισμού και της εξειδίκευσης 

του υπάρχοντος Χωροταξικού Πλαισίου.   

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 

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 
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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 μέσω της αρμόδιας «Επιτροπής Χωροταξίας και Δικτύων» έθεσε σε δημόσιο διάλογο και ιδιαίτερα σε διάλογο 

με την πολιτική ηγεσία και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΕΝ 30 προτάσεις άμεσων αλλά και περισσότερο 

μεσοπρόθεσμων  ενεργειών. 

Για τη βελτίωση της υλοποίησης του Χωρικού Σχεδιασμού, οι προτάσεις που κατατέθηκαν είναι οι εξής: 

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.  

 

8. Επικαιροποίηση των Περιφερειακών Χωρικών Σχεδίων με την ενεργό συμμετοχή των επιχειρήσεων.  

 

 

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

 

 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. 
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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. Γουργιώτης. 

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 

όλη η χώρα. Το έργο θα το αναλάβει ενιαίος φορέας που θα καλύψει και τη νομική διάσταση (υποθηκοφυλακεία). 

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. 
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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. Γουργιώτης 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. Γουργιώτης 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.  

 

 Ειδικό Χωροταξικό για τις ΟΠΥ 

 

Η συμμετοχή του ΣΜΕ στην Ομάδα Χωροταξίας του ΣΕΒ και στην αντίστοιχη Steering Committee, είχε ως αποτέλεσμα 

την ανάδειξη του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ από το ΣΕΒ ως θέμα προτεραιότητας όχι μόνο για τον κλάδο αλλά 

και την ελληνική οικονομία και την ανάπτυξη. 

Η αναγκαιότητα αυτή, ετέθη σε όλες τις προτάσεις του ΣΕΒ προς το Υπουργείο, όπως το τελευταίο υπόμνημα που 

συντάχθηκε και με τη συμμετοχή του ΣΜΕ με θέμα «Χωροταξική Μεταρρύθμιση και νέα πολιτική του χώρου ως 

προϋπόθεση ανάπτυξης. Προτάσεις ΣΕΒ». 

Το ίδιο έγινε και στις συναντήσεις της Ομάδας με τον κ. Νικολακάκη (Δν/τή του γραφείου του υπουργού κ. Σταθάκη) και 

την κα Ζήφου, σύμβουλο επί θεμάτων χωροταξίας του Υπουργού. 

 

Στη συνάντηση που είχε ο ΣΜΕ με τον κ. Υπουργό στις 10/1/2017, εκτός των άλλων έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο Ειδικό 

Χωροταξικό για τις ΟΠΥ, θέμα που ο κ. Υπουργός έδειξε σημαντικό ενδιαφέρον. 

Την επομένη της συνάντησης, ενημερωθήκαμε από στελέχη της Δν/σης Χωροταξίας του ΥΠΕΝ ότι δόθηκε εντολή από 

τον κ. Υπουργό για σύσταση Ομάδας Εργασίας με θέμα την εκπόνηση προδιαγραφών για Ειδικό Χωροταξικό σχετικά 

με ΟΠΥ. 

Ο ΣΜΕ έστειλε στην ομάδα εργασίας του ΥΠΕΝ εκτεταμένη προμελέτη που είχαμε συντάξει με τη βοήθεια εξωτερικών 

συνεργατών από το 2014. 

Φαίνεται ότι το όλο θέμα μπαίνει και πάλι σε τροχιά προσέγγισης, δικαιώνοντας τις πολυετείς προσπάθειες του ΣΜΕ.  
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 Παρατηρήσεις ΣΜΕ επί του σχεδίου ΠΔ για τις χρήσεις γης 

Το σχέδιο ΠΔ '' Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης'' ουσιαστικά τροποποιεί/αναθεωρεί το Κεφάλαιο Β του 

ν.4269/2014 (Α'142), στον οποίο δεν γινόταν καμία ειδική αναφορά σε ορυχεία-λατομεία-εξόρυξη. Με το νέο διάταγμα 

προσδιορίζονται οι γενικές κατηγορίες και οι ειδικές, τα ορυχεία ανήκουν στην ειδική κατηγορία με αριθμό 41. Στην 

παράγραφο Γ ''Εξειδίκευση περιεχομένου ειδικών κατηγοριών'' τα ορυχεία εμφανίζονται στο άρθρο 14 (Ιδιαίτερες 

χρήσεις) κα στο άρθρο 15 (Αγροτική χρήση). 

Άρθρο 14 – 13. Ιδιαίτερες Χρήσεις 

Στις περιοχές ιδιαίτερων χρήσεων μπορεί να καθορίζεται μια ή περισσότερες από τις παρακάτω ειδικές χρήσεις : 

(5) Μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις (όπως γήπεδα ΠΑΕ, εγκαταστάσεις γκολφ) (28) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής 

Μεταφοράς (41) Ορυχεία-Λατομεία-Εξόρυξη (42) Στρατιωτικές εγκαταστάσεις (43) Εγκαταστάσεις εκρηκτικών, 

εύφλεκτων υλών (44) Κοιμητήρια και Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (Κ.Α.Ν.) και Οστών (45) Σωφρονιστικά 

καταστήματα – φυλακές (46) Εγκαταστάσεις υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών (47) Νεκροταφεία – ανακύκλωση 

αυτοκινήτων (48) Ιππόδρομος (49) Πίστες αγώνων αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων (50) Θεματικά πάρκα – Λούνα 

Παρκ 
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Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό επιτρέπεται να επιλέγονται χρήσεις από όλες τις ενότητες του άρθρου αυτού, ανάλογα 

με την επιδιωκόμενη μορφή ανάπτυξης και τις ιδιαίτερες ανάγκες της περιοχής. Επιτρέπεται επίσης στις ανωτέρω 

περιοχές να καθορίζονται επιπλέον, οι απαραίτητες συνοδές χρήσεις για την εξυπηρέτησή τους. 

Άρθρο 15 – 14. Αγροτική χρήση 

Στις περιοχές με αγροτική χρήση που περιλαμβάνουν εκτάσεις γεωργικής γης, επιτρέπονται μόνο: 

(1) Κατοικία (16) Ξενοδοχειακά καταλύματα μέχρι 20 κλίνες (21) Εγκαταστάσεις αποθήκευσης (χαμηλής όχλησης για 

αγροτική χρήση) (25) Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης συσκευασίας και μεταποίησης τοπικών 

αγροτικών προϊόντων. (26) Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης, συσκευασίας και 

μεταποίησης τοπικών αγροτικών προϊόντων (39) Αγροτικές εκμεταλλεύσεις – εγκαταστάσεις (41) Ορυχεία-Λατομεία-

Εξόρυξη 

Στο άρθρο 14, στην τελευταία παράγραφο, γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στο ότι επιτρέπονται όλες οι χρήσεις που 

αναφέρει και ότι μπορεί να λειτουργήσουν οι απαραίτητες συνοδές χρήσεις εξυπηρέτησής τους (πχ εγκαταστάσεις) 

εντός των προβλεπόμενων περιοχών). 

Στο Άρθρο 15-14 «Αγροτικές Χρήσεις», επιτρέπονται τα ορυχεία (41) όπως και λιμενικές ζώνες βιομηχανικής 

δραστηριότητας (28.5). Δεν προβλέπονται όμως συνοδές χρήσεις, δηλαδή σε εκτάσεις γεωργικής γης επιτρέπονται 

ορυχεία χωρίς συνοδά έργα. 

Δεν γίνεται ξεκάθαρη αναφορά επίσης, εάν οι αποθέσεις στερεών αποβλήτων (33) θεωρούνται συνοδές χρήσεις. 

Τέλος, δεν είναι σαφές εάν μια περιοχή λατομείου, μετά την εξορυκτική δραστηριότητα, αξιοποιηθεί για εγκατάσταση 

μεταφόρτωσης απορριμμάτων (31) ή ως χώρος επεξεργασίας – διάθεσης λυμάτων (34), αυτό θα είναι επιτρεπτό 

δεδομένου ότι οι αναφερόμενες χρήσεις αφού δεν συμπεριλαμβάνονται στη συγκεκριμένη ενότητα και στο αντίστοιχο 
άρθρο. 

Συνολικότερα χρειάζονται διασαφηνίσεις σε ποιες περιπτώσεις είναι εφικτή η συνύπαρξη χρήσεων με την εξορυκτική 

δραστηριότητα. 

Σε κάθε περίπτωση, θα ήταν προτιμότερο τα ορυχεία-λατομεία-εξόρυξη να αποτελούν μία γενική κατηγορία και όχι 

ειδική, που θα προσδιορίζει στην ενότητά της, πολλές άλλες ειδικές κατηγορίες όπως: 

12-Χώροι συνάθροισης κοινού, 17-Στάθμευση, 20-Συνεργεία, 21-Εγκαταστάσεις αποθήκευσης (πχ καυσίμων, 

εκρηκτικών), 26-Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 28.5 Λιμενικές ζώνες βιομηχανικής δραστηριότητας, 33- Χώροι 

επεξεργασίας , αποθήκευσης , διάθεσης στερεών αποβλήτων,34 Χώροι επεξεργασίας λυμάτων, 35- Δεξαμενές νερού, 
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λιμνοδεξαμενές, 36 - εγκαταστάσεις παραγωγής , μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, . Τέλος θα πρέπει να προβλέπεται 

ως post mining δραστηριότητες: 7- Πολιτιστικές εγκαταστάσεις (πχ θέατρο-νταμάρι), 39-αγροτικές εκμεταλλεύσεις (στις 

αποκατεστημένες περιοχές),50- Θεματικά πάρκα (πχ Βαγονέτο) 

Άρθρο 16 §15. Περιοχές Προστασίας (ΠΠ), εδάφιο Β (ΠΠ2) 

Αναφέρεται ότι είναι δυνατόν να επιτρέπονται χρήσεις σύμφωνα με την ειδική πολεοδομική λειτουργία. Θα πρέπει να 

γίνει αναφορά ότι επιτρέπεται η εξορυκτική δραστηριότητα με τους περιορισμούς που θέτει η περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 

 Λατομικό Νομοσχέδιο 

Όλο το 2017, μέχρι τελευταίας στιγμής, πριν τη συζήτησή του στη Βουλή (15-1-2018), ο Σύνδεσμος έκανε τεράστια, 

μοναδική στα χρονικά του, προσπάθεια για να επηρεάσει επί το θετικότερο για τον κλάδο, το βασικό αυτό νομοσχέδιο 

για την εξορυκτική δραστηριότητα, να βγει ένα νομοσχέδιο αντάξιο των προσδοκιών του. 

Πραγματοποιήθηκαν 10 συνεδριάσεις της ειδικής ομάδας εργασίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, υπήρχε συνεχής 

επικοινωνία με τα στελέχη των εταιρειών μελών, πέραν της ομάδας, όπου κατέθεταν τις απόψεις τους επί 

συγκεκριμένων θεμάτων-προβλημάτων της λατομικής δραστηριότητας, επεξεργαζόμενοι συγκεκριμένες θέσεις-

διατάξεις. 

Η υπηρεσία του ΣΜΕ πραγματοποίησε ένα πολύ μεγάλο έργο συντονισμού όλης αυτής της προσπάθειας και τελικής 

διαμόρφωσης θέσεων, ως κοινή συνισταμένη των απόψεων των μελών. Γράφηκαν κατ’ άρθρο απόψεις οι οποίες 

κυκλοφόρησαν εντός ΣΜΕ και τα τελικά κείμενα κατατίθεντο στο ΥΠΕΝ υπόψη είτε της ομάδας εργασίας του ΥΠΕΝ για 

το Λατομικό είτε απευθείας στην πολιτική ηγεσία. Ο ΣΜΕ κατέθεσε παρατηρήσεις-προτάσεις επί 8 σχεδίων εργασίας 

του ΥΠΕΝ, προσπαθώντας να βελτιώσει βήμα-βήμα τα αρχικώς διατυπωμένα σχέδια.  
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Το ΔΣ έχοντας την τελική ευθύνη για τη διαμόρφωση και προώθηση των θέσεων του ΣΜΕ, συνεδρίασε 12 φορές για 

το Λατομικό Νομοσχέδιο. 

Το Προεδρείο και ο Γ.Γ. του ΣΜΕ ήλθαν σε επαφή, εκτός των υπηρεσιακών παραγόντων, 10 φορές με το Γεν. 

Γραμματέα Ενέργειας και ΟΠΥ κ. Μ. Βερροιόπουλο, συζητώντας αναλυτικά τις θέσεις του ΣΜΕ επί των σχεδίων. 

Κατατέθηκαν 20 σημειώματα ή υπομνήματα είτε επί του συνόλου των άρθρων είτε σε επιμέρους θέματα.  

Εκτός αυτών, το προεδρείο του ΣΜΕ είχε δύο φορές συναντήσεις με τον Υπουργό ΥΠΕΝ κ. Σταθάκη και δύο φορές με 

τους τεχνικούς και νομικούς του συμβούλους.  

Τέλος, ο ΣΜΕ εκλήθη στη συνεδρίαση των Επιτροπών της Βουλής των αρμόδιων για το «Πολυνομοσχέδιο», μέρος του 

οποίου ήταν και το Λατομικό, όπου ο Πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλας υποστήριξε βασικές ενστάσεις επ’ αυτού όπως: 

η επιβολή πράσινου τέλους 1% επί του κύκλου εργασιών σε λατομεία πέραν της 40ετίας, η αναδρομική πληρωμή 

μισθωμάτων για τις αμφισβητούμενες ιδιοκτησίες μετά την τελεσιδικία υπερ του Δημοσίου και η παράταση των 

μισθώσεων λατομείων πέραν της 40ετίας με τη σύμφωνη γνώμη του εκμισθωτή.  

Στη διαδρομή των 12,5 μηνών συνεχούς ασχολίας του ΣΜΕ με το Λατομικό Νομοσχέδιο, ξεκίνησε από πολύ νωρίς να 

προβάλει τα βασικότερα των προβλημάτων που δημιουργούνται από τις διατάξεις των σχεδίων εργασίας του ΥΠΕΝ , 

όπως αυτά που ανέφερε στη Βουλή και επιπλέον θέματα που αφορούσαν τον ορθολογικότερο προσδιορισμό των 

αναλογικών μισθωμάτων, μέτρα ενάντια στην παράνομη παραγωγή και διάθεση λατομικών προϊόντων, τη συνάρτηση 

του ύψους των προστίμων από τους εργαζόμενους στο έργο, τη διάθεση της πλεονάζουσας παραγωγής ειδικών 

λατομείων και πολλά άλλα ειδικά θέματα χωροθέτησης, λειτουργίας και αδειοδότησης. 

Το Λατομικό Νομοσχέδιο τον Ιούλιο του 2017 κατατίθεται σε δημόσια διαβούλευση. 

Ο ΣΜΕ κατέθεσε κατ’ άρθρο τις παρατηρήσεις του οι κυριότερες των οποίων ήταν:  

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 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.  
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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.  

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.  
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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. 
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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 

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 § 6 

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…..»  

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. 
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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 5  § 5 

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 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. 
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Άρθρο 10 §  2 (γ) 

Προτείνουμε την προσθήκη: 

«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 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 (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 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. 
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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 § 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. 
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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. 

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 

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:  
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«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 

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» 

Μετά τη δημόσια διαβούλευση και την επεξεργασία όλων των κατατεθειμένων απόψεων από την ομάδα εργασίας για 

το Λατομικό του ΥΠΕΝ, το Νοέμβριο διαμορφώνεται νέο σχέδιο επί του οποίου και ο ΣΜΕ εξέφρασε τις απόψεις του: 

Παρά τις επιμέρους βελτιώσεις, ο ΣΜΕ συνέχισε να έχει σημαντικές διαφωνίες. Οι βασικές παρατηρήσεις συγκριτικά με 

το σχέδιο που κατατέθηκε σε διαβούλευση και τις απόψεις του ΣΜΕ είναι:  

-Προστέθηκε στην κατηγορία των βιομηχανικών ορυκτών το ανθρακικό ασβέστιο εφόσον διαθέτει κατάλληλη 

ορυκτολογική και χημική σύσταση και υπάρχει δυνατότητα διάθεσης του για βιομηχανική χρήση. 

Σημείωση ΣΜΕ 

Η άποψη αυτή είχε εκφραστεί από το ΣΜΕ το Μάϊο του 2017  

 Απορρίφθηκαν οι απόψεις του περί μονομερών παρατάσεων στις μισθώσεις 

 Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΜΕ για συμψηφισμό πάγιου και αναλογικού μισθώματος στα αδρανή 

 Δεν έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις του ΣΜΕ για ορθολογικότερο υπολογισμό των τελών και των μισθωμάτων 

 Έγιναν αποδεκτές αρκετές προτάσεις του ΣΜΕ για περιορισμό της παράνομης παραγωγής και διάθεσης 

λατομικών προϊόντων 

 Δεν έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις του ΣΜΕ σχετικά με τους αποχαρακτηρισμούς λατομικών περιοχών 

 Δεν έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις του ΣΜΕ για την Τ.Μ. και τις εγκαταστάσεις 

 Απορρίφθηκαν οι απόψεις του ΣΜΕ σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των προστίμων  
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 Απορρίφθηκε η πρόταση του ΣΜΕ για μη επιβολή «πράσινου τέλους» 1% επί του τζίρου για λατομεία που 

λειτουργούν πέραν της 40ετίας 

 Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΜΕ για τα μισθώματα στις αμφισβητούμενες ιδιοκτησίες 

 

Το προεδρείο του ΣΜΕ συνέχισε να έχει συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, συζητώντας το σύνολο των 

διαφωνιών του. Προς το τέλος των εκτεταμένων αυτών συζητήσεων και λίγες μέρες πριν κατατεθεί το τελικό σχέδιο 

νόμου στην πολιτική ηγεσία, ο Σύνδεσμος επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένα πολύ βασικά θέματα, τα οποία υποστήριξε 

έντονα μέχρι την τελευταία στιγμή.  

Τα σημεία αυτά ήταν: 

1. Η Τεχνική Μελέτη θα πρέπει συνεχίσει να είναι όπως περιγράφεται στα άρθρα 4, 101, 102 του ΚΜΛΕ του 2011 με 
την αντίστοιχη προβλεπόμενη εγκριτική διαδικασία. 

       Δεν θα περιέχει μελέτες εξορυκτικών εγκαταστάσεων, κατεργασιών, κατασκευών, αερισμού, εγκαταστάσεων 
αποβλήτων κτλ. 

       Θα γίνεται αναφορά στα αντίστοιχα κεφάλαια της Τ.Μ. ότι είτε υπάρχει φάκελος που γνωστοποιεί στην υπηρεσία 
την εγκατάσταση είτε έχει τεθεί σε διαδικασία έγκρισης (ανάλογα της εγκατάστασης) 

 

2. Προτείνουμε όλες οι εγκαταστάσεις του Άρθρου 71 του τελευταίου λατομικού νομοσχεδίου όπως και οι   

εγκαταστάσεις του άρθρου 72 που αναφέρονται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας υδάτων και σε χώρους απόθεσης 

εξορυκτικών αποβλήτων (δεν χρειάζονται έγκριση, καλύπτονται εν πολλοίς από ΜΠΕ ως ανάλυση προβλήματος) 

να είναι με γνωστοποίηση 

 

3. Ο ΣΜΕ σε προηγούμενα έγγραφά του, έχει ξεκαθαρίσει ότι τα αναλογικά μισθώματα πρέπει να είναι επί δαπέδου 

λατομείου ορίζοντας ως δάπεδο λατομείου τους χώρους αποκομιδής των υλικών από τις βαθμίδες και τις 

πλατείες του λατομείου τις ευρισκόμενες  εντός του χώρου της εκσκαφής. 

Ο υπολογισμός στο νέο σχέδιο «Free on Board» ή «Free οn Truck», συνεπάγεται καταβολή μισθωμάτων για 

κόστη που δεν έχουν σχέση  με την εξόρυξη 

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

Να προβλεφθεί ότι οι συμβάσεις μίσθωσης ιδιωτικών εκτάσεων πέραν των 40 ετών, για λατομεία όλων των 

κατηγοριών λατομικών ορυκτών, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του νέου νόμου,  μπορούν να 

παρατείνονται μονομερώς ανά δεκαετία μέχρι την μέγιστη δυνατή απόληψη των κοιτασμάτων των υπό 

εκμετάλλευση ορυκτών και πάντως όχι πέραν των εβδομήντα (70) ετών, συνολικά από την έναρξη της μίσθωσης.  

Για την κατοχύρωση του ιδιοκτήτη πριν την επέκταση μίσθωσης πέραν των σαράντα (40) ετών να εκδίδεται 

διαπιστωτική πράξη από την αρμόδια αρχή, ότι η εκμετάλλευση έχει γίνει με βάση τις υποχρεώσεις και την άδεια 

του μισθωτή. Σε περίπτωση διαφωνίας για το ύψος του αναλογικού μισθώματος η διαφορά να επιλύεται από τα 

αρμόδια δικαστήρια. 

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

«Το έργο , κατά τον ΚΜΛΕ, είναι ένα σύνολο εργοταξίων σε γειτνιάζουσες περιοχές που έχει ενιαία διοίκηση και 

οργάνωση. Επομένως για τον υπολογισμό του προστίμου μιας παράβασης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το 

προσωπικό του εργοταξίου στο οποίο έγινε η παράβαση και όχι το σύνολο του έργου».  

«Ο υπολογισμός του συντελεστή α    γίνεται με την βοήθεια του Πίνακα 3 όπου ως αριθμός εργαζομένων  

περιλαμβάνεται το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στο εργοτάξιο, στο οποίο έγινε η συγκεκριμένη 

παράβαση,  με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ακόμα και με υπεργολαβία» 

6. Σε ό,τι αφορά στο «πράσινο τέλος» του Άρθρου 21, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής: 
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«Τα τέλη που βαρύνουν τον λατομικό κλάδο θα πρέπει να σχετίζονται με το παραγωγικό μοντέλο και όχι με 

την διάρκεια ζωής ενός λατομείου/ ορυχείου. Η επιβολή τέλους για λειτουργία λατομείου πέραν των 40 ετών 

επιβάλλεται μόνο στον εξορυκτικό κλάδο και είναι πρωτοφανής, δεδομένου ότι η παράταση της ζωής ενός 

λατομείου έχει πρόσθετο κόστος και θετική επίδραση στο περιβάλλον διότι μειώνει την ανάγκη για την έναρξη 

νέων λατομείων». 

Προτείνεται να απαλειφθεί η συγκεκριμένη παράγραφος. 

Επισημαίνουμε ότι το «πράσινο τέλος», κατά τη γνώμη μας, πρέπει να υπολογίζεται επί των κερδών και όχι 

επί της αξίας των πωλούμενων προϊόντων. Επίσης οι αξίες να αφορούν  στο «δάπεδο του λατομείου» και 

μόνον 

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

Παρατηρείται μια μείωση κατά 20%  των ειδικών τελών υπέρ ΟΤΑ στους εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών 

υλικών (είτε αυτά αφορούν τον κατασκευαστικό κλάδο είτε χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για την 

τσιμεντοβιομηχανία, ασβεστοποιία ή μεταλλουργία) . Θεωρούμε ότι αντίστοιχη μείωση θα πρέπει να γίνει και 

στους εκμεταλλευτές βιομηχανικών ορυκτών και το τέλος να αναπροσαρμοσθεί στο 1,5%. 

 

8. Σε ό, τι αφορά σε περίπτωση τελεσιδικίας υπέρ Δημοσίου για μία λατομική έκταση, πρέπει το Δημόσιο να 

διεκδικήσει από τον εκμισθωτή τα προηγούμενα μισθώματα και όχι από τον εξορυκτικό φορέα. 

- Αυτή η λύση, όπως περιγράφεται στο σχέδιο Λατομικού, δε συνάδει καθόλου ούτε με τον αστικό κώδικα, ούτε 

και με το σύνταγμα. Ο ΑΚ προβλέπει το δικαίωμα αναγωγής κατά του ζημιώσαντος. Με την αναγωγή έναντι 

τρίτου παραβιάζεται και η συνταγματική αρχή της ιδιοκτησίας (άρθρο 17 του Συντάγματος) σε συνδυασμό με 

το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει υπερνομοθετική ισχύ. Ως παραβίαση 

της ιδιοκτησίας εν προκειμένω νοείται η χρηματική περιουσία του μισθωτή η οποία με μια τέτοια διάταξη 

ουσιαστικά «δημεύεται»   

- Το δικαίωμα αναζήτησης των μισθωμάτων έναντι των εκμισθωτών των ακινήτων, βασίζεται στις διατάξεις περί 

αδικοπραξίας  καθώς και στις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού (επικουρικά). Με τις πρώτες ο 

εκμισθωτής οφείλει να αποζημιώσει το ζημιωθέν Δημόσιο (κατά το ποσό των καταβληθέντων μισθωμάτων)  με 

τις δεύτερες ο εκμισθωτής οφείλει να αποδώσει το σωζόμενο πλουτισμό (τα μισθώματα που δεν έχει 

δαπανήσει). 

Εκτός αυτών, προέκυψαν δύο βασικά προβλήματα που αφορούσαν λειτουργούντα λατομεία, στα οποία ο ΣΜΕ ζήτησε 

προσθήκη διατάξεων στο νέο Λατομικό Νομοσχέδιο, προκειμένου να επιλυθούν. 

Αυτές αφορούσαν τα λατομεία που εξέπεσαν των μισθώσεων λόγω εφαρμογής  της γνωμοδότησης 76/2017 του ΝΣΚ 

και τις εκτός λατομικού χώρου εκτάσεις, που με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, ενώ αποκαταστάθηκαν, ζητούνται 

από δασικές υπηρεσίες πρόστιμα ή επιβάλλονται διοικητικές αποβολές και άλλα σχετικά.  

Τελικά το νέο Λατομικό Νομοσχέδιο που κατατέθηκε 15/1/2018 στη Βουλή, ως Μέρος Β’ στο πολυνομοσχέδιο 

«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και 

άλλες διατάξεις», παρά τις συνεχείς προσπάθειες του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων για να βελτιωθεί προς 

την κατεύθυνση της ουσιαστικής ανάπτυξης της Λατομικής Δραστηριότητας, δεν έπαψε να έχει προβληματικές 

διατάξεις.  

Υπέρογκα μισθώματα και τέλη, ανασφάλεια για τη συνέχιση της λατομικής δραστηριότητας σε λατομεία που ήδη έχουν 

συμπληρώσει 40 χρόνια λειτουργίας, επιβολή υπερμεγέθους πρόσθετου «πράσινου τέλους» 1% επί του κύκλου 

εργασιών στα λατομεία μετά τα 40 χρόνια λειτουργίας τους, αναδρομική υποχρέωση πληρωμής μισθωμάτων σε 

τελεσιδικίες υπέρ Δημοσίου αμφισβητούμενων ιδιοκτησιών, είναι τα πλέον σημαντικά από τα προβλήματα που 

επιπρόσθετα δημιουργούνται στις λατομικές επιχειρήσεις. Αυτό, σε συνάρτηση με την τεράστια πτώση ζήτησης της 

εσωτερικής αγοράς σε λατομικά προϊόντα, την πολύχρονη και εν πολλοίς αβέβαιου αποτελέσματος περιβαλλοντική 
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αδειοδότηση και τη μεγάλη φορολογία των επιχειρήσεων, δημιουργεί πρόσθετο ασφυκτικό κλοιό γύρω από τη λατομική 

δραστηριότητα.  

Παρόλα αυτά, το νομοσχέδιο αυτό έχει και θετικές πλευρές όπως η ενιαία διατύπωση σε ενιαίο κείμενο όλων των 

λατομικών διατάξεων, ο καθορισμός του μέγιστου διαστήματος ισχύος των μισθώσεων στα 70 χρόνια ώστε να 

πραγματοποιείται  η καλύτερη δυνατή βιώσιμη εκμετάλλευση των πόρων, η προσπάθεια σχετικών απλοποιήσεων στις 

αδειοδοτικές διαδικασίες, η προσπάθεια περιορισμού της παράνομης λατόμευσης και της παράνομης εμπορίας 

λατομικών προϊόντων και η αναμόρφωση της διαδικασίας καθορισμού λατομικών περιοχών.  

 Άρθρο στο newsletter του ΣΜΕ από το Γεν. Γραμματέα κ. Μ. Κωνσταντινίδη με τίτλο «Το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος θέλει επενδύσεις» 

 

«Όταν ψηφίστηκε ο Νόμος 4014/2011 ο εξορυκτικός κλάδος εξέφρασε την ικανοποίηση του διότι η αδειοδότηση των 

έργων του κλάδου από την μία πλευρά απλοποιείτο και από την άλλη καθιερωνόταν προδιαγραφές για τις μελέτες και 

χρονικοί περιορισμοί εντός των οποίων θα ολοκληρωνόταν το κάθε στάδιο αξιολόγησης της μελέτης. Με την έναρξη 

ισχύος του Νόμου, αρχικά ανέκυψε το πρόβλημα που παρατηρείτε σε κάθε Νόμο που ψηφίζεται από το Ελληνικό 

Κοινοβούλιο, να μην εκδίδονται άμεσα οι αναγκαίες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και οι Υπουργικές Αποφάσεις, ώστε 

να εφαρμοστεί ο Νόμος, έτσι πέρασε ένα χρονικό διάστημα με αδρανή τον Νόμο, το οποίο επειδή είναι σύνηθες 

φαινόμενο δεν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Στην συνέχεια το Υπουργείο αξιολόγησε τον Νόμο με διθυραμβικό 

τρόπο και ανάρτησε στην ιστοσελίδα του την Έκθεση για την εφαρμογή του κεφαλαίου Α του νόμου 4014/2011. 

Πέρασαν είδη πέντε χρόνια ισχύος του Νόμου αυτού και το ερώτημα που ανακύπτει είναι αν συνεχίζει ο κλάδος να 

εκφράζει την ίδια αρχική ικανοποίηση του; Στο ερώτημα αυτό η απάντηση είναι ένα ηχηρό ΟΧΙ. Γιατί Όχι. Ας θέσουμε 

μερικά ερωτήματα και να δώσουμε την απάντηση τους ώστε να κατανοήσουμε το γιατί; Λειτούργησε το Ηλεκτρονικό 

Περιβαλλοντικό Μητρώο; ΟΧΙ Συστάθηκε το Μητρώο πιστοποιημένων ιδιωτών αξιολογητών ΜΠΕ; ΟΧΙ Συστάθηκε το 

Μητρώο ιδιωτών περιβαλλοντικών ελεγκτών; ΟΧΙ Μειώθηκαν οι χρόνοι αξιολόγησης των ΜΠΕ όπως προβλέπει ο 

Νόμος; ΟΧΙ Έγινε προσπάθεια να ερμηνευτεί διαφορετικά ο Νόμος από τις Δασικές Υπηρεσίες; ΝΑΙ Τι μας λένε όλες 

αυτές οι διαπιστώσεις, απαντάνε στο ερώτημα που έχει τεθεί στην επικεφαλίδα; Η Βουλή των Ελλήνων μετά από 

πρόταση της Εκτελεστικής Εξουσίας ψηφίζει Νόμους για τους οποίους οι Βουλευτές ανταλλάσσουν επιχειρήματα υπέρ 

η κατά, πολλές φορές τσακώνονται αν ο προτεινόμενος νόμος είναι προοδευτικός η συντηρητικός και στην συνέχεια 

βλέπουμε ότι όλη αυτή η ταλαιπωρία τους πάει χαμένη διότι απλούστατα αυτά που ψηφίσανε δεν εφαρμόζονται. Κρίμα 

διότι η Χώρα μας χρειάζεται άμεσες επενδύσεις που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας για τους άνεργους νέους μας». 
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 Εθνικό Σχέδιο Τακτικών Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. το 4014/2011, όλα τα έργα και οι δραστηριότητες της Α΄ Κατηγορίας που ενδέχεται να 
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον  (μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και οι εξορυκτικές  και βιομηχανικές 
δραστηριότητες), εντάσσονται υποχρεωτικά σε προγράμματα τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων. Το σχέδιο 
αυτό καταρτίζεται από το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ), και 
αναθεωρείται το αργότερο κάθε πέντε χρόνια. Βάσει του σχεδίου αυτού, το ΣΕΠΔΕΜ, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καταρτίζει εξειδικευμένα προγράμματα τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων 
το οποίο προβλέπει περίπου 6.000 ελέγχους στο χρονικό διάστημα 2017 - 2021, εκ των οποίων 700 περίπου έλεγχοι 
θα πραγματοποιηθούν το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος 2017.  

 
Σκοπός των ανωτέρω διατάξεων είναι να καταστεί αποτελεσματικότερος ο περιβαλλοντικός έλεγχος και να επιτευχθεί 
μεγαλύτερος βαθμός συμμόρφωσης των ελεγχόμενων εγκαταστάσεων, έργων και δραστηριοτήτων και επομένως 
μεγαλύτερος βαθμός προστασίας του περιβάλλοντος, μέσω του συστηματικού περιοδικού ελέγχου που θα γίνεται με 
καθορισμένη συχνότητα και βάσει εκτίμησης του περιβαλλοντικού κινδύνου κάθε δραστηριότητας. 
 
Ειδικά, για τις δραστηριότητες που υπάγονται στην Οδηγία 2010/IED για τις βιομηχανικές εκπομπές, η υποχρέωση 
συστηματικού περιβαλλοντικού ελέγχου με προκαθορισμένη συχνότητα αποτελεί και κοινοτική υποχρέωση. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, το Μάιο του 2016 συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας με την υπ. αριθμ. 120/26-5-2016 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την κατάρτιση των προγραμμάτων 
επιθεωρήσεων. 
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 Προβλήματα από την εφαρμογή της ΥΑ 37776/2645 περί ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων 

καυσίμων για την αξιοποίηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου 

 

Από την εφαρμογή π της ΥΑ προκύπτουν σοβαρά προβλήματα για τον εξορυκτικό κλάδο, τα οποία συλλέχθηκαν από 

το ΣΜΕ, σε συνεργασία με τις εταιρείες μέλη. 

Μετά από συζήτηση στο ΔΣ του Συνδέσμου, αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή στον Υπουργό Υποδομών και 

Μεταφορών κ. Χ. Σπίρτζη με την οποία θα του εκθέτουμε τα προβλήματα και θα του ζητούμε συνάντηση προκειμένου 

αυτά να συζητηθούν. 

Τα κυριότερα των προβλημάτων που εντοπίσαμε από την εφαρμογή της ΥΑ 37776/2645 περί ιδιωτικών πρατηρίων 

έχουν ως εξής: 

 Η ΥΑ δεν προβλέπει μεταβατική περίοδο. Δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν άμεσα όλα όσα προβλέπει. Η 

εφαρμογή της απαιτεί νέες επενδύσεις, μετατροπές ήδη υπαρχόντων συστημάτων και υπαρχουσών 

εγκαταστάσεων, αντιμετώπιση σημαντικών τεχνικών δυσκολιών, εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών 

κτλ. 

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται να μην υπάρξει περίοδος «παράτυπης» λειτουργίας των εργοταξίων του κλάδου 

μας 

 Δεν αποσαφηνίζεται τι ισχύει και τι θα ισχύσει για τις ήδη αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις-πρατήρια καυσίμων, 

που αδειοδοτήθηκαν προ της ΥΑ 37776/2645, μέσω άλλων κανονιστικών δρόμων. Ζητούμε να ισχύσουν οι 

άδειες αυτές. 

 Δεν διασαφηνίζεται από τις υπάρχουσες διατάξεις πώς θα αντιμετωπιστούν οι κεντρικές υπέργειες δεξαμενές 

καυσίμων και πώς αυτές θα λειτουργούν ενταγμένες στις νέες απαιτήσεις.  

Προτείνουμε αυτές οι δεξαμενές να μπορούν να αδειοδοτηθούν κατά τα πρότυπα των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 

σύμφωνα με το νόμο 3982/2011 

 Υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα στα μεγάλα εργοτάξια που ήδη λειτουργούν δεξαμενές, σημαντικά μεγαλύτερου 

μεγέθους από ότι τα προβλεπόμενα από την ΥΑ. Αυτές, εκ των πραγμάτων, λόγω των μεγάλων εργοταξιακών 

αναγκών δεν μπορούν να «σπάσουν» σε πολλές επιμέρους μικρότερες μονάδες με βάση τις προδιαγραφές της 

ΥΑ.  Σημειώνεται ότι οι δεξαμενές αυτές,  λόγω μεγέθους, δεν υπογειοποιούνται. 

Ζητούμε οι δεξαμενές αυτές να λειτουργήσουν ως αυτοδύναμα ιδιωτικά πρατήρια με βάση την κείμενη νομοθεσία. 

 Στις περιπτώσεις όπου εργολάβοι αναλαμβάνουν, κατόπιν σύμβασης, όλο το εξορυκτικό έργο, σε ενιαίο 

λατομικό χώρο, πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να λαμβάνουν άδεια λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων και αυτοί 

και όχι μόνο ο φορέας που έχει άδεια εκμετάλλευσης. Προς τούτο, χρειάζεται τροποποίηση της ΥΑ 37776/2645.  
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 Να μη συναρτάται η άδεια λειτουργίας ιδιωτικού πρατηρίου με τον αριθμό των οχημάτων αλλά μόνο με το σκοπό 

που εξυπηρετεί.  

 

 Δεν διασαφηνίζεται τι θα ισχύει για τα βυτιοφόρα οχήματα που θα τροφοδοτούν με καύσιμα δυσκίνητα ή 

άκαμπτα μηχανήματα έργου, που θα τροφοδοτούν με καύσιμα δυσκίνητα μηχανήματα ή άκαμπτα μηχανήματα  

έργου, παίρνοντας καύσιμο από το ιδιωτικό πρατήριο. Ενώ η ΥΑ αναφέρεται σε τροφοδοσία μηχανημάτων 

όπως π.χ. ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη από ιδιωτικά πρατήρια , δεν καθορίζει πώς θα γίνεται αυτή η τροφοδοσία.  

 

 Η σημερινή ΥΑ, σύμφωνα με προφορικές διευκρινίσεις που λάβαμε από το Υπουργείο Μεταφορών, εφαρμόζεται 

μόνο σε πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη και δεν εφαρμόζεται στη διακίνηση καυσίμου μαζούτ. Αυτό δεν 

διευκρινίζεται στην ΥΑ με αποτέλεσμα δεξαμενές μαζούτ εγκαταστάσεων επεξεργασίας ορυκτών εντός 

λατομικών χώρων να μην μπορούν να αδειοδοτηθούν. Να αποσαφηνιστεί για ποια είδη καυσίμου εφαρμόζεται 

η Υ.Α. 

 

 Στην ΥΑ 37776/2645 στο άρθρο 1 § 2, ορίζεται σαφώς η έννοια του υπόγειου μεταλλευτικού χώρου, 

εντάσσοντας τα υπόγεια έργα στο πεδίο εφαρμογής της. Κατά το άρθρο 9 της ΥΑ, το Πιστοποιητικό Προστασίας 

εκδίδεται για όλες τις εγκαταστάσεις πρατηρίων καυσίμου από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.  

Σε περίπτωση που το ιδιωτικό πρατήριο είναι χωροθετημένο εντός υπογείου μεταλλευτικού χώρου (επειδή κρίνεται ότι 

έτσι εξυπηρετεί καλύτερα το εργοτάξιο), η Πυροσβεστική Υπηρεσία αρνείται να πιστοποιήσει την υπόγεια εγκατάσταση 

παρά μόνο εάν αυτή είναι τοποθετημένη σε προαύλιο χώρο της πλατείας του εργοταξίου.  

 

Ζητούμε να ρυθμιστεί το θέμα αυτό ώστε η αυτοψία να γίνεται εντός των υπογείων εργοταξίων και το πιστοποιητικό 

πυρασφάλειας να έχει την απαιτούμενη ισχύ για τις εγκαταστάσεις αυτές, σε συνάρτηση με τον περιβάλλοντα χώρο 

τους. 
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 Επιτροπή συνεργασίας για την οικονομική διπλωματία και την προώθηση των εξαγωγών του ΥΠΕΞ. 

Συμμετοχή του ΣΜΕ 

 

Στην τελευταία συνάντηση της Επιτροπής μετείχε ο Γ.Δ. ΣΜΕ κ. Χ. Καβαλόπουλος. 

Η συνάντηση αυτή που έγινε στο ΥΠΕΞ, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων κ. Γ. Τσίπρα 

και της κας Ε. Ξυδιά Γραμματέως ΟΕ ΥΑ’ υπεύθυνης των ΟΕΥ (γραφεία προώθησης εξαγωγών στις κατά τόπους 

πρεσβείες), ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική. Είναι εμφανής η διάθεση του Υπουργείου  να συνεργαστεί με τους 

διάφορους εξαγωγικούς φορείς και κλάδους για την επίλυση των προβλημάτων τους και την παραπέρα προώθηση των 

εξαγωγών τους μέσω διμερών διπλωματικών σχέσεων. 

Το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι ο κατάλογος των δράσεών του για το υπόλοιπο 2017 και το 2018 θα τεθεί υπόψη των 

φορέων ώστε να συμπληρωθεί και να τροποποιηθεί ανάλογα με την προτεραιοποίηση που θα ήθελαν οι φορείς. 

Έχει προγραμματίσει ήδη δράσεις για κλάδους όπως τρόφιμα, προϊόντα αλουμινίου, ενέργεια, φάρμακα, προϊόντα 

υψηλής τεχνολογίας και για αμοιβαία προώθηση επενδύσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Στις δράσεις θα δοθεί 

βάρος στις συνέργειες. 

 

Επίσης για τον καλύτερο προγραμματισμό δράσεων, το Υπουργείο ζητά από τους φορείς ή τις εξαγωγικές εταιρείες να 

προσδιορίσουν τα εξής: 

 

 Να προσδιοριστούν στόχοι αγορών και συγκεκριμένες προτάσεις ώστε να γίνουν στοχευμένες δράσεις. Ως 
ξεκίνημα των συντονισμένων ενεργειών μεταξύ υπουργείου και φορέων, ζητείται να επιλεχθούν 5 χώρες κατά 
προτεραιότητα και προτάσεις δράσεων ανά χώρα. Τα κριτήρια για τις δράσεις που θα προταθούν, θα είναι α) 
να μπορούν να παρακολουθηθούν εύκολα τα αποτελέσματά τους , β) να μπορούν να διευκολύνουν άμεσα τις 
εξαγωγές από τις χώρες επιλογής 

 Προς την κατεύθυνση υλοποίησης δράσεων εξαγωγικών προτεραιοτήτων ανά χώρα, θα κινητοποιηθούν οι 
αντίστοιχες υπηρεσίες ΟΕΥ ανά πρεσβεία, με κύριο στόχο νέες αγορές και πιο ανταγωνιστικά  προϊόντα με 
διμερείς συμφωνίες που θα αντιμετωπίζουν φραγμούς όπως δασμούς, τελωνειακές δυσκολίες, δηλώσεις 
συμμόρφωσης (conformity certificates) και σχετική γραφειοκρατία. Οι φορείς καλούνται ανά χώρα επιλογής 
προτεραιότητας , να συγκεκριμενοποιήσουν τι ζητούν από τις ΟΕΥ των αντίστοιχων πρεσβειών. 
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Το Υπουργείο αναλαμβάνει, με βάση τα δεδομένα που θα συλλέξει, να καταστρώσει κεντρικό πλάνο προώθησης 

εξαγωγών και ενεργειών που απαιτούνται προς την κατεύθυνση αυτή. Θα τεθεί υπόψη των φορέων. Επίσης, θα 

οργανώσει τις αντίστοιχες ΟΕΥ, ώστε να υπάρχουν άμεσοι δίαυλοι επικοινωνίας με τους εξαγωγικούς φορείς. 

Οι εξαγωγικοί φορείς, εκτός των συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και των αιτημάτων διευκόλυνσης 

των εξαγωγών που εξέθεσαν, ζήτησαν από το Υπουργείο τα εξής: 

 

 Να ελέγχεται η υλοποίηση των προτάσεων που θα συμφωνηθούν για τις εξαγωγές ανά χώρα 

 Να δημιουργηθεί νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα πληροφόρησης, νέο portal του υπουργείου που θα προσφέρει 
πληροφόρηση μέσω ΟΕΥ, για κάθε χώρα και πώς αυτή αντιμετωπίζει τις εισαγωγές της και τα ελληνικά 
προϊόντα. Οι πληροφορίες θα εξειδικεύονται και ανά προϊόν 

 Να εκπαιδευτούν οι ΟΕΥ, γνωρίζοντας σε βάθος τα ελληνικά προϊόντα που θα κληθούν να προωθήσουν 

 

Πέραν αυτών, ο ΣΜΕ έθεσε τα εξής επιπλέον θέματα: 

 

 Οι ξένες τράπεζες δεν δέχονται εγγυητικές επιστολές ελληνικών τραπεζών. Επιμένουν σε cash collateral που 
δυσκολεύουν σημαντικά τους Έλληνες εξαγωγείς 

 Να ενεργοποιηθούν οι ΟΕΥ ώστε να γίνουν πραγματικά marketing posts και τα στελέχη τους ειδικοί στην 
προώθηση συγκεκριμένων ελληνικών προϊόντων. Να εκπαιδευτούν – ενημερωθούν ιδιαίτερα για εξειδικευμένα 
προϊόντα του κλάδου μας. Να αποκτηθούν οι κατάλληλες γνώσεις για όλα αυτά 

 Να αντιμετωπιστούν από την ελληνική διπλωματία τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε χώρες που για 
διάφορους λόγους έχουν δεχθεί embargo πχ Κατάρ 

 Μέσω ελληνικής διπλωματίας (διμερείς εμπορικές συμφωνίες) τα ελληνικά προϊόντα να γίνουν πλέον 
ανταγωνιστικά  

 Να εξελιχθεί ο Οργανισμός Ασφαλίσεων Εξαγωγών σε πραγματικό ασφαλιστικό φορέα. Σήμερα ουσιαστικά 
λειτουργεί ως να μη θέλει να εξασφαλίσει τις εξαγωγές. Λειτουργεί με επαχθείς όρους ένταξης και 
επαχθέστερους στην επιστροφή χρημάτων. Επίσης δεν καλύπτει πολλές περιπτώσεις όπως π.χ. για εξαγωγές 
στη Ρωσία με πλαφόν 10.000 ευρώ ανά πελάτη 

Στο θέμα αυτό συντάχθηκαν και άλλοι φορείς  
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 Ζητήσαμε ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών να έχει μεγαλύτερη χρηματοδότηση και στελέχη για αρτιότερη 
εμφάνιση στις εκθέσεις που προβάλλονται τα ελληνικά προϊόντα 

 
Το Υπουργείο συμφώνησε με τις επισημάνσεις μας. Μας ζητά να συνεννοηθούμε ώστε να προωθήσουμε την 

πληροφόρηση – ενημέρωση – εκπαίδευση στελεχών ΟΕΥ, ξεκινώντας από τους νεοπροσληφθέντες  (πρόκειται να 

έλθει σημαντικός αριθμός νέων στελεχών στο Υπουργείο  το προσεχές διάστημα) ώστε να έχουν εικόνα και γνώση των 

προϊόντων του κλάδου και το πώς είναι διαδεδομένα στη διεθνή αγορά. Η ενημέρωση αυτή, προτείνεται να 

συμπεριλαμβάνει και επισκέψεις στις μονάδες παραγωγής (υπεύθυνη σε αυτό η κα Ε. Ξυδιά). 

 Για να ανταποκριθούμε ως  ΣΜΕ, στις προκλήσεις που θέτει το Υπουργείο και στην πολύ καλή στάση και αντιμετώπιση 

που δείχνει για τον κλάδο μας (ιδιαίτερα ο Γ.Γ. κ. Γ. Τσίπρας ), κατά τη γνώμη μου, πρέπει να συστήσουμε Ομάδα 

Εργασίας, αποτελούμενη από υψηλόβαθμα στελέχη, υπεύθυνα για τις εξαγωγές των εταιρειών μελών μας και να 

μεθοδεύσουμε όλα αυτά που μας ζητούνται. 

Η πολύ καλή σχέση που αναπτύσσεται με τη Γεν. Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΕΞ, πρέπει να υποστηριχθεί με 

συγκεκριμένο και συνεχόμενο έργο, προς όφελος όλων. 

Εκφράστηκαν αμφισβητήσεις για το ρόλο και την αποτελεσματικότητα των γραφείων ΟΕΥ ανά χώρα.  

Το ΔΣ συμφωνεί ο κλάδος μας να συμμετέχει ενεργά στην οικονομική διπλωματία , με σκοπό την καλύτερη προώθηση 

των εξαγωγών μας.  

 

 Διαβούλευση για την οργάνωση και λειτουργία Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών 

 

 Το 2014, το τότε ΥΠΕΚΑ, ανέθεσε μία μελέτη καταγραφής  ενδιαιτημάτων, οικοτόπων, υπαρχούσης χλωρίδας, πανίδας 
κτλ. Αυτό έγινε μέσω ΕΣΠΑ που προέβλεπε  χρηματοδότηση «μελετών εποπτείας», δηλαδή το τι υπάρχει στη χώρα. 
Με βάση τη μελέτη αυτή, το Υπουργείο έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε διαδικασίες κήρυξης μιας περιοχής ως 
προστατευόμενης, μετά από αντίστοιχη διαβούλευση. 

 

Το Υπουργείο τον Ιούνιο του 2016 έθεσε σε αρχική διαβούλευση για την ένταξη στο Δίκτυο Natura, περιοχών όπως η 

Θάσος (Α/Α/5 Γ1), ο  Ανατολικός Κορινθιακός (Α/Α 93) και η περιοχή Νισύρου-Στρογγύλης (Α/Α/ 43 115). Ο ΣΜΕ με 

έγγραφό του (6-7-2016) προς τη ΓΓ Περιβάλλοντος κα Χ. Μπαριτάκη, εξέφρασε την αντίθεσή του για την ένταξη νέων 

περιοχών, δεδομένου ότι πλέον του 27% της χώρας βρίσκεται σε καθεστώς προστασίας και η νέα πρόταση ένταξης θα 

δημιουργήσει προβλήματα στις εξορύξεις μαρμάρου, στην εξόρυξη κίσσηρης και τέλος στη διακίνηση βωξίτη και τη 

λειτουργία αντίστοιχων εγκαταστάσεων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος 

Στο σχέδιο νόμου που κυκλοφόρησε πρόσφατα, πράγματι γίνεται προσπάθεια να αποκτήσουν Φορέα Διαχείρισης όλες 
οι Περιοχές Προστασίας 

 

Επισημαίνουμε ότι για τη συντριπτική πλειοψηφία των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 δεν έχει εκπονηθεί Σχέδιο 
Διαχείρισης ούτε Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, ώστε να προσδιορίζεται  ποια έργα επιτρέπονται και κάτω από ποιες 
συνθήκες και ποια όχι.  

Είναι γεγονός από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο ότι οι Φορείς Διαχείρισης γνωμοδοτούν επί έργων που αφορούν 
στην περιοχή τους, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Το ερώτημα είναι πώς αυτοί θα γνωμοδοτούν χωρίς Σχέδιο και ΕΠΜ 

 

Στο Σ/Ν του Άρθρου 4 § 18, αποκτούν ρόλο ελεγκτών/επιθεωρητών εφαρμογής των προβλεπόμενων για τα έργα της 
περιοχής τους. Αυτό αναμενόταν 
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Επίσης, έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΜΕ για εκπροσώπηση παραγωγικών φορέων στα ΔΣ των Φορέων 
Διαχείρισης, . Δίνεται μία θέση στην εκπροσώπηση αυτή χωρίς, όμως,  να αναφέρονται κριτήρια επιλογής. Αυτό, ενέχει 
κίνδυνο να μην εκπροσωπηθούν ουσιαστικοί φορείς της βιομηχανίας  

 
O ΣΜΕ τοποθετήθηκε με επιστολή του στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σ. Φάμελλο, 

τονίζοντας τα εξής:  

 Θεωρούμε θετικό τη θεσμοθετημένη λειτουργία Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών , όμως για να 

διαδραματίσουν ουσιαστικά το ρόλο του, χρειάζεται η εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης και Ειδικών 

Περιβαλλοντικών Μελετών που για τις περισσότερες περιοχές, δεν υπάρχουν. Μόνο έτσι θα υπάρχουν 

συγκεκριμένα δεδομένα και κριτήρια για να γνωμοδοτούν με διαφάνεια, προβλεψιμότητα και ασφάλεια δικαίου 

οι φορείς αυτοί. 

 

 
 

 

 Επίσης, θεωρούμε θετικό ότι στο άρθρο 5 προβλέπεται στο ΔΣ των Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων 

περιοχών, η εκπροσώπηση των παραγωγικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του 

προστατευτέου αντικειμένου με ένα μέλος.  Δεν διευκρινίζεται όμως με ποια κριτήρια θα επιλέγεται ο 

εκπρόσωπος αυτός, ώστε να έχει όντως την πλέον βαρύνουσα σημασία για την περιοχή του φορέα διαχείρισης 

 Θεωρούμε επιβαρυντικό για το επιχειρείν το ότι επεκτείνεται και άλλο το δίκτυο Natura, όταν πλέον του 27% της 

χώρας βρίσκεται ήδη σε καθεστώς προστασίας. Μας προβληματίζει ιδιαίτερα η ένταξη στο Δίκτυο περιοχών 

όπως η Θάσος (Α/Α 5Γ1) με τη γνωστή έντονη και σημαντική, για την εθνική οικονομία, εξόρυξη μαρμάρου, οι 

περιοχές κεντρικού και ανατολικού Κορινθιακού (Α/Α 93), όπου λειτουργούν οι εγκαταστάσεις παραγωγής 

αλουμινίου και εγκαταστάσεις μεταλλείων βωξίτη και η περιοχή Νισύρου-Στρογγυλή (Α/Α 43 115) όπου 

περιλαμβάνει κατά το ήμισυ τη νησίδα Γυαλί, στην οποία διενεργείται η μεγαλύτερη, σε παγκόσμια κλίμακα, 

εξόρυξη ελαφρόπετρας. 

 Επιπροσθέτως οι επεκτάσεις του Δικτύου Natura σε αυτές τις περιοχές δεν προσθέτουν κάτι ιδιαίτερο στην ήδη 

υπάρχουσα βιοποικιλότητα, αντίθετα θα επηρεάσουν αρνητικά τα θέματα αδειοδοτήσεων, ανανεώσεων, 

επεκτάσεων και λειτουργίας των έργων του κλάδου μας, ιδιαίτερα σημαντικών  για την εθνική περιφερειακή 

οικονομία  

 Τέλος το ότι οι Φορείς Διαχείρισης καλούνται να γνωμοδοτούν επί έργων και δραστηριοτήτων της περιοχής 

ευθύνης τους, προσθέτοντας ουσιαστικά μία ακόμη φάση στο μακρύ δρόμο της αδειοδότησης έργων, φαίνεται 

αναπόφευκτο. Όμως στο Άρθρο 4 παρ. 11 πρέπει να μην διατυπώνονται ασαφείς θέσεις για το γνωμοδοτικό 

ρόλο των φορέων. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να μπορούν να γνωμοδοτούν για έργα ακόμη και εκτός 

περιοχής ευθύνης τους, εάν κρίνεται ότι επηρεάζεται έμμεσα το προστατευόμενο αντικείμενο. Αυτή η δυνατότητα 

γνωμοδότησης και εκτός περιοχής ευθύνης των φορέων, επειδή μπορεί να κρίνουν «έμμεσο επηρεασμό του 
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έργου» στο προστατευτέο αντικείμενο και μάλιστα χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια, θεωρούμε ότι θα περιπλέξει 

σημαντικά την αδειοδότηση νέων έργων 

 

 

 Προβλήματα προώθησης εξαγωγικών προϊόντων από Λιμένα Θεσσαλονίκης 

 

Κατατέθηκε από το ΣΜΕ επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και την 

Ομοσπονδία Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργούνται στην προώθηση 

εξαγωγικών προϊόντων από το Λιμάνι Θεσσαλονίκης.  

Με την επιστολή αυτή επισημάνθηκαν οι μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες μέλη του στην προώθηση 

των εξαγωγικών τους προϊόντων (μάρμαρα, βιομηχανικά ορυκτά, συμπυκνώματα μετάλλων κτλ.) από το Λιμένα 

Θεσσαλονίκης.  

Η αιτία των προβλημάτων αυτών είναι οι τελευταίες κινητοποιήσεις των Τελωνειακών Υπαλλήλων και η προσωρινή 

κατάργηση της γ’ βάρδιας στην Πύλη 16 του Λιμανιού Θεσσαλονίκης. Ως συνέπεια αυτής της κινητοποίησης, 

εμφανίζονται πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στη φορτοεκφόρτωση των πλοίων, με συνεπακόλουθα δυσμενή 

αποτελέσματα στην προώθηση εξαγωγικών προϊόντων επιχειρήσεων του κλάδου. 

 

 

Η επιστολή επεσήμανε: 

«Σε μία περίοδο καμπής για την ελληνική οικονομία και σε ένα εντονότατα ανταγωνιστικό πλαίσιο λειτουργίας της 

διεθνούς αγοράς, οι σημειούμενες καθυστερήσεις δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα τήρησης των συμφωνιών για 

τους χρόνους παράδοσης των προϊόντων σε πελάτες του εξωτερικού, με απρόβλεπτες συνέπειες. 

Ενδεικτικά, σας γνωρίζουμε ότι ο μέσος χρόνος αναμονής πλοίων για φορτοεκφόρτωση, υπερβαίνει τις 59 ώρες έναντι 

19,5 του 2016. 

Στην προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων που δημιουργούν οι καθυστερήσεις στην προώθηση των εξαγωγικών 

προϊόντων, οι εταιρείες αναγκάζονται να επιλέγουν εναλλακτικά άλλα λιμάνια με συνέπεια την αύξηση κόστους 

προϊόντων και μείωσης της ανταγωνιστικότητάς τους».  
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Δ. ΣΜΕ και ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
 Κοινωνικό αποτύπωμα εταιρειών μελών και Βιώσιμη Ανάπτυξη 
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Ε. ΣΜΕ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

 Νewsletter 
 
 
Από την Ομάδα Newsletter (ομάδα εργασίας του ΣΜΕ) στην οποία προεδρεύει ο ΓΓ ΣΜΕ κ. Μ. Κωνσταντινίδης και τη 
Συντακτική Επιτροπή που αποτελείται από τους κ.κ. Μ. Κωνσταντινίδη, Χ. Καβαλόπουλο και Σ. Ζλατάνο 
αποφασίστηκαν η μορφή, η δομή, η έκταση και το περιεχόμενο της αρθρογραφίας. 
Συμφωνήθηκε επίσης το περιεχόμενο της αρθρογραφίας να περιλαμβάνει τα παραπάνω είδη πληροφορίας: 
 
 

 Νέες πρακτικές εταιρειών μελών  και έργα στο εξωτερικό 

 Οικονομικά στοιχεία 

 Αγορές, προϊόντα, καινοτομία, περιβάλλον, ασφάλεια, νέες τεχνολογίες 

 Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

 Εvents εταιρειών μελών  

 Ενεργειακά θέματα 

 Διακρίσεις, βραβεύσεις 

 Επιχειρηματικά νέα 

 Επετειακά θέματα 

 

Τέλος, αποφασίστηκε να περιέχεται σε τμήματα η καμπάνια του «ΓΥΡΩ- ΓΥΡΩ ΟΛΑ» και κάποιες πληροφορίες για τη 
χρήση των ορυκτών στην καθημερινή ζωή με τη φράση «Γνωρίζετε ότι…», προκειμένου να διαδοθεί η μεγάλη σημασία 
των ορυκτών στην καθημερινή ζωή. 
 
Το πρώτο newsletter κυκλοφόρησε το Μάρτιο 2017 με editorial μήνυμα του Προέδρου του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλα. 
Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 4 newsletters. 
 
 
Έγινε προσπάθεια διεύρυνσης της λίστας παραληπτών και η μέχρι σήμερα ανταπόκριση ανοιγμάτων υπερβαίνει το 
35% από αυτούς. 
 
Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει τα εξής άρθρα (βλέπε www.sme.gr στο section Ενημέρωση) 
 

 Τί πιστεύουν οι Έλληνες για τον ορυκτό πλούτο της χώρας μας (δημοσκόπηση RASS) 

 Eξήντα χρόνια λιγνίτης 

 Ελληνικά μάρμαρα στα ακριβότερα κτίρια της Νέας Υόρκης 

 Συνοπτική παρουσίαση της ελληνικής εξορυκτικής βιομηχανίας, του ΣΜΕ και των μελών του 

 Δευτέρα 22/5/2017 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΜΕ, προκήρυξη 

 Βράβευση ΓΕΩΕΛΛΑΣ 

 Έκθεση στο Μουσείο Γουλανδρή «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» 

 Αμπελώνας στη Μήλο, μια καινοτόμος μετά-μεταλλευτική δραστηριότητα της IMERYS 

 ΛΑΡΚΟ – Κατασκευή ενός καινοτόμου περιβαλλοντικού  

 Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αναγνωρίζεται για τη διαχρονική δέσμευσή του στη βιώσιμη ανάπτυξη και εντάσσεται στο δείκτη 
FTSE4Good Emerging  

 Editorial μήνυμα του κ. Μ. Κωνσταντινίδη με θέμα «Το Υπουργείο Περιβάλλοντος θέλει επενδύσεις;» 

 Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ανοιχτή Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου στις 22-5-2017 

http://www.sme.gr/
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 Βραβεύσεις μαθητών και σπουδαστών στην ανοικτή εκδήλωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΣΜΕ 

 Ο ΣΜΕ θέτει ως βασικό στόχο οι εταιρείες μέλη του  να αποτελέσουν φορείς αριστείας στα θέματα Υγιεινής 
και Ασφάλειας 

 «Μην χάσετε την Έκθεση «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» στο Μουσείο Γουλανδρή 

 Τake safety home εκδήλωση της IMERYS 

 Γεύμα εργασίας με δημοσιογράφους με κύριο θέμα την προβολή της δυναμικής του κλάδου και των 
πρακτικών του στο πλαίσιο της αποκατάστασης και της προστασίας περιβάλλοντος 

 Καβάλα-Βραζιλία ένα πλοίο δρόμος 

 Περιβάλλον και Εξόρυξη μπορούν να συμβαδίσουν  

 Εditorial μήνυμα του κ. Κ. Γιαζιτζόγλου με θέμα «Περιβάλλον και περιβαλλοντική κοινωνική νοοτροπία» 

 Θέσεις ΣΜΕ για το νέο Λατομικό Νομοσχέδιο 
 

 
 

 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. 
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Ερωτήσεις-Απαντήσεις 

 

Οικονομικό περιβάλλον 

 

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 
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επενδύσεων (13,8%) 

 

Ορυκτός πλούτος 

 

Την πεποίθηση ότι η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας αποτελεί 

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 περιοχή 

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%). 

 

Τη μη ύπαρξη πολιτικής βούλησης αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας 

εντοπίζουν οι πολίτες (73,4%) ενώ εκτιμούν ότι οι υφιστάμενοι μηχανισμοί ελέγχου 

των βιομηχανικών και εξορυκτικών έργων στη  χώρα μας, είναι μάλλον κάνουν 

ελλιπείς (αρνητική γνώμη: 53,0%). 

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%).  

 

Ευκαιρία για 

δυνητικούς 

επενδυτές 

 

αλλά 

 

ανυπαρξία 

πολιτικής 

βούλησης 
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Περιβάλλον 

 

Τα τελευταία χρόνια ιεραρχείται  πολύ ψηλά στην ατζέντα κρατών και πολιτών 

το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος.  

Ζητήσαμε από τους πολίτες να εκτιμήσουν ποια έργα είναι πιο βλαβερά για το 

περιβάλλον και η ιεράρχηση που έκαναν έχει ως εξής: 

 

- 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 κράτος 

οι πολίτες πιστεύουν ότι τηρούνται με μεγαλύτερη συνέπεια όταν οι 

επενδυτές είναι ξένοι (35,4%) από όταν οι επενδυτές είναι Έλληνες (22,4%) ή επενδυτής είναι το ίδιο το κράτος 

(24,9%). 

 

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» 

 

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή αποφάσισε να πραγματοποιήσει Έκθεση με θέμα «Τα Ορυκτά και ο 

Άνθρωπος». Στην προετοιμασία της έκθεσης αυτής, συμμετείχαν ενεργά ο ΣΜΕ και οι εταιρείες μέλη με συμβουλευτική 

και υλικοτεχνική υποστήριξη. 

 

Η Έκθεση έχει τις εξής ενότητες: Σκοπός της έκθεσης Παρουσίαση χορηγών (εταιρείες μέλη και ΣΜΕ)- 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- Ανθρώπινος οργανισμός και ορυκτά- Χρήση ορυκτών και πετρωμάτων στην 

τέχνη. Η ενότητα πετρελαίου υποστηρίζεται από τα ΕΛ.ΠΕ. 

Εκτός από κείμενα, παρουσιάζονται 60 ορυκτά πετρώματα σε ειδικές προθήκες μαζί με τα προϊόντα και τις χρήσεις 

τους, με τη βοήθεια και ηλεκτρονικών πινάκων που παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικές με κάθε ένα έκθεμα. 

 

H Έκθεση που τα εγκαίνια της πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 θα διαρκέσει ένα χρόνο και ήδη έχει 

τύχει μεγάλης προσέλευσης κοινού και εγκωμιαστικών σχολίων από τα ΜΜΕ. 

Προτιμότεροι 

επενδυτές  

οι ξένοι 
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 Βραβεύσεις του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων στην εκδήλωση της Ετήσιας Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης των μελών 

 

 

Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών  Επιχειρήσεων Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων στην εκδήλωση που 

πραγματοποιήθηκε στις 22/5/2017, στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μελών του, επιβράβευσε του 

νέους που διακρίνονται σε γνώσεις και επιδόσεις που έχουν σχέση με το αντικείμενο της εξορυκτικής βιομηχανίας 

 

Τα βραβεία επέδωσε ο Υπουργός ΠΕΝ κ Γ Σταθάκης που ήταν και ο κεντρικός ομιλητής στην Εκδήλωση. Οι 

βραβευθέντες ήταν: 

 Ο κ Γιώργος Οικονόμου που πρώτευσε στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών Μηχανικών ΕΜΠ 

με βαθμό διπλώματος 9, 26. 

 

Ο Σύνδεσμος κάθε χρόνο βραβεύει τον πρώτο σε βαθμολογία αποφοίτησης σπουδαστή μεταξύ των σπουδαστών της 

Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών Μηχανικών ΕΜΠ και του τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του 

Πολυτεχνείου Κρήτης 
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 Η ΣΤ’ τάξη του 15ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών που συμμετείχε στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό 

Ρομποτικής με θέμα «Εφαρμογή Ρομποτικής στην αξιοποίηση πρώτων υλών. Τα ορυχεία του μέλλοντος» 

.Ιδιαίτερα την αντιπροσωπευτική ομάδα των παιδιών που παρουσίασαν το Project στον πανελλήνιο διαγωνισμό 

και συγκεκριμένα τους μαθητές και μαθήτριες: Παυλή Μιχαήλ, Γράνσα Γεώργιο, Πέππα Ιωάννη, Σφυρικλά 

Πασχαλιά, Στεργιάδη Αφροδίτη, Βέρρου Ιωάννα. Αναμνηστική πλακέτα επιδόθηκε στη διευθύντρια του σχολείου 

κα Σ. Τσεκιτσίδου και την εκπαιδευτικό πληροφορικής του σχολείου κα Σ. Καραμπέκη 

 

 

 

 Η σχολική ομάδα του 26ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας που συμμετείχε επίσης στον Πανελλήνιο Σχολικό 

Διαγωνισμό Ρομποτικής με θέμα «Εφαρμογή Ρομποτικής στα μεταλλεία, στα συστήματα φόρτωσης-

αποκομιδής μεταλλεύματος» αποτελούμενη από τους μαθητές Κοκκινογούλη Αντώνιο, Κοκκινογούλη Στέφανο, 

Ποτηρόπουλο Γεώργιο, με την καθοδήγηση της δασκάλας τους (Πληροφορικού) κας Ε. Φατούρου 
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Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο ΣΜΕ σε συνεργασία με την εταιρεία – μέλος «Δελφοί-Δίστομον ΑΕ» του ομίλου 

«Μυτιληναίος» οργάνωσε τη μετάβαση των μαθητών και των δύο σχολείων, μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους, στην 

Ιτέα Φωκίδας, όπου και φιλοξενήθηκαν από την Εταιρεία. Την επομένη επακολούθησε επίσκεψη όλων των 

συμμετεχόντων σε υπόγειο μεταλλείο βωξίτη της «Δελφοί-Δίστομον Α.Ε.» και στη συνέχεια επίσκεψη στο μεταλλευτικό 

μουσείο «Vagonetto». 

 

Η Εκπαιδευτική κοινότητα δήλωσε ότι από την επίσκεψη αυτή αποκόμισε πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες. 

 

 Συμμετοχή στο 7ο Συνέδριο Μεταλλευτικών Πόρων Ελλάδας στις 2/6/2017 

 

Την εφαρμογή το συντομότερο της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης Ορυκτών Πόρων, με νομική κατοχύρωσή της, 

χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και προτεραιότητες υλοποίησης, θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη 

διαχείριση των ορυκτών πρώτων υλών στην Ελλάδα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων κ. 

Αθανάσιος Κεφάλας μιλώντας στο 7ο Διεθνές Συνέδριο Μεταλλευτικών Πόρων της Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε  

στις 2 Ιουνίου 2017 στην Αθήνα.  

Ο κ. Κεφάλας μετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στην οποία υπογράμμισε επίσης την ανάγκη της Εκπόνησης 

Ειδικού Χωροταξικού για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες της χώρας. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου επιπλέον επεσήμανε τις 

δυνατότητες συνεισφοράς του κλάδου στην επιδιωκόμενη ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας, όντας υπεύθυνος 
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εργοδότης, με αποδεδειγμένη διεθνή ανταγωνιστικότητα, σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη και την αναβάθμιση των 

υποδομών της περιφέρειας, καινοτόμος και μοχλός αλλά και πόλος έλξεως επενδύσεων.  

Επίσης, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι πλέον το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας και η κοινή γνώμη 

συνειδητοποιούν το στρατηγικό ρόλο της εξορυκτικής βιομηχανίας για την εγκαθίδρυση ενός νέου παραγωγικού 

προτύπου της ελληνικής οικονομίας. Ενδεικτικά υπενθύμισε τη δημοσκόπηση της εταιρίας RASS για το πώς βλέπουν 

οι Έλληνες τον Ορυκτό πλούτο, επισημαίνοντας ότι: περισσότεροι από οκτώ στους δέκα πολίτες (85,9%) θεωρούν την 

εξορυκτική δραστηριότητα σημαντική για την ελληνική οικονομία. Σύμφωνα πάντα με την ίδια δημοσκόπηση, θετική 

καταγράφεται 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 

ελεγκτικούς φορείς (87,7%). 

Παρατίθενται παρακάτω αποσπάσματα από το ppt της ομιλίας του: 
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 Ημερίδα «Ορυκτός Πλούτος και Ασφαλιστικό Σύστημα –Απασχόληση 
 
 
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 στην Αίθουσα Γερουσίας, στη Βουλή των Ελλήνων ημερίδα «Ορυκτός 

Πλούτος-ασφαλιστικό σύστημα απασχόληση» στην οποία συμμετείχε ο ΣΜΕ με ομιλία του Προέδρου κ. Α. Κεφάλα που 

ανέπτυξε το θέμα «η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων και η εξορυκτική βιομηχανία μπορούν να γίνουν ατμομηχανή 

ενός νέου παραγωγικού προτύπου της χώρας που θα φέρει περισσότερες εξαγωγές, νέες επενδύσεις και θα 

δημιουργήσει ή θα διατηρήσει θέσεις απασχόλησης υψηλής ποιότητας». 

Τονίστηκε για πρώτη φορά ότι ο κλάδος, μέσα στις συνθήκες που λειτουργεί, παρά τη δυναμική του, δεν είναι και ο 

πλέον κερδοφόρος, πολλές επιχειρήσεις του δεν είναι πλέον κερδοφόρες και οι δείκτες που απεικονίζουν την οικονομική 

αποδοτικότητά του, βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος  από το 2010 και γι’ αυτό πρέπει να προσεχθεί, να βοηθηθεί να 

ξεπεραστούν οι προκλήσεις. 

Στην εκδήλωση αυτή, από πολλούς συμμετέχοντες , κύρια από βουλευτές και πολιτικούς, δόθηκε η εντύπωση ότι δεν 

γνώριζαν τα οικονομικά μεγέθη του κλάδου, την οικονομική σημασία του όπως και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει . 

Επίσης έγινε εμφανές ότι χρειάζεται σημαντική προσπάθεια ακόμη, για να πειστεί η  ευρύτερη γνώμη ότι είμαστε μέρος 

του πολιτισμού και όχι καταστροφείς ότι δεν καταστρέφουμε το περιβάλλον και δεν αντιστρατευόμαστε άλλους κλάδους 

όπως ο τουρισμός. 

 

Παρατίθενται αποσπάσματα παρακάτω: 

 

«Η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων και η εξορυκτική βιομηχανία μπορεί να γίνει ατμομηχανή ενός νέου 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.» 

 

 Η χώρα μας έχει μία μεγάλη ποικιλία ορυκτών πόρων (μεταλλεύματα, βιομηχανικά ορυκτά, μάρμαρα, αδρανή 
κ.λπ.) με πολλά από αυτά να κατέχουν πανευρωπαϊκή ή και παγκόσμια πρώτη θέση στις αλυσίδες αξίας και τα 
οποία αποτελούν βάση εφοδιασμού της εγχώριας μεταποιητικής βιομηχανίας. 

 
 Η μετατροπή των ορυκτών πόρων σε πλούτο απαιτεί κεφάλαια, εργατικό δυναμικό και επιχειρηματικότητα 

καθώς και σταθερό επενδυτικό κλίμα, αποτελεσματική χωροταξία και κανόνες αδειοδότησης, σταθερό 
φορολογικό καθεστώς και ασφάλεια δικαίου. Ήδη με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο η εξορυκτική βιομηχανία 
καταβάλει σημαντικά ποσά στο ελληνικό δημόσιο και την τοπική αυτοδιοίκηση με τη μορφή μισθωμάτων και 
τελών που μπορεί να ανέλθουν και μέχρι το 10% της αξίας των εξορυσσόμενων προϊόντων. 

 

 Ο εξορυκτικός κλάδος αποτελεί το 3.4% του ΑΕΠ, με δημιουργία αξίας ύψους €2.3 δις το 2014 και σημαντική 
αναπτυξιακή δυναμική λόγω της 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 25.000 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 (1.9%), ενδεικτικό είναι ότι 
ο κλάδος απορροφά σημαντικό τμήμα της απασχόλησης που βρίσκεται σε αυξημένο κίνδυνο ανεργίας και 
συνεισφέρει ήδη σημαντικά στο υφιστάμενο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. 

 

 
 Ο εξορυκτικός κλάδος συνεχίζει να επενδύει και να προγραμματίζει επενδύσεις ύψους €1.7 δις μέχρι το 2020 

,παρόλο που οι δείκτες αποδοτικότητα του βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος από το 2010 και το 50% των 



 

75 

επιχειρήσεων δεν είναι πλέον κερδοφόρες ,ενώ στα τελευταία χρόνια είναι πόλος έλξης ξένων άμεσων 
επενδύσεων. 

 
 Η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων και η εξορυκτική βιομηχανία μπορεί να γίνει ατμομηχανή ενός νέου 

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. 
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Περισσότερες λεπτομέρειες στο site www.sme.gr (Μηνιαία έκθεση Πεπραγμένων Ιουνίου 2017) 

 

 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 : 

http://www.sme.gr/
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 Γεύμα με δημοσιογράφους (5-9-2017) 
 

Γεύμα εργασίας παρέθεσε ο ΣΜΕ σε επιλεγμένους δημοσιογράφους που καλύπτουν το χώρο μας, στις 5-9-2017 στο 

ξενοδοχείο Electra Metropolis, με σκοπό την προβολή των θέσεων του κλάδου σε όλα τα ζητήματα που τον 

απασχολούν σήμερα, τονίζοντας ιδιαίτερα την αναπτυξιακή δυναμική του κλάδου αλλά και τα πολλαπλά προβλήματα 

που την παρεμποδίζουν. 

Εντυπωσιακή και πολύ μεγάλη η παρουσία του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων στις εφημερίδες, ιστοσελίδες 

και blog λόγω του γεύματος εργασίας που παρέθεσε το προεδρείο του ΣΜΕ. 

Στους 24 δημοσιογράφους που παραβρέθηκαν στο γεύμα μίλησε ο πρόεδρος του ΣΜΕ κ Αθανάσιος Κεφάλας. Εκτός 

της ομιλίας του, απάντησε και σε ερωτήσεις που του τέθηκαν σχεδόν επί όλων των θεμάτων που απασχολούν τον 

κλάδο. Στο διάλογο που αναπτύχθηκε στα επιμέρους τραπέζια μετείχαν και ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου κ. 

Κ.Σάλτας, ο γενικός γραμματέας κ. Μ. Κωνσταντινίδης και ο γενικός διευθυντής κ Χρ. Καβαλοπουλος. 

H  ελληνική εξορυκτική βιομηχανία, μπορεί να φτάσει ακόμα και σε διπλασιασμό της συμμετοχής της στο ΑΕΠ, εάν 

ξεπεραστούν οι σημερινές αγκυλώσεις δήλωσε ο  πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων κ Αθανάσιος 

Κεφάλας μιλώντας σε γεύμα εργασίας που παρέθεσε ο Σύνδεσμος  στους δημοσιογράφους που καλύπτουν τις 

δραστηριότητες του.  

Όμως ούτε η δυναμική της, ούτε τα οικονομικά περιθώριά της, ούτε η υπομονή των επενδυτών της είναι απεριόριστα, 

είπε στην συνέχεια ο πρόεδρος του ΣΜΕ  επισημαίνοντας ότι  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 και φιλικό προς τους 

επενδυτές φορολογικό καθεστώς, ασφάλεια δικαίου και καλές εργασιακές σχέσεις. 

Ο κ Κεφάλας αναφέρθηκε στην αρχή στο ευνοϊκό διεθνές οικονομικό περιβάλλον και σχολίασε ως θετικές τις πρόσφατες 

εξελίξεις στην ελληνική οικονομία. Επισήμανε ότι η εθνική οικονομία φαίνεται να εξέρχεται από τη πολυετή ύφεση, έστω 

και πιο αργά του αναμενομένου, επιβεβαιώνεται ότι ο εξορυκτικός κλάδος είναι καθοριστικός για την ανάπτυξη της 

χώρας, ενώ η μειούμενη αλλά ακόμα σε υψηλά επίπεδα ανεργία, ιδιαίτερα των νέων,  αποτελεί την σημαντικότερη 

κοινωνική πρόκληση. 

Ο σημαντικός ρόλος του κλάδου επιβεβαιώνεται από τη καθοριστική συμμετοχή του στη διαμόρφωση της βιομηχανικής 

παραγωγής και των εξαγωγικών επιδόσεων χώρας και στην τρέχουσα χρονιά. Σημαντική άνοδο- για όγδοο κατά σειρά 

μήνα- κατέγραψε τον Ιούνιο έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2016 ο κύκλος εργασιών της ελληνικής βιομηχανίας, με 

σταθερό «αιμοδότη» της την εξωτερική αγορά. Η αύξηση αυτή κατά 8,1% προήλθε από την αύξηση κατά 11,9% του 

δείκτη «Ορυχείων-Λατομείων» και κατά 8,1% του δείκτη «Μεταποιητικών Βιομηχανιών» και οφείλεται στην άνοδο κατά 

17,2% των πωλήσεων προς την εξωτερική αγορά και μόλις κατά 2,3%  στην εγχώρια αγορά. Η αύξηση του κύκλου 

εργασιών του εξορυκτικού κλάδου οφείλεται κυρίως στα βιομηχανικά ορυκτά και στα μάρμαρα.  

Ο δυναμισμός του ελληνικού εξορυκτικού κλάδου οφείλεται στη μεγάλη ποικιλία των ορυκτών πόρων της χώρας, με 

πολλούς από αυτούς να κατέχουν πανευρωπαϊκή ή και παγκόσμια πρώτη θέση στις αντίστοιχες αλυσίδες αξίας, στη 

πρόσβαση σε λιμενικές εγκαταστάσεις με ανταγωνιστικό κόστος θαλασσίων μεταφορών, στο εξωστρεφές 

επιχειρηματικό πρότυπο που ανέπτυξαν έγκαιρα οι επιχειρήσεις του κλάδου, στη τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί ή 

μεταφερθεί μέσω πολυεθνικών ομίλων καθώς επίσης στη προσφορά καινοτόμων λύσεων στις ανάγκες της αγοράς. 

Στην περίοδο της μακροχρόνιας κρίσης της ελληνικής οικονομίας η εξορυκτική βιομηχανία διατήρησε το παραγωγικό 

της δυναμικό, αντιπροσωπεύει το 3,4% του ΑΕΠ, και συνέχισε να υποστηρίζει τις εξαγωγές της χώρας καθώς επίσης 

να αποτελεί  βάση εφοδιασμού και της εγχώριας μεταποιητικής βιομηχανίας. Οι επιχειρήσεις του κλάδου συνέχισαν να 

επενδύουν, παρ’ όλο που οι δείκτες αποδοτικότητας βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος και το 50% απ’ αυτές δεν ήταν 

κερδοφόρες. 

Πολιτεία και κοινή γνώμη αναγνωρίζουν πλέον τον 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.  
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Η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης, βάσει της αξίας της εξόρυξης στη βιομηχανία και στη 

τέταρτη θέση βάσει της συμμετοχής της εξορυκτικής βιομηχανίας στην απασχόληση, ενώ για την ελληνική βιομηχανία 

η εξορυκτική δραστηριότητα είναι στην όγδοη θέση στην κατάταξη βάσει προστιθέμενης αξίας και στην έκτη θέση στην 

κατάταξη βάσει συνεισφοράς στην απασχόληση Προσφέρει 115.00 θέσεις εργασίας στη συντριπτική τους πλειοψηφία 

πλήρους απασχόλησης και ασφάλισης και χωρίς να έχουν θιγεί ουσιαστικά από τα μέτρα εσωτερικής υποτίμησης οι 

μισθοί των εργαζομένων, στηρίζοντας κατά κύριο λόγο την περιφερειακή ανάπτυξη. 

Παρά την επενδυτική πενία των τελευταίων ετών και το αβέβαιο ακόμα επενδυτικό περιβάλλον στην χώρα μας στον 

εξορυκτικό κλάδο έγιναν σημαντικές επενδύσεις είτε μέσω συμμετοχών/εξαγορών είτε σε κεφαλαιουχικά στοιχεία. Τα 

μέλη του ΣΜΕ προγραμματίζουν επενδύσεις 1,7 δις ευρώ σε υποδομές και ενεργητικό μέχρι το 2019.   

 

Ο κος Κεφάλας συμπερασματικά είπε ότι ο εξορυκτικός κλάδος αποτελεί  ήδη σημαντικό μέρος της ελληνικής οικονομίας 

με σημαντική αναπτυξιακή δυναμική λόγω της έντονης εξωστρέφειας του, ακολουθώντας τις αρχές της βιώσιμης 

ανάπτυξης και συνυπάρχοντας αρμονικά και με άλλες χρήσεις γης ή οικονομικές δραστηριότητες όπως ο τουρισμός. 

Ιδιαίτερα αναφέρθηκε σε δύο θέματα που θεωρούνται σημαντικά αλλά και επίκαιρα: 

α. Οι τοπικές κοινωνίες δεν είναι παντού επαρκώς ενημερωμένες και δυσπιστούν ακόμα στην υπεύθυνη λειτουργία των 

εξορυκτικών επιχειρήσεων και τον αποτελεσματικό έλεγχο τους από τους αρμόδιους φορείς όσον αφορά στην τήρηση 

των περιβαλλοντικών όρων. 

Όμως για την εξορυκτική βιομηχανία-και ειδικά για τα μέλη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων-η ορθολογική 

διαχείριση του περιβάλλοντος πέρα από σοβαρή κανονιστική υποχρέωση αποτελεί πεδίο καινοτομίας και υπεύθυνης 

λειτουργίας. Τα μέλη μας, υιοθετώντας από το 2006 «Κώδικα Βιώσιμης Ανάπτυξης», ενσωματώνουν στο σχεδιασμό 

και την υλοποίηση των εξορυκτικών  έργων την προστασία του περιβάλλοντος και την αποκατάσταση του τοπίου και 

συνεργάζονται με τις εποπτεύουσες αρχές για τη συνεχή βελτίωση των εφαρμοζόμενων πρακτικών. 

Επιπλέον ένα νέο στοιχείο στη διαχείριση του περιβάλλοντος, το οποίο καθιστά ουσιαστικά προσωρινή οπτική 

μεταβολή την επίπτωση της εξόρυξης στο περιβάλλον, είναι η δημιουργία ευκαιριών επαναχρησιμοποίησης ή και 

εγκατάστασης νέων χρήσεων γης ( μετα-μεταλλευτικές χρήσεις γης) σε περιοχές που έχει τελειώσει η εξορυκτική 

δραστηριότητα. Ήδη στη χώρα μας, πέρα από τα περίπου 3 εκατομμύρια δένδρα και θάμνους που έχουν φυτευθεί από 

το 2007 και τα περίπου 65.000 στρέμματα γης που έχουν αποκατασταθεί από το 1979 ( πάνω από 35% της έκτασης 

εξορυκτικών χώρων), έχουν γίνει πολλά έργα που αφορούν στην επαναδημιουργία καλλιεργήσιμων εκτάσεων,  

μετατροπή παλιών ορυχείων σε φωτοβολταϊκά πάρκα,  καλλιέργεια αμπελώνων σε εκτάσεις εξοφλημένων ορυχείων, 

δημιουργία τεχνητών λιμνών και ανασύσταση υδροβιοτόπων, δημιουργία θεματικών μουσείων σχετικών με την 

εξόρυξη. 

 

Συνύπαρξη με τον Τουρισμό  
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Θειωρυχεία Μήλου                                                      περιπατητικά μονοπάτια Miloterranean στη Μήλο 

 

         

Μουσείο Μαρμάρου και Μαρμαροτεχνίας Τήνου          Απολιθωμένο δάσος Λέσβου 

 

β. Ένα ζήτημα που επίσης απασχολεί είναι η δυνατότητα συνύπαρξης εξόρυξης και τουρισμού. Για πολλές περιοχές 

στον κόσμο οι γεωλογικές δομές αποτελούν την κοινή πηγή τόσο μοναδικών ορυκτών πόρων- ευκαιρία για ανάπτυξη 

εξορυκτικής δραστηριότητας-, όσο και μοναδικών γεωμορφολογικών στοιχείων-ευκαιρία για τουριστική ανάπτυξη (π.χ. 

απολιθωμένο δάσος Λέσβου, περιπατητικά μονοπάτια Miloterranean στη Μήλο, Θειωρυχεία Μήλου, λατομεία 

μαρμάρου στη Καρράρα Ιταλίας, Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου). Η συνύπαρξη αυτών των δύο δραστηριοτήτων, με 

κανόνες και αμοιβαίο σεβασμό, αποτελεί σημαντική ευκαιρία ισόρροπης ανάπτυξης αυτών των τόπων με 

ελαχιστοποίηση της έκθεσης των οικονομιών τους σε κυκλικά φαινόμενα καθώς η εξόρυξη αποτελεί δραστηριότητα με 

συνεχή λειτουργία καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. Επιπλέον η εξορυκτική δραστηριότητα αποτελεί μία διαχρονική 

οικονομική λειτουργία του ανθρώπου και έχει δημιουργήσει θέσεις-μνημεία από την αρχαιότητα μέχρι τώρα  τα οποία 

αποτελούν ή μπορούν να αποτελέσουν πόλους έλξης θεματικού τουρισμού. Ενδεικτικά παραδείγματα τα αρχαία 

μεταλλεία Λαυρίου, αλατωρυχεία στην Αυστρία και στην Πολωνία, το  Συνεδριακό Κέντρο στη Μήλο σε παλιό 

εργοστάσιο κατεργασίας καολίνη. Επομένως η προσέγγιση τουριστικής και εξορυκτικής βιομηχανίας μπορεί να επιφέρει 

συνέργειες και διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν που στα πεδία του θεματικού και βιωματικού τουρισμού θα 

δημιουργήσει συγκριτικό πλεονέκτημα για την χώρα. 

 Καταλήγοντας ο κος Κεφάλας είπε ότι ο  διεθνής ανταγωνισμός είναι πολύ απαιτητικός και δεν περιμένει πότε ως χώρα 

θα αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά και αποτελεσματικά τις προκλήσεις των καιρών, όπως: 
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 την έκδοση νέου σύγχρονου Λατομικού Κώδικα που αφορά στον αποδεδειγμένα κρίσιμο για την εθνική 

οικονομία κλάδο των λατομείων. Το σχέδιο του Λατομικού Κώδικα που βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση 

απέχει σημαντικά των προσδοκιών του κλάδου όσον αφορά 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. 

 νέα έργα και επενδύσεις που καθυστερούν διότι, παρά τις δυνατότητες που δίνει ο νόμος 4014/2011 για 

αξιοποίηση εξωτερικών πιστοποιημένων ελεγκτών, εκκρεμεί η έγκριση μελετών  περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

επί σειρά ετών στην υποστελεχωμένη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ   

 την αδυναμία μετουσίωσης σε πραγματικότητα της «Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων 

Υλών» που η ίδια η Πολιτεία έχει  εκπονήσει από το 2012 

 τη ανάγκη εκπόνησης Ειδικού Χωροταξικού για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες, που να δίνει την αναγκαία 

προτεραιότητα στην αξιοποίησή τους και το οποίο έχει εξαγγελθεί από το 2013 

 την απουσία ουσιαστικού  διαλόγου της πολιτείας με τις τοπικές κοινωνίες ώστε αυτές να πειστούν ότι υπάρχει 

όφελος από την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων καθώς και βούληση για στελέχωση και λειτουργία ουσιαστικών 

μηχανισμών ελέγχου 

 την άρση των αντικινήτρων που δημιουργεί η ανασφάλεια δικαίου και η ατολμία  στην υποστήριξη νέων 

υπεύθυνων επενδύσεων   

 

Με πλήρη και τεκµηριωµένη γνώση των δυνατοτήτων του ο κλάδος μας θέλει και μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία 

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. 

 

 Βράβευση μαθητών στο Μουσείο Γουλανδρή 

 

Στο πλαίσιο της Έκθεσης «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» στο Μουσείο Γουλανδρή, δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό 

εργαστήριο για μαθητές, με θέμα «Χρήσεις των Ορυκτών στην καθημερινή ζωή». Στο τέλος του κάθε εργαστηρίου, 

ακολουθεί τεστ που αξιολογεί την απόδοση των παιδιών σε σχέση με τις γνώσεις που αποκόμισαν από το εργαστήριο. 

Στο τεστ μετέχει επιλεγμένη ομάδα μαθητών από όλους όσοι συμμετείχαν.  

Αποφασίστηκε από το Δ.Σ. του ΣΜΕ να βραβευτεί η νικήτρια ομάδα παιδιών (6-8 παιδιά) που θα καταφέρει να 

απαντήσει σωστά και πιο γρήγορα, όλες τις ερωτήσεις του test. 

Στην ομάδα αυτή, στη προσεχή Γεν. Συνέλευση του Συνδέσμου (Μάιο 2018), θα απονεμηθεί από ένα tablet σε κάθε 

παιδί και στη συνέχεια με έξοδα του ΣΜΕ θα επισκεφθούν μεταλλευτικούς χώρους στην Άμφισσα, με μία διανυκτέρευση 

στην Ιτέα. 

Θα ενημερωθούν για τη γεωλογία – κοιτασματολογία του βωξίτη που υπάρχει στην περιοχή, το πώς αυτός εξορύσσεται, 

πως σχεδιάζεται και λειτουργεί ένα σύγχρονο μεταλλείο σήμερα και τι είδους προωθημένες τεχνολογίες εφαρμόζει, πως 

προστατεύεται ο ανθρώπινος παράγοντας και το περιβάλλον και τέλος πως καθετοποιείται το ορυκτό και τι παράγεται 

από αυτό. 

Θα επισκεφθούν υπόγεια εργοτάξια – μεταλλεία βωξίτη για να αποκτήσουν άμεση εικόνα όσων προηγούμενα 

αναφέρθηκαν. Επίσης για να έχουν σύγκριση με το παρελθόν και ξεκάθαρη εικόνα της τεχνολογικής προόδου των 

σημερινών μεταλλείων, θα επισκεφθούν το μεταλλευτικό μουσείο Vagonetto που αναδεικνύει την εκμετάλλευση του 

βωξίτη την εποχή του 1960. 
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 Διοργάνωση Ημερίδας ευρύτερου περιεχομένου με στόχευση την εξέλιξη και την καινοτομία του 

κλάδου, στο Μουσείο Γουλανδρή 

 

Αυτή ήταν η αρχική εισήγηση του ΔΣ του Συνδέσμου προς την Ομάδα Επικοινωνίας, προκειμένου να επεξεργαστεί 

ανάλογη πρόταση. Η προτεινόμενη ημερίδα θα πρέπει να σχετίζεται και με τους στόχους και τη θεματική της Έκθεσης: 

«Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος». 

 

Μετά από διεξοδική συζήτηση , η Ομάδα έκανε αποδεκτή την πρόταση του κ. Αιμίλιου Γεωργίου για μια ημερίδα που 

θα απευθύνεται κύρια σε παιδιά Γυμνασίου, Λυκείου, φοιτητές και σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σε λίστες 

και προσκλήσεις θα μας βοηθήσει και το Μουσείο). 

Θα έχει ευρύτητα και θα στοχεύει  να δώσει το στίγμα του κλάδου στην καινοτομία και το μέλλον. 

 

Το θέμα της ημερίδας προτείνεται να είναι τέτοιο, ώστε να μπορεί να χωρέσει διάφορες πτυχές της εξορυκτικής 

δραστηριότητας, από την ιστορική πορεία της αξιοποίησης ΟΠΥ και της αναγκαιότητάς τους στην καθημερινή ζωή μέχρι 

μοντέρνες τεχνολογίες, βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία στο μέλλον. 

Ένα τέτοιο θέμα μπορεί να περιγραφεί ως «Εξορυκτική δραστηριότητα και Κοινωνία, ένα παράδειγμα μετεξέλιξης για 

τον 21ο αιώνα».  

 

Προτείνονται επιμέρους ενότητες όπως: 

 

1. Ιστορικό μέρος. Θα περιλαμβάνει ότι στοιχείο υπάρχει από αρχαίο Λαύριο, Χαλκιδική, Μήλο κτλ. 

2. Προϊόντα του κλάδου μας και η καθημερινή χρήση τους. Επίσης  πως θα ήταν η ζωή μας χωρίς τη ύπαρξη των 

προϊόντων αυτών. 

3. Σύγχρονες τεχνολογίες. Π.χ. Συρματοκοπή στα μάρμαρα, ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης περιβαλλοντικών 

παραγόντων, όργανα μετρήσεων στην τοπογραφία gps και άλλα, επικοινωνία από τα υπόγεια μέτωπα στις 

κεντρικές εγκαταστάσεις,  ηλεκτρονικά καψύλια, μελετητικά προγράμματα εκμετάλλευσης και παρακολούθησης 

εργασιών, εξοπλισμός με τηλεχειρισμό, ρομποτική λειτουργία  εξοπλισμού, νέες τεχνολογίες στον εμπλουτισμό. 

4. Περιβάλλον. Εικόνες αποκατάστασης, φωτογραφίες του χώρου εκμετάλλευσης πριν και μετά την αποκατάσταση 

της, ωφέλιμη αλλαγή χρήσης του χώρου επέμβασης και χρήση της για άλλου είδους ανάγκες, διαχείριση 

μεταλλευτικών αποβλήτων η ωφέλιμη χρήση τους, δημιουργούμενη βιοποικιλότητα στους αποκατεστημένους 

χώρους. 
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5. Μέλλον. Πως πιθανολογούμε ότι θα είναι η δραστηριότητα μας στο μέλλον π.χ. πλήρης ρομποτοποίηση, 

υποθαλάσσια εκμετάλλευση, ενεργειακά αυτόνομη λειτουργία εξοπλισμού (μπαταρίες), ανάγκες για νέα υλικά για 

νέες πιθανολογούμενες  χρήσεις 

 

Για να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων, τα επιμέρους προτεινόμενα θέματα θα παρουσιαστούν με 

βιντεάκια και πολύ μικρά p.p. συνοδευτικά των video. 

 

To ΔΣ έκανε αποδεκτή την πρόταση της ομάδας. Προτείνει τη διεύρυνση του κοινού με τη συμμετοχή ιατρών εργασίας, 

μηχανικών αρχαιολόγων και άλλα ευρύτερης φύσης, άλλα συναφή με τον κλάδο, επαγγέλματα. 

Ζητά από τις εταιρείες μέλη να στείλουν στο ΣΜΕ ό,τι video ή οπτικό υλικό υπάρχει σχετικά με τα προαναφερθέντα , 

ώστε να αρχίσει η επεξεργασία του υλικού και η δημιουργία συγκεκριμένου πλαισίου της ημερίδας.  

 

Αποφασίστηκε η σύσταση ad hoc ομάδας για την προώθηση της ημερίδας αποτελούμενα από, Αιμίλιο Γεωργίου, Θ. 

Αποστολόπουλο, Μ. Κωνσταντινίδη (μέλη ΔΣ), Κ. Ασημακόπουλο, Ι. Καραβελάκη, Σ. Ζλατάνο και την υπηρεσία του 

ΣΜΕ. 

Η παρουσίαση θα ανατεθεί σε αντίστοιχης εξειδίκευσης εταιρεία ώστε να έχει την αρτιότητα που απαιτείται.  

 

 
 

Η παρουσίαση θα ανατεθεί σε αντίστοιχης εξειδίκευσης εταιρεία, ώστε να έχει την αρτιότητα που απαιτείται. Στόχος 

είναι να μπορεί να αναπαραχθεί και από τις εταιρείες μέλη,μετά την ημερίδα στο Μουσείο, σε αντίστοιχες τοπικές 

ημερίδες.  

 

 Συμμετοχή στο 2nd EIT (European Innovation and Technologies) for  Raw Materials Dialogue, 23-24 

Οκτωβρίου 2017 στο Hilton  

 

Στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα το «EIT Raw Materials: 2ος 

Ελληνικός Διάλογος για τις Πρώτες Ύλες». Η εκδήλωση διοργανώθηκε και φιλοξενήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και το ECLC (Eastern Co-Location Centre (ECLC) of the EIT Raw Materials (KIC)). 
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Το EIT Raw Materials μαζί με το ΕΜΠ ανέλαβαν το 2016 την πρωτοβουλία να ξεκινήσουν μια σειρά εκδηλώσεων για 

την Ελληνική Κοινότητα Πρώτων Υλών, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 150 ενδιαφερόμενους σε ένα ζωντανό 

και ανοιχτό διάλογο. Σκοπός αυτών των εκδηλώσεων είναι η προώθηση, διευκόλυνση και ενίσχυση της Ελληνικής 

Κοινότητας Πρώτων Υλών, με στρατηγικές δράσεις μέσω της υποστήριξης της κοινότητας  και του ΕΜΠ. Ο κεντρικός 

στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανακοίνωση της ίδρυσης του Περιφερειακού Κέντρου Ελλάδας. 

 

Στο "EIT Raw Materials: 2ος Ελληνικός Διάλογος για τις Πρώτες Ύλες" ,μεταξύ άλλων,  προσδιορίστηκε η σημερινή 

κατάσταση του τομέα των πρώτων υλών της Ελλάδας και της ΕΕ και κατέστη εφικτό να εκτιμηθεί το τρίγωνο γνώσης 

(academia, research και industry), σε πολιτική βάση. Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάστηκαν εργαλεία και πρωτοβουλίες 

στην ΕΕ και την Ελλάδα που λειτουργούν προς διευκόλυνση στον τομέα, εξετάστηκαν οι ανάγκες καινοτομίας στο 

Τρίγωνο Γνώσης και τη διακυβέρνηση και τέλος παρουσιάστηκαν  το ιστορικό και τα νέα στοιχεία του Περιφερειακού 

Κέντρου Ελλάδας. Πραγματοποιήθηκαν ζωντανές και καρποφόρες συζητήσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, 

ανταλλάσσοντας σκέψεις, ιδέες, προτάσεις, αντιρρήσεις και επιθυμίες για το ίδρυμα του Περιφερειακού Κέντρου 

Ελλάδας (hub). 

 

Στην εκδήλωση μετείχε την πρώτη μέρα του συνεδρίου και ο ΣΜΕ μέσω του  Γεν. του Δν/τή κ. Χρ. Καβαλόπουλου, ο 

οποίος τοποθετήθηκε σχετικά με το σημαντικό ρόλο της εξορυκτικής  βιομηχανίας  που επιβεβαιώνεται από την 

αποφασιστική συμμετοχή της στη διαμόρφωση της βιομηχανικής παραγωγής και των εξαγωγικών επιδόσεων στη χώρα 

,το τρέχον έτος.  

 

Ειδικότερα ο Γενικός Διευθυντής  του ΣΜΕ, στην παρουσίασή του «Challenges and opportunities of the Greek Raw 

Materials Industry»,  αναφέρθηκε στη σημαντική ανάπτυξη για  όγδοο συνεχή μήνα  που κατέγραψε ο κύκλος εργασιών 

της ελληνικής βιομηχανίας τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016, λόγω των εξαγωγών στη διεθνή 

αγορά (ΕΛΣΤΑΤ) και της μεγάλης  αύξησης 11,9% του Δείκτη Λατομείων και 8,1% του δείκτη Εξορυκτικής Βιομηχανίας. 

Με τη σειρά της η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 17,2% των πωλήσεων στην εξωτερική αγορά και μόλις 

2,3% στην εγχώρια αγορά. Συνολικά, η αύξηση του κύκλου εργασιών της εξορυκτικής βιομηχανίας οφείλεται κυρίως σε 

βιομηχανικά ορυκτά και μάρμαρα. 

 

Μεταξύ άλλων ανέφερε: 

 

«Η δραστηριότητα που είναι επικεντρωμένη στους μεταλλευτικούς πόρους είναι παραδοσιακά βασικός μοχλός της 

οικονομικής ανάπτυξης κυρίως της Περιφέρειας.  

 

Η ελληνική οικονομία φαίνεται να συνέρχεται με αργότερους  ρυθμούς από τους αναμενόμενους αλλά η ανάκαμψη και 

η επιστροφή στην ανάπτυξη εμποδίζονται από δομικές αδυναμίες.  

 

Οι προκλήσεις για την εθνική οικονομία είναι η Ανάπτυξη, η Απασχόληση, η Ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια. Στο 

περιβάλλον αυτό ο εξορυκτικός κλάδος μπορεί να προσφέρει αποτελώντας υπεύθυνο εργοδότη, μοχλό και μαγνήτη 

επενδύσεων, φορέα καινοτομίας και αναβάθμισης υποδομών. Ενισχύει την τοπική ανάπτυξη και το διεθνή ανταγωνισμό 

 

Στο δυσχερές οικονομικό περιβάλλον, η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία συνεχίζει και επιβιώνει προσφέροντας: 3,4 % 

στο ΑΕΠ και παράγοντας αξία 2,3 δις το 2016, εξορύσσει πάνω από 30 διαφορετικά είδη ορυκτών, 10 εκ των οποίων 

σε ποσότητα άνω των 300.000 τόνων/χρόνο 

 

Ο εξορυκτικός κλάδος έχοντας ιδιαίτερα εξαγωγικό προσανατολισμό, κατευθύνει τη μισή ποσότητα των πωλήσεών του 

εκτός Ελλάδος και αποτελεί το 5% των συνολικών εθνικών εξαγωγών. 
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 Αναμφισβήτητα, αποτελεί εργοδότη μεγάλου βεληνεκούς, ειδικά στην περιφέρεια-απασχολώντας άμεσα 20.000 

άτομα και 80.000 έμμεσα (σύνολο που αποτελεί το 4% του ενεργού πληθυσμού). 

 

Σε σχέση με τις επενδύσεις, τα μέλη του ΣΜΕ σκοπεύουν να επενδύσουν €1,7 δις  συνολικά μέχρι το 2019» 

 

Στις προκλήσεις και τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας για τον κλάδο, ο κ. Καβαλόπουλος περιέλαβε τα εξής: 

 

 Εφαρμογή Εθνικής Πολιτικής Ορυκτών Πόρων 

 Εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ 

 Περιβαλλοντική αδειοδότηση 

 Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων 

 Ενίσχυση ελεγκτικών και εγκριτικών υπηρεσιών 

 Ενεργοποίηση μηχανισμών και κινήτρων για επενδύσεις 

 Πρόσβαση σε υποδομές  

 Σταθερό και δίκαιο φορολογικό περιβάλλον 

 Γρήγορες και συνεπείς δικαστικές διαδικασίες και αποφάσεις 

 Πρόσβαση σε πόρους χρηματοδότησης, καινοτομίας και έρευνας 

 Αναβάθμιση όλων των τμημάτων και σχολών γεωεπιστημών, πληροφορικής και επαγγελματικής κατάρτισης 

 

Τέλος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην προσφορά του τομέα της εξορυκτικής  βιομηχανίας σε θέματα Καινοτομίας 

στην Υγιεινή και Ασφάλεια εργασίας αλλά και για τις νέες προκλήσεις και δεδομένα ασφάλειας στα οποία  καλείται να 

ανταπεξέλθει ο κλάδος.  
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ΣΤ. ΣΜΕ και ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

 Στατιστικά στοιχεία ασφάλειας Εταιρειών-Μελών  
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 Συμμετοχή ΣΜΕ στο Governing Board του European Agency of Safety and Health at work 

 

 

Kυριότερες δράσεις 

 

 Ασφαλείς και Υγιείς χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες 

 

α Διαπιστώσεις Commission στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 

 

Η αύξηση του μέσου όρου Η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας του πληθυσμού σε συνδυασμό με τη γήρανση του 

εργατικού δυναμικού θα έχει συνέπειες για τα κοινωνικοοικονομικά συστήματα και θα ασκήσει πιέσεις στα 

συνταξιοδοτικά συστήματα και το κόστος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  

Έως το 2030, στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη οι εργαζόμενοι ηλικίας 55–64 αναμένεται να αντιπροσωπεύουν 

τουλάχιστον το 30 % του εργατικού δυναμικού. Η ηλικία συνταξιοδότησης αυξάνεται σε πολλά κράτη μέλη και 

πολλοί εργαζόμενοι είναι πιθανό να έρθουν αντιμέτωποι με επιμήκυνση της επαγγελματικής τους ζωής. Το γεγονός 

βέβαια ότι αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη αύξηση των ετών υγιούς διαβίωσης. Η 

συχνότητα εμφάνισης χρόνιων παθήσεων όπως καρκίνοι, μυοσκελετικές παθήσεις, καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτης, 

κατάθλιψη κτλ, αυξάνεται με την ηλικία.  Ως εκ τούτου, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τη διασφάλιση 

ασφαλών και υγιεινών συνθηκών καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής. 

Στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η δημογραφική αλλαγή προσδιορίζεται ως μία από τις βασικότερες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, το στρατηγικό πλαίσιο για την υγεία και την 

ασφάλεια στην εργασία 2014–2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) προβλέπει μέτρα για την προώθηση των καλών 

πρακτικών και τη βελτίωση των συνθηκών επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) για όλους τους εργαζομένους. 

Το γηράσκον εργατικό δυναμικό θέτει ποικίλες προκλήσεις σε όλους όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση της ΕΑΥ: 

 Η επιμήκυνση της επαγγελματικής ζωής μπορεί να οδηγήσει σε πιο μακροχρόνια έκθεση σε κινδύνους. 

 Στο μέλλον θα υπάρχουν περισσότεροι εργαζόμενοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ιδιαίτερες ανάγκες. 

 Οι εργαζόμενοι προχωρημένης ηλικίας ενδέχεται να είναι πιο ευάλωτοι σε συγκεκριμένους κινδύνους ασφάλειας 

και υγείας. 

 Πρέπει να ληφθεί υπόψη το υψηλό ποσοστό προβλημάτων υγείας που συνδέονται με την εργασία σε 

ορισμένους τομείς και θέσεις απασχόλησης όπου απαιτείται αυξημένος σωματικός και/ή πνευματικός φόρτος 

δουλειάς, εργασία χειρωνακτικής φύσης ή ακαθόριστου ρυθμού ωραρίων  

 Η πρόληψη της αναπηρίας, η αποκατάσταση και η επιστροφή στην εργασία αποτελούν ζητήματα αυξημένης 

βαρύτητας. 

 Σε επίπεδο κοινωνίας, πρέπει να αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις λόγω ηλικίας. 

 

β Διαπιστώσεις και πορίσματα για χάραξη Ευρωπαϊκής Πολιτικής, μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 

Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία (EU-OSHA) 

 

Η γήρανση του πληθυσμού και του εργατικού δυναμικού συνιστά διατομεακό ζήτημα και οι προκλήσεις που θέτει 

μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με την ενσωμάτωση της έννοιας  της ενεργούς γήρανσης (δυνατότητα 

ενεργούς επαγγελματικού βίου ακόμα και σε πιο προχωρημένες ηλικίες) σε όλους τους συναφείς τομείς πολιτικής. Αυτό 

συνεπάγεται: 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM:2014:332:FIN%20
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM:2014:332:FIN%20
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 Ευέλικτες πολιτικές συνταξιοδότησης 

 Προαγωγή της ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση  

 Βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση ενηλίκων στην επαγγελματική κατάρτιση και στη δια βίου μάθηση  

 Δημιουργία συστημάτων και υπηρεσιών αποκατάστασης και υποστήριξης της επιστροφής στην εργασία, μετά 

από κάποια σοβαρή ασθένεια 

 Προαγωγή της εναρμόνισης της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής  

 Ενίσχυση της ιατρικής της εργασίας και καθιέρωσης περιοδικών ιατρικών εξετάσεων για τους εργαζόμενους 

άνω των 45 ετών, με σκοπό την έγκαιρη παρέμβαση 

 Επικέντρωση των προσπαθειών μείωσης των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στους πλέον προβληματικούς 

κλάδους και επαγγέλματα 

 Κατάρτιση των ιατρών και νοσηλευτών  

 
 

Όλα αυτά οδήγησαν στην ανάληψη πρωτοβουλίας από τα ευρωπαϊκά όργανα για δίχρονη καμπάνια με θέμα «Healthy 

Workplaces for all ages» που κλήθηκε να υλοποιήσει ο ΕU OSHA. 

 

Η καμπάνια αυτή επικεντρώθηκε στις προκλήσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία που προκύπτουν από τη 

γήρανση του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη. 

 

Το έργο είχε τους εξής στόχους: 

 

 Εμπλουτισμό των διαθέσιμων γνώσεων σχετικά με τις υφιστάμενες πολιτικές και πρωτοβουλίες για την 

αντιμετώπιση της γήρανσης του εργατικού δυναμικού και τους τρόπους με τους οποίους αυτές υλοποιούνται 

στα 28 κράτη μέλη και τις 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών 

 Παροχή αξιόπιστων πληροφοριών και αναλύσεων για την ανάπτυξη πολιτικής στο πεδίο Υγείας και Ασφάλειας 

στην εργασία, περιλαμβανομένης της αποκατάστασης και επιστροφής στην εργασία 

 Διευκόλυνση της ανταλλαγής καλών πρακτικών  

 

Η καμπάνια, όπως ήδη έχουμε γράψει στον απολογισμό του 2016, αγκαλιάστηκε από όλους τους κοινωνικούς εταίρους, 

πολλούς φορείς και πολλές εταιρείες. Τον Απρίλιο του 2017, σε συνέδριο που οργάνωσε η Προεδρεία της Μάλτας 

σχετικά με: "Προστασία των ευάλωτων ομάδων" έγινε βράβευση καλών πρακτικών που πραγματοποιήθηκαν στο 

πλαίσιο της εκστρατείας «Υγιείς χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες» της EU-OSHA. Τα βραβευμένα και προβεβλημένα 
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παραδείγματα ορθής πρακτικής δείχνουν τα οφέλη που μπορούν να επιτευχθούν από οργανισμούς που αναγνωρίζουν 

τη δυνατότητα διατήρησης των εργαζομένων, υγιών καθ 'όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους. 

 

 
 

Το τυπικό τέλος αυτής της καμπάνιας (γιατί ουσιαστικά θα συνεχιστεί από τα κράτη μέλη και θα εξειδικευτεί με νέες 

εκστρατείες της ΕU OSHA όπως και η «Healthy Workplaces for all ages – Dangerous Substances), δόθηκε σε 

αντίστοιχη ημερίδα στο Bilbao τον Οκτώβριο του 2017 (Healthy Workplaces Summit 2017). 

  Στη συνάντηση αυτή, μετείχαν τα μέλη του Governing Board και της Advisory Committee of Safety and Health at Work, 

εκπρόσωποι της Commission και των κοινωνικών φορέων, ειδικοί επιστήμονες, υπεύθυνοι επιχειρήσεων σε θέματα 

Υ&Α και άλλοι σχετικοί. 

Η καμπάνια θεωρήθηκε επιτυχής, ξεδιπλώνοντας όλες τις πτυχές του μεγάλου θέματος της ασφαλούς εργασίας για 

όλες τις ηλικίες, με ιδιαίτερες αναφορές για το εργατικό δυναμικό, που είναι πλέον των 50 ετών. Η καμπάνια έδωσε 

ευκαιρίες για ανταλλαγές καλών πρακτικών επί του θέματος, μεταξύ κρατών μελών όπως και φορέων. 

Στο Summit παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη γήρανση του ευρωπαϊκού εργατικού 

δυναμικού και την επιμήκυνση του ορίου συνταξιοδότησης. Αυτά θέτουν την ευρωπαϊκή κοινωνία προ των ευθυνών της 

να έχει τέτοιες συνθήκες δουλειάς που θα δίνουν τη δυνατότητα της παραγωγικής απασχόλησης του γηράσκοντος 

εργατικού δυναμικού σε μεγάλο βάθος χρόνου, προς όφελος των εργαζομένων της κοινωνίας και της ευρωπαϊκής 

οικονομίας. Πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι θα παραμένουν υγιείς 

μεγαλώνοντας και η εργασία τους παραγωγική. 

Αυτό προϋποθέτει προσαρμογές στους χώρους εργασίας ανάλογες με την ηλικία του εργαζόμενου προσωπικού και 

διασφάλιση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας για όλους, που θα αποτελούν το βασικό παράγοντα της επιμήκυνσης του 

εργασιακού βίου. 
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Αυτό ήταν το βασικό αντικείμενο των παρουσιάσεων και των συζητήσεων στο Health Workplaces Summit 2017. 

Περιγράφηκαν και αναλύθηκαν διάφορα μοντέλα και καλές πρακτικές για το πώς προάγεται, για το πώς οικοδομείται 

υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας για όλους. Αυτό αποτέλεσε και το βασικό στόχο της καμπάνιας του EU 

OSHA’s για τη βιώσιμης διατήρηση της ποιότητας εργασίας σε βάθος χρόνου. Αυτό και μετά το τέλος της καμπάνιας, 

θα συνεχίσει να αποτελεί την κυρίαρχη πρόκληση στους ευρωπαϊκούς χώρους  εργασίας και για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Η φιλοσοφία «μηδέν ατυχήματα, μηδέν επαγγελματικές ασθένειες» για όλους και για όλο τον εργασιακό βίο, 

είναι πλέον κυρίαρχη σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. 

 

Τονίστηκε ιδιαίτερα από τους εκπροσώπους της Commission ότι η πολιτική «Healthy Workplaces for all ages», αποτελεί 

βασικότατο στοιχείο της ευρύτερης ευρωπαϊκής πολιτικής που πρόσφατα υιοθετήθηκε και αφορά στον πυλώνα των 

Κοινωνικών Δικαιωμάτων. 

Το «European Pillar of Social Right» θέτει ως βασικό στόχο να βελτιώσει την καλή διαβίωση των Ευρωπαίων Πολιτών 

μέσα από το δικαίωμα της εργασίας, την άσκησή του σε υγιείς και ασφαλείς χώρους εργασίας, συνδέοντας το στόχο 

αυτό με την ευρύτερη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. 
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Το Healthy Workplaces Summit 2017 έθετε τυπικά ένα πανηγυρικό τέλος στην αντίστοιχη 2ετή εκστρατεία για Υγιείς 

Χώρους Εργασίας για όλες τις ηλικίες. 

Η εφαρμογή καλών πρακτικών όπως και τα μοντέλα ή οι μέθοδοι προσέγγισης του θέματος, θα είναι όμως για καιρό 

θέμα αιχμής. 

 

 Ηealthy workplaces for all ages-Dangerous substances 

 

H καμπάνια αυτή θα λειτουργήσει το 2018-2020 και θα επαναπροσεγγιστεί με νέες δράσεις το 2020-2021. 

Θα εστιαστεί αφενός στην ΠΡΟΛΗΨΗ αφετέρου στον προσδιορισμό των αλλαγών στο περιβάλλον εργασίας και το 

δέον γενέσθαι. Επίσης, θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην απόκτηση κουλτούρας πρόληψης των κινδύνων σχετικών με 

επικίνδυνες ουσίες. 

Και στο θέμα της Υ&Α για όλες τις ηλικίες και στο θέμα των επικίνδυνων ουσιών, η ομάδα των εκπροσώπων των 

εργοδοτών, έθεσαν θέμα ,το υλικό της καμπάνιας να είναι προϊόν εργασίας ειδικών. Ιδιαίτερα επισημάνθηκε ότι πρέπει 

να χρησιμοποιηθούν ειδικοί στις εκτιμήσεις για νέες ουσίες και την πιθανή ένταξή τους σε λίστες της αντίστοιχης οδηγίας 

(CMD). Επίσης, ζήτησαν κανένα υλικό ή θέση, να μην κυκλοφορήσει από τη European Agency, εάν δεν προσυμφωνηθεί 

από όλα τα μετέχοντα μέρη. 

 

Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων εξέφρασαν την άποψη ότι πρέπει εξ αρχής να διασαφηνιστεί ότι άλλο καμπάνια για 

την αντιμετώπιση και τη διαχείριση κινδύνων από επικίνδυνες ουσίες και άλλο νέο κανονιστικά μέτρα. Το πρώτο είναι 

αποδεκτό, το δεύτερο όχι. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουν να χρησιμοποιείται ο όρος «διαχείριση των επικίνδυνων 

ουσιών» και όχι άλλοι όροι, που παραπέμπουν σε κατάργηση ουσιών ή άλλου τύπου, απόλυτα μέτρα. 

Οι θέσεις αυτές έγιναν αποδεκτές. 

 

Το slogan αυτής της εκστρατείας «Ηealthy workplaces» είναι: «Safety and Health at work is everyone’s concern. It is 

good for you. It is good for business». 
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Εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 2018-19 

 

 
 
 

Εννέα μηνύματα χαρακτηρίζουν την καμπάνια και περιγράφουν τους στρατηγικούς στόχους: 

 

1. Οι επικίνδυνες ουσίες μπορεί να επηρεάζουν και τη δική σου δουλειά 

2. Διαχειρίσου τις επικίνδυνες ουσίες  με μέγιστη δυνατή προσοχή 

3. Ακολούθησε τους κανονισμούς, εφάρμοσε τα πλέον αποτελεσματικά μέτρα 

4. Προσπάθησε πρώτα να μειώσεις τον κίνδυνο, εφάρμοσε πρακτικές λύσεις για υποκατάσταση των επικίνδυνων 

ουσιών 

5. Υπάρχουν κατευθύνσεις, υπάρχει υποστήριξη για την αντιμετώπιση των κινδύνων , μπορείς να προστατεύεις 

τον εαυτό σου και τους εργαζόμενούς σου να μην βλαφθούν  

6. Υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες στους χώρους εργασίας; Δώσε προσοχή στην καρκινογένεση 

7. Κάποιες ομάδες εργαζομένων είναι εκτεθειμένες στον κίνδυνο. Λάβε σοβαρά υπόψη σου τις ανάγκες τους για 

Υ&Α 

8. Έχε υπόψη σου ότι υπάρχει ισχυρή νομοθεσία που προστατεύει τους εργαζομένους από επικίνδυνες ουσίες 

9. Εργαστείτε ομαδικά για να αντιμετωπίσετε τους κινδύνους από τις επικίνδυνες ουσίες. Δημιουργήστε-

καθιερώστε κουλτούρα ασφάλειας 

 

 

Το υλικό που θα στηρίζει την εκστρατεία θα είναι: 

 

 Διαδραστικό e-tool και e-seminars στη διαχείριση επικίνδυνων ουσιών 

 Reports σε τρέχουσες γνώσεις επί του θέματος, στατιστικά δεδομένα, εκθέσεις ευρωπαϊκών φορέων και 

Agencies 

 Η εκστρατεία θα περνά και μέσω info sheets και infographics 

 Δεδομένα από μελέτες περιπτώσεων, διάφορα εργαλεία και οπτικοακουστικά που χρησιμοποιούνται ήδη σε ΕU 

και εθνικό επίπεδο 

 Νέα άρθρα ανεβασμένα στο OSH wiki 

 Προβολή υλικού από το «Roadmap on Carcinogens» 

 

 

 Εκστρατεία για τα Μυοσκελετικά 

 

Αποφασίστηκε από το Governing Board στο οποίο μετέχει ως γνωστόν και ο ΣΜΕ, το 2018 να ξεκινήσει εκστρατεία για 

την αντιμετώπιση των μυοσκελετικών κακώσεων που σχετίζονται με την εργασία. Οι εκπρόσωποι των εργοδοτών 
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τόνισαν ότι άλλο εκστρατεία την οποία αποδέχονται και άλλο νέα οδηγία που θα περιπλέξει τα θέματα εργασίας, την 

οποία και δεν δέχονται. 

 

 
 

 

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

 

Τελικώς ολοκληρώθηκε 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 

 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 
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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 

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. 
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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. 

 

 
 

.                                                                                                                       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) 
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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. 

 

 
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 

 

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. 
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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. 

 

 
 

 Τροποποίηση της Οδηγίας 2004/37/EC για την προστασία εργαζομένων από καρκινογόνες ουσίες. 

Προτάσεις Ευρωπαϊκών Οργάνων. Τελική συμφωνία 

 

Οι αρχικές προτάσεις των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως και οι αποφάσεις της ολομέλειας ήταν για 

πολλές ουσίες, όπως π.χ. για το κρυσταλλικό πυριτικό, με πολύ μικρότερα όρια από αυτά που είχαν συμφωνηθεί με 

την Commission και την Advisory Committee of Safety and Health at Work (ACSH). 

 

Σημαντικότατο πρόβλημα για τον εξορυκτικό κλάδο και όχι μόνο, θα μπορούσε να προξενήσει η πρόταση του 

Κοινοβουλίου για ανώτατο όριο έκθεσης στο αναπνεύσιμο κρυσταλλικό πυριτικό το 0,05 mg/m3 έναντι του 0,1 mg/m3 

της ACSH και της Commission. 

 

Ο βιομηχανικός ευρωπαϊκός κλάδος με προεξάρχουσα τη BusinessΕurope, αντέδρασε έντονα. Εστάλη επιστολή στην 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Απασχόλησης που έχει την κύρια ευθύνη υποβολής προτάσεων προς την ολομέλεια του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα κύρια σημεία της επιστολής αυτής έχουν ως εξής: 

 

 Οι Ευρωπαίοι Εργοδότες έχουν ήδη λάβει δραστικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων τους από 

επικίνδυνους ρύπους στους χώρους εργασίας και φυσικά υποστηρίζουν τις προσπάθειες της Commission να 

αναθεωρήσει την Οδηγία περί καρκινογόνων ουσιών όσον αφορά στα όρια έκθεσης σε συγκεκριμένες ουσίες. 

Η προσέγγιση της Commission έχει βασιστεί σε επιστημονικά στοιχεία από την SCOEL και από τις κοινές 

αποφάσεις και των τριών μερών της ACSH. Eπίσης, η Commission μελέτησε την τεχνική και οικονομική 

εφαρμοσιμότητα των ορίων που προτείνει όπως και τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο από την εφαρμογή 

τους. Γι’ αυτό και αντιδρούν στις προτάσεις του Κοινοβουλίου που περιέχονται στο draft report 

 Ότι ζητούνται χαμηλότερα όρια των προτάσεων της Commission και της ACSH και να συμπεριληφθούν στην 

οδηγία και νέες ουσίες, πέραν των προτεινόμενων, οι Ευρωπαίοι εργοδότες θεωρούν ότι ξεφεύγει κάθε 

παραδεδεγμένης διαδικασία συναπόφασης και ότι οι προτάσεις του Κοινοβουλίου διακινδυνεύουν να 

καταστρέψουν την ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ επιστημονικών δεδομένων και δυνατοτήτων εφαρμογής. 
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Προτάσεις προβληματικές στην εφαρμογή τους, θέτουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο τους εργαζομένους απ’ ό,τι 

προτάσεις που δύνανται να εφαρμοστούν  

 Για τις περισσότερες ουσίες που συμπεριλαμβάνονται στο draft report και για τις οποίες προτείνονται 

χαμηλότερα όρια, υπάρχει έλλειψη διαθέσιμων και εγγυημένης αποτελεσματικότητας τεχνικών και μεθόδων 

μέτρησης σε τόσο χαμηλά επίπεδα έκθεσης. Αυτό, καθιστά ανέφικτη την ουσιαστική παρακολούθησή τους 

 Οι προτάσεις του Κοινοβουλίου θέτουν ως θέμα να περιληφθούν στην Οδηγία και οι τοξικές ουσίες που 

επηρεάζουν τη γονιμότητα (αναπαραγωγή). Για τις ουσίες αυτές, υπάρχουν επιστημονικά αποδεδειγμένα όρια 

έκθεσης που δεν δημιουργούν πρόβλημα στους εργαζόμενους. Η ένταξη των ουσιών αυτών στην CMD 

(Carcinogens Mutagens Directive), θα συνεπάγεται τη λήψη ειδικών μέτρων όπως της υποκατάστασής τους, 

πέραν των όσων έχει προβλέψει γι’ αυτές η οδηγία περί χημικών ουσιών (CAD)(Chemical Agents Directive). 

Eπίσης, οι προτάσεις του Κοινοβουλίου στερούνται μελέτης επιπτώσεων  

 Το ότι προτείνεται να επεκταθεί η ευθύνη των εργοδοτών για ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων ακόμα 

και όταν αποχωρήσουν από την επιχείρηση, είναι πέραν κάθε λογικής και δυνατοτήτων εφαρμογής, όταν 

μάλιστα δεν είναι δυνατόν ένας εργοδότης να έχει τον έλεγχο των συνθηκών που επικρατούν σε κάποια άλλη 

εργασία που θα απασχολείται ο πρώην εργαζόμενός του 

 

Η τελική συμφωνία Συμβουλίου και Κοινοβουλίου πλησίασε τα συμφωνημένα της ACSH και Commission. Αυτό που 

ενδιαφέρει τον κλάδο μας είναι ότι θεσμοθετήθηκε ως δεσμευτικό όριο έκθεσης το 0,1 mg/m3. 

 

Boύληση όλων των ευρωπαϊκών οργάνων είναι η τελική συμφωνία για το 3ο κύμα ένταξης ουσιών στην CMD να 

προχωρήσει ταχύτερα. Επίσης ξεκινά η διαβούλευση για το 3ο κύμα ένταξης ουσιών στην CMD που βρίσκεται σε πλήρη 

εξέλιξη. Αυτά που ενδιαφέρουν τον κλάδο είναι η ένταξη του νικελίου και των ενώσεών του και η ένταξη των diesel 

exhaust κύρια των DPM (particulate matters) με πιθανό όριο τα 100 mg/m3 ελεύθερου άνθρακα(elemental free carbon). 

 

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

 

Η Commission θα προχωρήσει σε αναλυτικές μελέτες για την ένταξη τριών νέων ουσιών στην οδηγία CMD, που 

αφορούν άμεσα στον κλάδο, τις σκόνες νικελίου και των νικελιούχων ενώσεων, τα DPM (Diesel Particles Matters) από 

τις εκπομπές καυσαερίων Diesel μηχανημάτων (diesel engine exhaust) και τη βενζίνη τη διαχεόμενη σε περιβάλλον 

εργασίας. 

Σε ό,τι αφορά στις ενώσεις νικελίου  και τη βενζίνη, ανατέθηκε μελέτη στη Risk Assessment Committee (RAC), το 

ανάλογο επιστημονικό όργανο που θέτει τα όρια στο REACH. 

Aυτό αντιβαίνει τη μέχρι σήμερα πρακτική όπου οποιαδήποτε νέα όρια ουσιών μελετούνται και αποφασίζονται κατ’ 

αρχάς από τη Scientific Committee of Occupational Exposure Limits (SCOEL). Oύτως ή άλλως, έχει εντοπιστεί και από 

την Commission και από τους κοινωνικούς εταίρους ότι υπάρχουν επικαλύψεις στο έργο RAC και SCOEL όπως και 

διαφορετικές προσεγγίσεις οι οποίες πρέπει να αρθούν.  

Η ACSH πιστεύει ότι οι δυο επιτροπές (RAC και SCOEL) έχουν διακριτούς ρόλους. Η μεν RAC προσδιορίζει τα 

προβλήματα όπως και τα όρια έκθεσης για τους downstream users μιας χημικής ουσίας ενώ η SCOEL προσδιορίζει τα 

όρια έκθεσης σε κάποια ουσία στο περιβάλλον εργασίας. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία των δύο επιτροπών στα νέα 

βήματα ένταξης ουσιών στην CMD και στις λίστες της CAD (Chemical Agents Directive). 

Σε ό,τι αφορά τα Diesel Exhaust και την ένταξή τους στην CMD υπάρχει έντονος προβληματισμός ιδιαίτερα από το 

Chemicals Working Party, τη Business Europe και τα εξειδικευμένα στελέχη των επιχειρήσεων της βιομηχανίας. 

    

Είναι γεγονός , με την υπάρχουσα βιβλιογραφία/μελέτες ότι δεν πρέπει να παραγνωριστεί ο παράγοντας ότι οι χημικές 

ενώσεις στα diesel exhaust έχουν κατηγοριοποιηθεί ως καρκινογόνες. Ο συνδυασμός DPM και επικίνδυνων αερίων 

που υπάρχουν στα diesel exhaust πρέπει πράγματι να οδηγήσει σε μέτρα που είναι απαραίτητο να ληφθούν σε 

αντίστοιχους χώρους εργασίας. 



 

131 

Τα DPM είναι σωματίδια που αποτελούνται από πυρήνες ελεύθερου στοιχειώδους άνθρακα (elemental carbon) οι 

οποίοι περιβάλλονται από οργανικές αρωματικές ενώσεις άνθρακα, αποτελούμενες κύρια από πολυαρωματικούς 

υδρογονάνθρακες (PAHs). Για μερικές από αυτές, υπάρχουν ενδείξεις για προξένηση καρκίνου από πιθανή 

παρατεταμένη έκθεση. Επιδημιολογικά εργαζόμενοι που έχουν εκτεθεί σε diesel exhaust αντιμετωπίζουν από απλά ή 

λιγότερο απλά προβλήματα στα μάτια και στη μύτη, πονοκεφάλους, μέχρι αναπνευστικές ασθένειες και καρκίνο στον 

πνεύμονα. 

Θα πρέπει να βρεθεί μια ουσία-δείκτης για να μπορούν να αντιμετωπιστούν όλα όσα αναφέρθηκαν, με μετρήσεις που 

θα δίνουν συγκεκριμένες  τιμές σε αυτόν το δείκτη. Αυτή είναι και η μεγάλη δυσκολία του προσδιορισμού αυτού του 

δείκτη κάτι που δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Επιστημονική συμφωνία σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες ενδείξεις, 

για το τι μετράμε και πώς, δεν έχει επιτευχθεί. 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι κάποιες χημικές ενώσεις που υπάρχουν στα diesel exhaust, αντιμετωπίζονται από την 

CMD (φορμαλδεΰδες, βενζίνες, βουτάνιο, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες) και κάποιες άλλες από την CAD 

(NOx και CΟ). 

Πρέπει να είμαστε βέβαιοι για το ποιες ή ποια ουσία θα μετράμε και πώς, ώστε να είμαστε βέβαιοι για τα μέτρα που 

πρέπει να ληφθούν. Μέχρι σήμερα κατά τη Business Europe, δεν υπάρχει εγκεκριμένη, αναλυτική και σίγουρη μέθοδος 

για τη μέτρηση των καρκινογόνων ουσιών στα diesel exhaust. Μία αξιόπιστη και όχι πολύ ακριβή σε κόστος μέθοδος 

μέτρησης μπορεί να οδηγήσει σε αποτελεσματικά μέτρα κατά της έκθεσης εργαζομένων σε αυτούς τους παράγοντες. 

Η πρόταση να συμπεριληφθεί στο Annex III της CMD ένα όριο για την έκθεση σε elemental carbon θεωρείται ανεδαφική 

και προβληματική με βάση τα κριτήρια που αναφέρθηκαν (εύκολη μέτρηση, όχι μεγάλου κόστους, αξιόπιστες συσκευές 

μέτρησης κτλ). 

 
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εκπομπές καυσαερίων εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως, τύποι μηχανήματος, 

ποιότητα καυσίμου, γενιά κινητήρα και τύπος κινητήρα, συστήματα δέσμευσης καυσαερίων, είδη χρησιμοποιούμενων 

λιπαντικών, συνθήκες λειτουργίας της μηχανής κ.α. Με δεδομένο ότι σε ένα χώρο εργασίας λειτουργούν πολλών ειδών 

μηχανές δύσκολα μπορεί να απομονωθούν οι πηγές και τα αίτια δημιουργίας του προβλήματος, σε συνδυασμό με τις 

αδυναμίες μετρήσεων. 
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Επίσης, σε ένα ευρύτερο εργασιακό περιβάλλον, τα diesel exhaust δεν είναι στατικά, αλλάζουν συνέχεια περιεκτικότητα 

και πυκνότητα ανάλογα με το περιβάλλον. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχουν σαφή όρια σε σχέση με το εάν είναι 

προβληματική ή όχι η λειτουργία παλαιότερων μηχανημάτων. 

Νέα μηχανήματα, με νέα συστήματα δέσμευσης καυσαερίων εισέρχονται στον εργασιακό χώρο. Σε αυτά δεν έχει δοθεί 

ο κατάλληλος χρόνος για να βγουν τα νέα συμπεράσματα έκθεσης των εργαζομένων. 

Πρέπει επίσης να συνυπολογιστούν οι τεχνικές αδυναμίες καθολικής αντιμετώπισης του προβλήματος πχ με 

ηλεκτροκίνηση ή χρήση μπαταριών που σε κάποιες δραστηριότητες όπως σε μεταλλεία, δεν έχουν ακόμη εφαρμογή. 

Όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το όλο θέμα πρέπει να διερευνηθεί σε μεγαλύτερη έκταση και η ένταξη των 

Diesel Exhaust στην CMD να αναβληθεί για το εγγύς μέλλον. 

 

 Αλλαγές σε πολλές υπάρχουσες οδηγίες 

 

Αποφασίστηκε να τροποποιηθούν/εκσυγχρονιστούν οι εξής οδηγίες που αφορούν στον κλάδο στον κλάδο της 

βιομηχανίας: 

 Workplaces Directive (89/654)  

 

Θα πρέπει η οδηγία αυτή να εκσυγχρονιστεί ώστε να εξασφαλίζει τις απαιτήσεις Υ&Α τα προσεχή χρόνια, σε όλους 

τους χώρους εργασίας (κοινά θέματα, κοινές υποχρεώσεις, κοινές προδιαγραφές). Η Οδηγία θα συνεχίζει να θέτει 

βασικούς στόχους προστασίας εργαζομένων και να περιγράφει διαχρονικά τις απαιτήσεις Υ&Α στους χώρους εργασίας. 

Πρέπει, επίσης, να αντιμετωπιστούν οι νέου τύπου επικινδυνότητες στον εργασιακό χώρο. 

Υπάρχει προβληματισμός για τον επαναπροσδιορισμό του όρου «χώρος εργασίας» με βάση τα νέα δεδομένα και τις 

νέες μορφές εργασίας. Επίσης, ανοικτό είναι το θέμα εάν οι προδιαγραφές της μελέτης επικινδυνότητας που 

περιγράφονται στη Framework Directive (89/391/EEC) εκσυγχρονιστούν και ενταχθούν επίσης στη Workplaces 

Directive. 

 

 Personal Protective Equipment (89/656)(PPE) 

 

Χρειάζεται πλήρης ανανέωση, συμπλήρωση και ενημέρωση και στο κυρίως σώμα της Οδηγίας και στα annexes, 

λαμβάνοντας υπόψη τον Regulation 2016/425 στα PPE. 

H ACSH εκφράζει την έντονη επιθυμία της, η Οδηγία να συνοδεύεται και από πρακτικό οδηγό καλής εφαρμογής. Αυτό 

θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τις ΜΜΕ. Πρέπει πολύ συγκεκριμένα – εστιασμένα να διευκρινιστεί ότι τα PPE είναι 
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πρόσθετα μέτρα ασφάλειας μέρος της ιεράρχησης μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται για την Υ&Α των εργαζομένων, 

όπως περιγράφονται στην Framework Directive 89/391/EEC.  

Το παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας θέλει εκσυγχρονισμό με βάση τη σημερινή χρησιμοποιούμενη ορολογία - τεχνολογία των 

μέσων προστασίας και του κανονισμού EU 2016/425. 

Το παράρτημα ΙΙΙ χρειάζεται νέα προσέγγιση  με συγκεκριμένες αναφορές σε επιμέρους τομείς δραστηριοτήτων που 

απαιτούν PPE 

 

  

 

 Display Screen Equipment (90/270) 

 

Xρειάζεται να γίνουν ριζικές αλλαγές με βάση τη σημερινή τεχνολογία, τα χρησιμοποιούμενα μέσα και τον εργονομικό 

σχεδιασμό τους. Η τροποποιημένη οδηγία, εκτός των άλλων, θα πρέπει να εξασφαλίζει την εργασία ατόμων με ειδικές 

ανάγκες που κατά κύριο λόγο εργάζονται σήμερα χρησιμοποιώντας ψηφιακή τεχνολογία και P.C. 

Με βάση  τα νέα τεχνολογικά μέσα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί η μελέτη επικινδυνότητας και τα μέτρα προστασίας 

που είναι αναγκαίο να ληφθούν ώστε να είναι ασφαλής η χρήση τους.  
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 Συνάντηση της Ομάδας Υγιεινής και Ασφάλειας ΣΜΕ σχετικά με την αντιμετώπιση ρύπων στην 

εξορυκτική βιομηχανία και τις νέες υποχρεώσεις 

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Ομάδας Ασφαλείας στις 11/10/2017 στα γραφεία του ΣΜΕ .  

Αποφασίστηκαν ενέργειες που αποτελούν υποχρεώσεις του κλάδου και πρέπει να ακολουθηθούν από όλους, με πρώτο 

στόχο να καταγράψουμε το επίπεδο έκθεσης σε αέριους ρύπους των εργαζομένων στην εξορυκτική δραστηριότητα και 

την προετοιμασία του κλάδου ενόψει των νέων υποχρεώσεων και με δεύτερο στόχο την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων από τις νέες υποχρεώσεις.  

 

Στη συνάντηση αυτή έγινε ανασκόπηση των υποχρεώσεων του κλάδου στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας περί 

χημικών (CAD) και περί καρκινογόνων   (CMD) ουσιών, όπου εντάσσονται ουσίες με νέα όρια ή νέες ουσίες με 

αντίστοιχα όρια. Οι τροποποιήσεις αυτές εμπλέκουν και τον κλάδο της εξόρυξης , με συνέπειες πολύ σοβαρές ως προς 

τις νέες απαιτήσεις έκθεσης σε διάφορους αέριους ρύπους των εργαζομένων σε αυτήν. 

Όπως είναι γνωστό,  μετά και τη συμφωνία  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τροποποιείται η οδηγία 

περί καρκινογόνων εντάσσοντας στον κατάλογο της οδηγίας, εκτός των άλλων και το κρυσταλλικό πυριτικό, θέτοντας 

ως δεσμευτικό όριο έκθεσης το 0,1 mg/ m3. 

Επίσης τροποποιήθηκε η οδηγία περί χημικών όπου στην 4η λίστα του παραρτήματός της, προτείνονται πολύ χαμηλά 

όρια για NOx και CO. 

Βρίσκεται σε διαβούλευση η μελλοντική ένταξη (3ο κύμα ένταξης) στην οδηγία περί καρκινογόνων, τα diesel exhaust 

particulate matters (DPM) με πιθανό όριο τα 100 mg/m3  ελεύθερου άνθρακα (free carbon).  

Επίσης τίθεται σε διαβούλευση η ένταξη με όρους REACH του νικελίου και των ενώσεών του. 

Η Commission για NOx και CO έχει δώσει μεταβατική περίοδο 5 ετών στην οποία η εξορυκτική βιομηχανία πρέπει να 

αποδείξει μέχρι πού μπορεί να φτάσει και εάν θα φτάσει τα τιθέμενα όρια ΝΟ2 0,5 ppm για 8h έκθεση, NO  2 ppm και 

CO  20 ppm αντίστοιχα. 

Έχει συμφωνηθεί να γίνει ένα baseline study που θα απεικονίζει πού βρισκόμαστε σήμερα, πώς μετράμε με τι πρότυπα 

κτλ.  

Συμφωνήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες που πρέπει να ολοκληρωθούν από όλους: 

Α) Όσον αφορά στο κρυσταλλικό πυριτικό 
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Θα πρέπει οι δραστηριότητές μας να είναι σίγουρο για το εάν υπάρχει ή όχι, κρυσταλλικό πυριτικό στο περιβάλλον 

εργασίας. Αυτό ισχύει και για τα αδρανή και το λιγνίτη, όπου εκφράζονται αμφιβολίες εάν όχι μόνο κατά μ.ο. 

διαπιστώνεται κρυσταλλικό πυριτικό αλλά και κατά φάση ή επί μέρους τμήμα εκμετάλλευσης. (εάν περνάμε σε 

πετρώματα που μπορεί να έχουν περισσότερη της συνήθους περιεκτικότητας σε χαλαζιακά υλικά). 

Λιγνίτης και Λατερίτης είναι και αυτά πετρώματα που πρέπει να είμαστε σίγουροι εάν και κατά πόσο δημιουργούν 

αναπνεύσιμη σκόνη σε κρυσταλλικό πυριτικό. 

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ένταξη ουσίας στα καρκινογόνα συνεπάγεται σοβαρότατες συνέπειες σε περίπτωση που 

δεν ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στην οδηγία (παρακολούθηση – μετρήσεις, ιεράρχηση μέτρων κτλ). Σε 

περίπτωση αδράνειας ή υπέρμετρης βεβαιότητας πχ ως προς εάν έχουμε αναπνεύσιμη σκόνη κρυσταλλικού πυριτικού, 

μπορεί να δημιουργηθούν σοβαρά παρατράγουδα.  

Για τις εταιρείες που μετέχουν στη NEPSI Agreement (διαπιστωμένα υπάρχει αναπνεύσιμο κρυσταλλικό πυριτικό), 

συμφωνήθηκε να δοθούν στο ΣΜΕ καλές πρακτικές , ενδεικτικές μετρήσεις, πρωτόκολλα μέτρησης,  να δηλωθούν 

κλειστά συστήματα σε φάσεις εργασίας, υποκατάσταση επικίνδυνων φάσεων με άλλες λιγότερο επικίνδυνες, μέτρα 

διαχείρισης της επικινδυνότητας κτλ.  

 

Β) Σε ό,τι αφορά στα diesel exhaust και ιδιαίτερα τα DPM πρέπει να μετρήσουμε σε περιβάλλον εργασίας (υπόγεια – 

επιφάνεια), σε περιβάλλον καμπίνας  χειριστή ή χώρων που λειτουργούν μηχανήματα diesel (π.χ. συνεργεία, χώρος 

ακινήτων εγκαταστάσεων κτλ) τι έκθεση εργαζομένων έχουμε ως προς free carbon και πόσο κοντά ή μακριά είμαστε 

στο όριο 100 mg/m3 . 

Oι εταιρείες μέλη πρέπει να συναρτήσουν τις μετρήσεις αυτές με την παλαιότητα των μηχανημάτων (αναφέροντας τη 

γενιά τους (stage III, IV κτλ). Οι μετρήσεις έκθεσης θα είναι σε δόσεις 8ωρου (ΤWA). 

Γ) Σε ό,τι αφορά στις ηλεκτροσυγκολλήσεις και την έκλυση 6σθενούς χρωμίου πρέπει επίσης να γίνουν μετρήσεις δόσης 

στην έκθεση. 

Δ) Τα ίδια για κάδμιο και ενώσεις αρσενικού (οξύ και άλατα) 

Όλα τα προαναφερόμενα (β), (γ), (δ) πρόκειται να ενταχθούν στις λίστες των καρκινογόνων οπότε χρειάζεται να 

γνωρίζουμε που βρισκόμαστε και τι θα προτείνουμε στις διαβουλεύσεις που ήδη έχουν αρχίσει (Αdvisory Committee of 

Safety and Health, Commission κτλ.). 

Ε) Σε ό, τι αφορά NO, NO2 και CO που είναι στην 4η λίστα της CAD , αποφασίσαμε να γίνουν μετρήσεις στο χώρο 

εργασίας, πλησίον των χειριστών στην περιοχή της εισπνοής αέρα, στο χώρο των καμπινών ώστε να δούμε πού 

βρισκόμαστε και εάν πιάνονται τα νέα όρια που πλέον έχουν θεσμοθετηθεί. Οι μετρήσεις θα είναι πάλι σε TWA. 
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Πρέπει να αναφερθούμε (συσχετισμός) στην παλαιότητα των μηχανημάτων καθώς και στο είδος των 

χρησιμοποιούμενων εκρηκτικών . Υπενθυμίζουμε ότι δύο είναι οι πηγές των NOx και CO, τα μηχανήματα και τα 

εκρηκτικά.  

Οι μετρήσεις θα συσχετιστούν στα υπόγεια έργα και με τον αερισμό των μετώπων. Θα δοθούν κάποια βασικά στοιχεία 

αερισμού σε βασικές στοές και τι αέρας διοχετεύεται σε κανονικές αποστάσεις, από δευτερεύοντα αερισμό, σε τυφλά 

μέτωπα. 

Επίσης οι καλές πρακτικές που ακολουθούνται για το ξεκάπνισμα των μετώπων (π.χ. χρονική διαφορά λήξης-έναρξης 

των βαρδιών). 

Τέλος, θα αναφερθεί ο τρόπος-πρωτόκολλο των μετρήσεων που ακολουθείται. 

Κύριος στόχος όλων αυτών, εκτός των αναγκών της baseline study και της συγκέντρωσης στοιχείων για τις αντίστοιχες 

διαβουλεύσεις είναι αφενός να ομογενοποιήσουμε τους τρόπους αντιμετώπισης των αέριων ρύπων ως ΣΜΕ, να 

συμφωνήσουμε σε ένα ενιαίο τρόπο- πρωτόκολλο μέτρησης και ενιαίες καλές πρακτικές. Επίσης, να έχουμε έγκαιρα 

πάρει τα μέτρα μας σε όλες τις νέες ή επερχόμενες εξελίξεις που αφορούν στις απαιτήσεις ορίων έκθεσης, σε αέριους 

ρύπους, στην εξορυκτική δραστηριότητα.  

Τα απαιτούμενα στοιχεία θα συγκεντρώνονται φάση – φάση στο ΣΜΕ και θα συζητούνται ως προς το περιεχόμενό τους  

Πρέπει να συνεργαστούμε για το καλό του κλάδου και των εργαζομένων μας. 

 

 

Ζ. 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 

 

Joint Declaration on 

EU Industrial Strategy_Final version_20170227.pdf
 

 

 Ανακοίνωση της Commission στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική 

και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής τράπεζας επενδύσεων 

“Επενδύοντας σε μια έξυπνη, καινοτόμο και βιώσιμη βιομηχανία. Μια ανανεωμένη στρατηγική 

βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ” 

 

Οι Πολιτικές Κατευθυντήριες Γραμμές του Προέδρου Juncker υπογράμμισαν τη σημασία μιας ισχυρής και υψηλής 

απόδοσης βιομηχανίας για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ανάγκη να αυξηθεί το βάρος του κλάδου στο 

ΑΕΠ της ΕΕ στο 20% μέχρι το 2020.  Σημειωτέον ότι βιομηχανία παρέχει 36 εκατομμύρια άμεσες θέσεις εργασίας.  

Η Ευρώπη είναι ο παγκόσμιος ηγέτης σε πολλές βιομηχανίες, ιδίως σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης 

αξίας, χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και πολύπλοκων προϊόντων. Η θέση αυτή έχει οικοδομηθεί σε μια 

μεγάλη ενιαία αγορά με 500 εκατομμύρια καταναλωτές.  

Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας για την ΕΕ27 αυξήθηκε κατά 6,4% μεταξύ 2009 και 2016 και κατά 

4,7% για την ΕΕ28. Η συμβολή των μεταποιητικών και εξορυκτικών βιομηχανιών, καθώς και των βιομηχανιών κοινής 

ωφέλειας ανήλθε στο 21% της συνολικής προστιθέμενης αξίας στην ΕΕ27 (19% στην ΕΕ28) το 2016. 

Μεταξύ του 2009 και του 2013, η απασχόληση στη βιομηχανία μειώθηκε κατά 1,8 εκατομμύρια (5,4%) στην ΕΕ των 27, 

αλλά από το 2013 έχουν δημιουργηθεί 1,5 εκατομμύρια καθαρές νέες θέσεις εργασίας. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της 

παραγωγικότητας της εργασίας στη βιομηχανία της ΕΕ έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο κατά 2,7% από το 2009 έως το 

2016. 

Η οριζόντια πολιτική της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας (Better Regulation), η οποία θα πρέπει να 

συμπληρωθεί με παρόμοιες προσπάθειες των κρατών μελών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, συμβάλλει 

στην επίτευξη καλύτερου κανονιστικού πλαισίου και καλύτερων αποτελεσμάτων για όλη την ευρωπαϊκή κοινωνία. Η 

νομοθεσία υψηλής ποιότητας παρέχει την απαραίτητη βεβαιότητα για την ευημερία των επιχειρήσεων.  

 Η βελτίωση της νομοθεσίας διασφαλίζει ότι οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από αυτήν, 

έχουν συστηματικά εκτιμηθεί και προάγουν   την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, την ψηφιακή οικονομία, τις 

επενδύσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), την κοινωνική προστασία και την προστασία των καταναλωτών και 
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του περιβάλλοντος. Σκοπός της επίσης, είναι να διασφαλίσει την επίτευξη των στόχων της με το ελάχιστο κόστος 

ελέγχοντας και αντιμετωπίζοντας την περιττή  γραφειοκρατία. 

Παράλληλα, το πρόγραμμα της Επιτροπής για «μείωση του κανονιστικού πλαισίου (Regulatory Fitness)» συνεχίζει να 

παράγει αποτελέσματα μέσω της απλούστευσης της υφιστάμενης νομοθεσίας και της μείωσης των περιττών δαπανών. 

 

Η ενεργός συμμετοχή των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, έχει ζωτική σημασία για τη 

βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας της Ένωσης. 

Με την ανακοίνωση «Χάλυβας: Διατήρηση βιώσιμων θέσεων εργασίας και ανάπτυξη στην Ευρώπη», η Επιτροπή έλαβε 

μέτρα για την ενίσχυση της άμυνας της ΕΕ από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Έχουν προταθεί δράσεις σε επίπεδο 

ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων προκλήσεων και της βιωσιμότητας της 

ευρωπαϊκής βιομηχανίας χάλυβα, ιδίως μέσω του εκσυγχρονισμού και των επενδύσεων στην καινοτομία (π.χ. μέσω 

εταιρικών σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα). 

Πρέπει να βοηθηθούν η  βιομηχανία, οι  άνθρωποι  και οι τοπικές κοινότητες να προσαρμοστούν στις κοινωνικές, 

οικονομικές και περιβαλλοντικές αλλαγές. Τα οφέλη του βιομηχανικού μετασχηματισμού πρέπει να είναι ευρέως 

διαδεδομένα και όσοι τίθενται εκτός,  πρέπει να είναι σε θέση να βρουν ευκαιρίες και υποστήριξη για να προκειμένου 

να προσαρμοστούν. Η διά βίου μάθηση, οι ίσες ευκαιρίες και η δίκαιη πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και 

τις τεχνολογικές δεξιότητες βρίσκονται στο επίκεντρο της οικοδόμησης μιας τέτοιας ανθεκτικότητας. 

Η ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία ενθαρρύνει την ισορροπημένη ανάπτυξη συνεργατικών 

επιχειρηματικών μοντέλων που έχουν επίσης σημαντικές δυνατότητες για την προώθηση της αποδοτικότητας των 

πόρων στην οικονομία. 

Η ευρωπαϊκή ατζέντα για τις ανθρώπινες δεξιότητες  ορίζει δέκα βασικές δράσεις για την βελτίωσή τους και τη 

στρατηγική αντιμετώπιση των βασικών ελλείψεων  σε δεξιότητες, που πλήττει περισσότερους από 70 εκατομμύρια 

ενήλικες στην Ευρώπη. Τα μέτρα που θα στηρίξουν την ανάπτυξη και την πρόβλεψη δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου σε 

αναδυόμενους τομείς . 
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Το μέλλον της βιομηχανίας θα είναι ψηφιακό. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός βρίσκεται στον πυρήνα της συνεχιζόμενης 

βιομηχανικής επανάστασης. Η πρόοδος σε τεχνολογίες όπως η διαχείριση μεγάλης βάσης δεδομένων , η τεχνητή 

νοημοσύνη και η ρομποτική, η διαδικτυοποίηση της οικονομίας και οι υπολογισμοί υψηλής απόδοσης επηρεάζουν την 

ίδια τη φύση της εργασίας και της κοινωνίας στο σύνολό της. 

Η ΕΕ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας μετάβασης προς μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών 

άνθρακα και ανακύκλωσης. Η Ευρώπη πρέπει τώρα να επωφεληθεί από αυτή την ηγετική θέση σε όλους τους τομείς 

και να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό στον τομέα της πράσινης παραγωγής και των 

τεχνολογιών καθαρής ενέργειας. 

Ο μετασχηματισμός των εταιρειών μας προς πιο βιώσιμα και οικονομικά αποδοτικά επιχειρηματικά μοντέλα όχι μόνο 

βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δημιουργώντας σημαντική 

εξοικονόμηση κόστους. Μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για εργαζόμενους και 

επιχειρηματίες. 

 

 Το Δεκέμβριο του 2017, η Επιτροπή θα προτείνει μια νέα σειρά δράσεων για την κυκλική οικονομία. Αυτές θα 

περιλαμβάνουν και  μια στρατηγική καθολικής ένταξης των πλαστικών στην κυκλική οικονομία στην Ευρώπη, 

ενισχύοντας  την καινοτομία και τις επενδύσεις στον τομέα αυτό. Μια ισχυρότερη ανάπτυξη της βιο - οικονομίας μπορεί 

επίσης να βοηθήσει την ΕΕ να επιταχύνει την πρόοδό της προς μια κυκλική χαμηλού άνθρακα οικονομία, βελτιώνοντας 

την παραγωγή ανανεώσιμων βιολογικών πόρων που θα μετατρέπονται σε βιολογικά προϊόντα και βιοενέργεια. 
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Καθώς οι εταιρείες της ΕΕ ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, η μετάβαση 

προς μια κυκλική οικονομία δεν μπορεί να επιδιωχθεί μεμονωμένα. Δεδομένης της στρατηγικής σημασίας των πρώτων 

υλών για τη μεταποιητική βιομηχανία της ΕΕ39, η Επιτροπή εφαρμόζει ευρύ φάσμα δράσεων στο πλαίσιο της 

Πρωτοβουλίας της ΕΕ για τις Πρώτες Ύλες και θα συνεχίσει να συμβάλλει στη διασφάλιση βιώσιμης και προσιτής 

προσφοράς τους. Ορισμένες πρώτες ύλες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς έχουν μεγάλη οικονομική σημασία και 

συνδέονται με υψηλό κίνδυνο μείωσης της προσφοράς τους. Παράλληλα με αυτή τη στρατηγική, η Επιτροπή 

παρουσιάζει έναν αναθεωρημένο κατάλογο κρίσιμων πρώτων υλών για την ΕΕ. 

Για την περίοδο μετά το 2020, τα δικαιώματα εκπομπής ρύπων προβλέπεται να καθοριστούν σε συνδυασμό με τη 

δημιουργία ενός «Innovation Fund» που θα υποστηρίξει τις μεγάλης κλίμακας ,υψηλής καινοτομίας και χαμηλού 

άνθρακα τεχνολογίες των ενεργοβόρων βιομηχανιών όπως και τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 

δέσμευσης/αποθήκευσης CO2. Η σύσταση ενός Modernization Fund θα υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό των 

ενεργειακών τομέων στα 10 χαμηλότερα εισοδηματικά κράτη μέλη.  

Το πακέτο «Clean Energy Package» θα οδηγήσει σε αυξημένο ανταγωνισμό στην αγορά λιανικής πώλησης ηλεκτρικής 

ενέργειας και θα το ανοίξει σε νέες υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα. Καθορίζει επίσης ένα πλαίσιο που επιτρέπει 

τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και κυκλική οικονομία μέσω συγκεκριμένων 

και βραχυπρόθεσμων μέτρων που συμβάλλουν στην επίτευξη απτών αποτελεσμάτων για τη βιομηχανία, τις 

περιφέρειες, τις πόλεις, τους εργαζόμενους και τους πολίτες της ΕΕ. 

Πρέπει επίσης να δοθεί μεγάλη έμφαση στη χρήση οχημάτων χαμηλών εκπομπών ρύπων.  

 

 

 Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει του άρθρου 18 

παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/35/ ΕΚ σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη (ΕLD) όσον αφορά στην 

πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών 

 

Ο αριθμός των ετήσιων υποθέσεων ELD ανά κράτος μέλος ποικίλλει σημαντικά, από 95 σε λιγότερο από 1. Ο μεγάλος 

αριθμός περιπτώσεων σε ένα κράτος μέλος δεν σημαίνει κατ 'ανάγκη ότι το εν λόγω κράτος μέλος εφαρμόζει την ELD 
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αυστηρότερα από ό, τι απαιτείται. Η αξιολόγηση και οι εργασίες σχετικά με τον έλεγχο της συμμόρφωσης καταδεικνύουν 

ότι αυτή η απόκλιση μπορεί να εξηγηθεί από διαφορετικά νομικά πλαίσια και παραδόσεις (ιδίως αν η προϋπάρχουσα 

νομοθεσία καταργήθηκε ή όχι), πιθανές διαφορές στην κατάσταση του περιβάλλοντος και διαφορετικές ερμηνείες 

βασικών όρων και εννοιών, όπως παρουσιάζονται παρακάτω.  

Η συχνότερη χρήση της οδηγίας οφείλεται κύρια στα εξής: 

 Στις συχνές αναφορές περιβαλλοντικής ζημιάς που αφορούν στην ELD. (περιπτώσεις προς εξέταση)  

 Σε περισσότερες δυνατότητες υποβολής παρατηρήσεων από ενδιαφερόμενα μέλη στο πλαίσιο της συνεργασίας 

με τις αρμόδιες αρχές  

 Στις υποχρεώσεις των αρμόδιων  αρχών να προβαίνουν σε προληπτικές και επανορθωτικές ενέργειες εάν οι 

φορείς εκμετάλλευσης δεν το πράττουν ή αδρανούν  και 

 Στο υψηλότερο επίπεδο εγρήγορσης του κοινού σε θέματα ELD του κοινού  

 

Αντίθετα, στην Έκθεση, δεν εντοπίστηκαν διαφορές στην εφαρμογή ως προς το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας . 

Περίπου το 50% των περιγραφόμενων περιπτώσεων περιβαλλοντικών ζημιών αφορούν βλάβες στο έδαφος. Η ζημιά 

στα ύδατα ανέρχεται στο 30% και η ζημία στη βιοποικιλότητα είναι περίπου 20%. 

 

 

 

Οι επικίνδυνες επαγγελματικές δραστηριότητες (που συνδέονται με την αντικειμενική ευθύνη) που προκαλούν 

περιβαλλοντικές ζημιές είναι κυρίως: 

 δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων. 

 επεξεργασία επικίνδυνων ουσιών, παρασκευασμάτων, φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή βιοκτόνων · 

 δραστηριότητες βάσει της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές  και 

 τη μεταφορά οδικών, σιδηροδρομικών, εσωτερικών πλωτών, θαλάσσιων ή αεροπορικών επικίνδυνων ή 

ρυπογόνων εμπορευμάτων. 

Άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες (που συνδέονται με λανθασμένη αντίληψη ευθύνης) οι οποίες  προκάλεσαν 

επίσης περιβαλλοντική ζημιά, κατά κύριο λόγο στη βιοποικιλότητα και αποτέλεσαν αντικείμενο της Οδηγίας, , 

αναφέρονται στον πίνακα παρακάτω.  
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Αξιολόγηση και ρύθμιση κανονιστικού πλαισίου 

Αποτελεσματικότητα 

Η αποτελεσματικότητα της οδηγίας ποικίλλει σημαντικά, διότι εφαρμόστηκε πολύ διαφορετικά στα κράτη μέλη. Αυτό 

οφείλεται εν μέρει στον χαρακτήρα πλαισίου της οδηγίας ELD, η οποία προβλέπει πολλές εξαιρέσεις, επιλογές και 

ευελιξία. Συγκεκριμένα, οι διαφορετικές ερμηνείες όπως και η εφαρμογή του «ορίου σημαντικότητας (significance 

threshold)» για περιβαλλοντικές ζημίες, έχουν προσδιοριστεί ως κύριος λόγος για την άνιση εφαρμογή της οδηγίας. Οι 

αρμόδιες αρχές, οι οικονομικοί φορείς και οι ασφαλιστές ζήτησαν συχνά μεγαλύτερη σαφήνεια και καθοδήγηση σχετικά 

με το θέμα αυτό.  

Η αποτελεσματικότητα της οδηγίας αντανακλάται καλύτερα στο ύψος της αποκατάστασης των περιβαλλοντικών ζημιών 

(φθάνοντας τα 6 εκατ. Ευρώ σε πέντε περιπτώσεις που δεν είχαν μεγάλες ζημιές και 180 εκατ. ευρώ σε άλλες πέντε 

κύριες περιπτώσεις με μεγάλες ζημιές). Οι θετικές επιρροές από την εφαρμογή της Οδηγίας, οι οποίες συνίστανται στα 

ενισχυμένα μέτρα προφύλαξης και την  καλύτερη χρηματοοικονομική ασφάλεια, καθώς και σε ζημιές που 

παρεμποδίστηκαν, γεγονός που οφείλεται στις άμεσες δράσεις που αναλήφθηκαν για να αποφευχθούν επικείμενες 

ζημιές, είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστο, από πλευράς αποτίμησης, λόγω έλλειψης δεδομένων. 

Όσον αφορά στην έκταση των περιβαλλοντικών ζημιών, η αξιολόγηση επιβεβαίωσε ότι αρκεί η κάλυψη ζημιών στους 

σημαντικότερους φυσικούς πόρους. Το πεδίο της αντικειμενικής ευθύνης για επικίνδυνες δραστηριότητες (Παράρτημα 

ΙΙΙ) της Οδηγίας, φαίνεται επίσης να είναι ενημερωμένο, με την πιθανή εξαίρεση της μεταφοράς επικίνδυνων ουσιών 

μέσω αγωγών. Εντούτοις, τα ενδιαφερόμενα μέρη ανέφεραν ζητήματα σχετικά με την ευθύνη τρίτων ως προς αυτό το 

θέμα. 

 

Αποδοτικότητα 

Η αξιολόγηση της αποδοτικότητας εξέτασε τις κύριες κατηγορίες δαπανών: κόστος αποκατάστασης, διοικητικό κόστος 

και κόστος χρηματοοικονομικής ασφάλειας. 

Τα έξοδα αποκατάστασης για τους ζημιωθέντες φυσικούς πόρους,  βαρύνουν τον υπόχρεο, σύμφωνα με την αρχή "ο 

ρυπαίνων πληρώνει". Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι το κόστος των διορθωτικών μέτρων είναι κατά μέσο όρο 

περίπου 42.000 ευρώ. Η Ελλάδα ανέφερε μέση τιμή 60 000 ευρώ. Ωστόσο, τα έξοδα αποκατάστασης των 

μεμονωμένων περιπτώσεων κυμαίνονται από λίγα χιλιάδες ευρώ έως περισσότερα από 50 εκατ. Ευρώ για μεγάλης 

κλίμακας απώλειες λόγω μεγάλων ατυχημάτων (όπως στο Kolontár, στην Ουγγαρία ή στο Moerdijk στις Κάτω Χώρες). 
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Οι διοικητικές δαπάνες για τις δημόσιες αρχές είναι οι συνεχείς δαπάνες που δεν μπορούν να ανακτηθούν από 

υπεύθυνους φορείς εκμετάλλευσης. Μόνο τρία κράτη μέλη παρείχαν ακριβή στοιχεία σχετικά με τις διοικητικές δαπάνες, 

που κυμαίνονται από 55.000 ευρώ (στην περιφέρεια της Φλάνδρας του Βελγίου) έως 2 εκατ. Ευρώ (σε ορισμένες 

αυτόνομες κοινότητες της Ισπανίας). Δεν δόθηκαν στοιχεία όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες για τις επιχειρήσεις. 

Λόγω των περιορισμένων πληροφοριών σχετικά με τις διοικητικές δαπάνες για τις αρχές και τον ιδιωτικό τομέα, δεν 

είναι δυνατόν να συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με τα διοικητικά έξοδα. Ωστόσο, κανένας ενδιαφερόμενος δεν 

διαμαρτυρήθηκε για τον διοικητικό φόρτο. 

Το κόστος περιβαλλοντικών ζημιών για υπεύθυνους φορείς εκμετάλλευσης μπορεί να μειωθεί με τη χρήση μέσων 

χρηματοοικονομικής ασφάλειας (που καλύπτουν ασφαλιστικά και εναλλακτικά μέσα, όπως τραπεζικές εγγυήσεις, 

ομόλογα ή κεφάλαια). Οι περισσότερες αγορές παρέχουν επαρκή κάλυψη για όλους τους κινδύνους ELD, αλλά η ζήτηση 

είναι χαμηλή λόγω του ανεπαρκούς αριθμού περιπτώσεων σε πολλά κράτη μέλη, της έλλειψης σαφήνειας όσον αφορά 

ορισμένες έννοιες της ELD και των βραδυκίνητων αναδυόμενων ασφαλιστικών αγορών. Μια πρόσφατη έκθεση δείχνει 

αύξηση του ποσού της ασφάλισης περιβαλλοντικής αστικής ευθύνης που αγόρασαν οι ευρωπαϊκές εταιρείες (μέση 

ετήσια αύξηση 13,6% από το 2006, ιδίως στους τομείς υψηλού κινδύνου).   

Παρά την πρόοδο όσον αφορά στην εξέλιξη της χρηματοπιστωτικής ασφάλειας, εξακολουθούν να υπάρχουν 

προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας σε μεγάλης κλίμακας ατυχήματα και αφερεγγυότητα μεταξύ των 

υπεύθυνων οικονομικών φορέων. 

 

Εφαρμογή σε σχέση με προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικοτόπους 

Η μελέτη για τη ζημία στη βιοποικιλότητα εξέτασε τις δυνατότητες διεύρυνσης τους επιπέδου αναφοράς με την επέκταση 

του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας ELD, ώστε να καλύπτει όλα τα «προστατευόμενα είδη και τους φυσικούς 

οικοτόπους» στα κράτη μέλη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα μισά κράτη μέλη εφαρμόζουν αυτό το ευρύτερο πεδίο 

εφαρμογής και τα άλλα περιορίζουν την εφαρμογή τους στο πεδίο εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία για τους 
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οικοτόπους. Εντούτοις, η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για την προστασία των φυσικών οικοτόπων και 

των ειδών που προστατεύονται αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο θα δημιουργούσε νομικές δυσκολίες (λόγω εθνικής 

αρμοδιότητας) και δεν θα μπορούσε να βελτιώσει την εναρμόνιση καθώς οι εθνικοί στόχοι ενδέχεται να διαφέρουν 

επίσης ευρέως. 

 

Η μελέτη διαπίστωσε ότι: 

 οι ορισμοί της «σημαντικής ζημίας» και της «ευνοϊκής κατάστασης διατήρησης» και στις δύο οδηγίες (ΕLD και 

Habitats Directive), δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο το νόημα του ορίου σημαντικότητας, 

άξιζαν μεγαλύτερη προσοχή ενόψει δυνητικά διαφορετικών σημασιών ή / και χρήσεων του κατωφλίου 

σημαντικών ζημιών στην οδηγία ELD και στο άρθρο 6 παράγραφος 2 των ενδιαιτημάτων (Ηabitats Directive) 

 Υπάρχει ανάγκη για πιο συνεπή εφαρμογή και καλύτερη διευκρίνιση του κατωφλίου της «σημαντικής ζημίας». 

Αυτό επισημάνθηκε επίσης από πολλές αρμόδιες αρχές και από τον ασφαλιστικό τομέα. 

 η γεωγραφική αναφορά της «ευνοϊκής κατάστασης διατήρησης» στην ELD (έδαφος της ΕΕ, εθνική επικράτεια, 

φυσική περιοχή) έχει αποδειχθεί προβληματική. Ως εκ τούτου, πρέπει να διευκρινιστεί ότι απαιτείται μια 

προσέγγιση σχετική με τον τόπο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή · 

 τα μέτρα που αποτρέπουν την πρόκληση σημαντικών ζημιών στη βιοποικιλότητα συχνά δεν λαμβάνονται με την 

εσφαλμένη υπόθεση ότι η προληπτική δράση μπορεί να ληφθεί μόνο εάν είναι γνωστό ότι η ζημία θα είναι 

σημαντική. 

 

Συμπεράσματα  

Η εφαρμογή της ELD έχει βελτιώσει την πρόληψη και αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών σε περιορισμένο 

βαθμό σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από τη μεταφορά της οδηγίας ELD. Συγκεκριμένα, η οδηγία ενίσχυσε την 

αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει"(αποφεύγοντας έτσι το σημαντικό κόστος για το δημόσιο ταμείο), την εφαρμογή αυστηρής 

ευθύνης σε ολόκληρη την ΕΕ για περιβαλλοντικές ζημίες και την αναβάθμιση των προτύπων αποκατάστασης για την 

επαναφορά των φυσικών πόρων που υπέστησαν ζημίες, ιδίως αυτές που αφορούν στη βιοποικιλότητα. Ωστόσο, ο 

βαθμός μεταβλητότητας μεταξύ των κανονισμών των κρατών μελών μπορεί να αποτελεί αιτία περιορισμένου 

προβληματισμού, αν και λίγες ανησυχίες έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή και η αξιολόγηση βοήθησε να εντοπιστούν 

οι κύριες ελλείψεις. 

Όσον αφορά την αξιολόγηση, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις είναι η έλλειψη στοιχείων σχετικά με συμβάντα 

ELD και συγκρίσιμα περιστατικά που αντιμετωπίζονται βάσει της εθνικής νομοθεσίας. Άλλα θέματα είναι η έλλειψη 

ενημέρωσης των ενδιαφερομένων σχετικά με την ELD, οι ανεπαρκείς πόροι και η εμπειρογνωμοσύνη για την εφαρμογή 
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της οδηγίας ELD, οι αβεβαιότητες και οι αμφισημίες σχετικά με βασικές έννοιες και ορισμούς, όπως το «σημαντικό» 

κατώφλι, η ανεπαρκής συμπληρωματική και αντισταθμιστική αποκατάσταση και τα ανεπαρκή δεδομένα σχετικά με 

περιβαλλοντικές ζημίες, τις περιπτώσεις αποκατάστασης και τις δαπάνες. Ενώ ορισμένες από τις πτυχές της οδηγίας 

και το πλαίσιό της συμβάλλουν στην εξήγηση της μεγάλης διακύμανσης στον αριθμό των αναφερθεισών περιπτώσεων 

και του περιεχομένου τους, οι διαφορές στη χρήση του «ορίου σημαντικότητας» μαζί με τα προϋπάρχοντα εθνικά 

πλαίσια, αναγνωρίζονται ως ο κύριος λόγος για τις σημαντικές αποκλίσεις. Άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στη 

μεταβλητή επίδραση της οδηγίας είναι η ποικιλία αναφορών περιπτώσεων  ELD, η διαφορετική συμμετοχή του κοινού, 

η διαφορετική εφαρμογή της επικουρικής υποχρέωσης των αρμόδιων αρχών να αναλαμβάνουν δράση όταν αδρανούν 

οι υπεύθυνοι φορείς εκμετάλλευσης και τα επίπεδα συνειδητοποίησης των ενδιαφερομένων. 

 

Από τη θετική πλευρά, η εφαρμογή της οδηγίας εξακολουθεί να βελτιώνεται. Ο κλάδος και άλλοι ενδιαφερόμενοι που 

συμβάλλουν στην αξιολόγηση, ικανοποιούνται σε μεγάλο βαθμό με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Μαζί με τους 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, υποστήριξαν έντονα τη συνέχεια, την προβλεψιμότητα και τη νομοθετική 

σταθερότητα όσον αφορά στην περιβαλλοντική ευθύνη. Η οδηγία ενθαρρύνει επίσης τις προληπτικές ενέργειες και τις 

προληπτικές προσεγγίσεις και επομένως προφυλάσσει από υψηλό κόστος αποκατάστασης, το οποίο συχνά υπερβαίνει 

το κόστος των προληπτικών μέτρων. Ωστόσο, είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν τα οφέλη που αποκομίσθηκαν μέσω 

της πρόληψης, ιδίως λόγω της έλλειψης πλήρους πληροφορίας σχετικά με το σύνολο των προληπτικών ενεργειών και 

άλλων προληπτικών μέτρων που ελήφθησαν στο πλαίσιο της οδηγίας. 

Οποιαδήποτε μελλοντική αξιολόγηση θα πρέπει να αξιολογεί την ELD μαζί με την προϋπάρχουσα εθνική νομοθεσία 

για τον καθορισμό του βαθμού στον οποίο έχουν δημιουργηθεί ίσοι όροι ανταγωνισμού. Το πλαίσιο ενεργοποίησης της 

ELD μπορεί να αναβαθμιστεί περαιτέρω, εάν διευκρινιστούν ορισμένοι βασικοί όροι (ιδίως οι «σημαντικές ζημιές»). Για 

το σκοπό αυτό, η Επιτροπή εντόπισε υποστηρικτικές δράσεις σε επίπεδο ΕΕ οι οποίες, σε συνδυασμό με ορισμένες 

συστάσεις προς τα κράτη μέλη, θα αποτελούσαν αναλογική ανταπόκριση για να καταστεί η οδηγία περισσότερο 

«κατάλληλη για το σκοπό» από ό, τι αποδείχθηκε μέχρι σήμερα με αυτή την αξιολόγηση. 

 

Συστάσεις και επόμενα βήματα 

Τα επόμενα χρόνια, η βασική προτεραιότητα για την Επιτροπή θα είναι να προωθήσει την ευθυγράμμιση των εθνικών 

λύσεων και πρακτικών στο πλαίσιο που προβλέπει η οδηγία και να εντοπίσει πώς μπορεί να εφαρμοστεί 

αποτελεσματικά και συνεκτικά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο νομικής ευθύνης. Πρέπει επίσης να καταβληθούν προσπάθειες 

για τη βελτίωση της βάσης τεκμηρίωσης σχετικά με τις πραγματικές επιπτώσεις της οδηγίας ELD, τόσο στο περιβάλλον 

όσο και στους σχετικούς ενδιαφερόμενους.  

Κάτι τέτοιο θα απαιτήσει βελτιώσεις στη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις περιπτώσεις ELD σε εκείνα τα κράτη μέλη 

που δεν έχουν ακόμη καταρτίσει μητρώα. Οι ευθυγραμμισμένες εθνικές λύσεις (σε θέματα όπως τα μοντέλα 

αποκατάστασης, η ανάλυση κινδύνου, ο υπολογισμός της ασφάλισης κ.λπ.) θα μπορούσαν επίσης να αποφέρουν 
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χρήσιμα αποτελέσματα, δεδομένου ότι οι διαθέσιμες βάσεις δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση 

της χρηματοοικονομικής ασφάλειας (προσφορά προϊόντων με καλύτερη στόχευση) των συστημάτων διαχείρισης 

κινδύνων των εταιρειών και να βελτιώσουν τη γνώση όλων των επαγγελματιών και ενδιαφερομένων, 

συμπεριλαμβανομένων των αρχών που είναι αρμόδιες για τη μείωση των ζημιών. 

Χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για τον προσδιορισμό επακριβώς των αιτιών και των επιπτώσεων των 

διαφορετικών λύσεων στα κράτη μέλη. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα μπορούσαν να ληφθούν μέτρα για τη δημιουργία 

περισσότερων διοικητικών ικανοτήτων και την ενίσχυση των μέσων εφαρμογής. Επιπλέον, η ανάπτυξη 

αποτελεσματικής κανονιστικής παρακολούθησης, όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της 

νομοθεσίας (SWD (2015) 110), θα πρέπει να εξασφαλίσει μια πιο ισχυρή και πειστική αξιολόγηση της οδηγίας στο 

μέλλον. Επομένως, θα χρειαστεί να συζητηθεί με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και τα κράτη μέλη πώς μπορεί 

να βελτιωθεί αυτή η βάση τεκμηρίωσης. 

Συνεπώς, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα προτείνουν ένα πολυετές πρόγραμμα εργασίας στους εμπειρογνώμονες και 

τα ενδιαφερόμενα μέρη των κρατών μελών, προκειμένου να βελτιωθεί η βάση των στοιχείων και να διευκολυνθεί η 

ευθυγράμμιση των εθνικών λύσεων. Επιπλέον, η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρέχει μέτρα διοικητικής υποστήριξης, 

όπως π.χ. 

α) οδηγίες ή ερμηνευτικές ανακοινώσεις σε βασικά θέματα («σημασία») · 

β) προγράμματα κατάρτισης · και 

γ) γραφεία υποστήριξης για επαγγελματίες (που καλύπτουν αρμόδιες αρχές, φορείς εκμετάλλευσης, ρυθμιστές ζημιών, 

παρόχους χρηματοοικονομικής ασφάλειας, πληγέντες, ΜΚΟ κ.λπ.) παρέχοντας πληροφορίες, βοήθεια και αξιολόγηση 

για εκτιμήσεις κινδύνων και ζημιών. 

Για να συμπληρώσει αυτές τις προσπάθειες, η Επιτροπή συνιστά να αναλάβουν όλα τα κράτη μέλη: 

 να υποστηρίζουν την εφαρμογή της Οδηγίας με πρωτοβουλίες προληπτικές (όπως έγγραφα καθοδήγησης, 

κατάρτιση, ηλεκτρονικά εργαλεία για την ανάλυση κινδύνου, καθορισμό βάσης δεδομένων, μοντέλα 

χρηματοοικονομικής ασφάλειας κ.λπ.) όπως έχουν ήδη κάνει ορισμένα κράτη μέλη. 

 να ανταλλάσσουν διοικητικές εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές και να αλληλοϋποστηρίζονται σε προσπάθειες 

οικοδόμησης ικανοτήτων · 

 να επανεξετάσουν την ερμηνεία των βασικών διατάξεων της οδηγίας, ιδίως όσον αφορά στη «σημασία» · 

 να καταγράφουν  δεδομένα σχετικά με συμβάντα ELD και να δημοσιεύει μητρώα ELD, εάν δεν το έχουν ήδη 

πράξει · 

 να συλλέγουν συστηματικά απαραίτητα δεδομένα που μπορούν να τεκμηριώνουν ότι η εφαρμογή της οδηγίας 

στη χώρα τους είναι αποτελεσματική και σύμφωνη με τη γενική κατάσταση στην ΕΕ. 

Όλα αυτά θα βοηθήσουν στην προετοιμασία για την επόμενη αξιολόγηση της οδηγίας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα μέτρα 

αυτά συνιστούν αναλογική προσέγγιση για τη βελτίωση των επιδιωκόμενων θετικών επιπτώσεων της οδηγίας ELD και 

θα βοηθήσουν επίσης στην παραγωγή των πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην επόμενη 

αξιολόγηση, ώστε να αποδειχθεί το μέγεθος της προστιθέμενης αξίας στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα 

της οδηγίας. 
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Mετά από αυτό, η Commission ξεκίνησε τη διαδικασία τροποποίησης της Οδηγίας, ανοιγοντας διάλογο με τους 

εμπλεκόμενους φορείς.  

 

Από την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκύπτουν τα εξής: 

 Θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση και επαναπροσδιορισμός του όρου «περιβαλλοντική ζημιά» 

 Θα πρέπει η Commission να ελέγξει εάν είναι δυνατό να γίνει επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ΕLD και στη 

ζημιά στον αέρα, που μπορεί να ελλοχεύει σημαντικούς κινδύνους για την υγεία 

 Ζητείται η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πράσινου ταμείου για την προστασία του περιβάλλοντος από τις ζημίες 

που προκαλούνται από τη βιομηχανική δραστηριότητα που διέπεται από την ELD 

 Ζητείται να εξεταστεί το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης στην οδηγία ELD ενός καθεστώτος ευθύνης έναντι τρίτων, 

για ζημίες που προκαλούνται στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον 

 Ζητείται να θεσπιστεί υποχρεωτικό μητρώο για τους φορείς εκμετάλλευσης που ασχολούνται με τις επικίνδυνες 

δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα III 

 Ζητείται η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μητρώου περιπτώσεων περιβαλλοντικής ζημίας που διέπεται από την 

ELD 

 Ζητείται η  επέκταση των κατηγοριών επικίνδυνων δραστηριοτήτων, που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ, 

προκειμένου να συμπεριληφθούν όλες οι δραστηριότητες που είναι δυνητικά επιβλαβείς για την προστασία του 

περιβάλλοντος και την υγεία του ανθρώπου 

 

Η θέση της Euromines στο θέμα της τροποποίησης είναι η εξής: 

 

 Όλες οι δραστηριότητες διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 

Διαχείρισης Μεταλλευτικών Αποβλήτων (Mining Waste Directive) ήδη καλύπτονται από το ANNEX III της ELD και για το 

λόγο αυτό υπόκεινται σε αυστηρό καθεστώς αντικειμενικής ευθύνης 

 Το πεδίο εφαρμογής της ΕLD που είναι σε ισχύ, είναι επαρκές για να καλύψει τη ζημιά και δεν υπάρχει ανάγκη επέκτασής 

του, προκειμένου να συμπεριλάβει το μεταλλευτικό  κλάδο στην Οδηγία 
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 Η θεσμοθέτηση ενός «πράσινου ταμείο» που θα κάλυπτε την περιβαλλοντική ευθύνη και τις περιβαλλοντικές ζημιές, θα 

είχε ως αποτέλεσμα επιπλέον κόστος και επιπρόσθετο διοικητικό βάρος για τον εξορυκτικό κλάδο. Υπάρχουν διάφορες 

σκέψεις για το ταμείο αυτό, το οποίο θα χρηματοδοτείται με τη μορφή τέλους από αντίστοιχες δραστηριότητες 

 Η Οδηγία είναι συνεπής με άλλα μέρη του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου και με τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις 

και δεν χρειάζεται προσθήκες 

 

Ο ΣΜΕ ζήτησε από τη Euromines να ξεκαθαριστεί με την Commission ότι οι χρηματοοικονομικές εγγυήσεις με 

βάση την ELD που αφορούν εγκαταστάσεις αποβλήτων, είναι μόνο για τα “Α facilities”, όπως καθορίζονται 

στην MWD.  

 

 Νέα λίστα Κρίσιμων Πρώτων Υλών από την Commission 

 

Kυκλοφόρησε νέα λίστα Κρίσιμων Πρώτων Υλών από την Commission (Critical Raw Materials) στις 13/9/2017. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι διαγράφεται από τη λίστα των κρίσιμων υλικών ο μαγνησίτης, κάτι που το 2014 στην 

προηγούμενη  λίστα μας είχε βρει αντίθετους.  

Οι απόψεις των μελών μας σχετικά με αυτό, είναι οι εξής: 

Το ζήτημα δεν είναι η λίστα, αλλά το ότι η ΕΕ δυστυχώς δεν φαίνεται να έχει στρατηγική α' υλών. Κάτι που άλλοι 

(Καναδάς, Αυστραλία, Σκανδιναβία κλπ) έχουν. Συνεπώς επικράτησε η άποψη και η πίεση ορισμένων παραγωγών να 

βγει από την λίστα ο μαγνησίτης, φοβούμενοι ότι σε αντίθετη περίπτωση, οι traders και οι χρήστες θα ασκούσαν πίεση 

προς την DG Trade για πλήρη άρση  των εμποδίων εισαγωγής  από την Κίνα. Η Κίνα, σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και την μη ξεκάθαρη πολιτική της για τις πρώτες ύλες,  ακολουθεί τη δική της στρατηγική α' υλών μεθοδικά εδώ 

και δεκαετίες, ως μέρος ευρύτερου παραγωγικού/οικονομικού/πολιτικού σχεδιασμού.  

Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζεται ένας επικαιροποιημένος κατάλογος με 27 πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας 

για την ΕΕ, που προέκυψε από μια τρίτη αξιολόγηση. Ακολουθεί τις δύο προηγούμενες ανακοινώσεις για τις πρώτες 

ύλες, με τις οποίες καταρτίστηκε ένας κατάλογος με 14 πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας το 2015 και ένας 

αναθεωρημένος κατάλογος με 20 πρώτες ύλες το 2014. Ο κατάλογος των πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας για την ΕΕ 

υπόκειται σε τακτική επικαιροποίηση τουλάχιστον κάθε τρία έτη, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι εξελίξεις στην 

παραγωγή, την αγορά και την τεχνολογία, και ο αριθμός των αξιολογούμενων πρώτων υλών αυξάνεται με κάθε 

επικαιροποίηση.  

Σύμφωνα με τις συστάσεις της έκθεσης του 2014 της ειδικής ομάδας εργασίας σχετικά με τον προσδιορισμό των 

πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας, η τρίτη αυτή αξιολόγηση διεξήχθη με μια βελτιωμένη μεθοδολογία, που έχει 

αναπτυχθεί από την Επιτροπή, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συγκρισιμότητα με τις προηγούμενες μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις (του 2011 και του 2014). 

 

Eννέα πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας για την Ε.Ε. είναι νέες σε σχέση με τον κατάλογο του 2014: 

 

 Αφνιο: κυριότεροι παραγωγοί: Γαλλία, ΗΠΑ 

 Ήλιο: κυριότεροι παραγωγοί: ΗΠΑ, Κατάρ 

 Βισμούθιο: κυριότεροι παραγωγοί: Κινα, Μεξικό 

 Φυσικό καοτσούκ: κυριότεροι παραγωγοί: Ταϋλάνδη, Ινδονησία 

 Φωσφορίτης: κυριότεροι παραγωγοί: Κίνα, Βιετνάμ 

 Φώσφορος: κυριότεροι παραγωγοί: Κίνα, Βιετνάμ 

 Σκάνδιο: κυριότεροι παραγωγοί: Κίνα, Ρωσία 

 Ταντάλιο: κυριότεροι παραγωγοί: Ρονάντα, Λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό 

 Βανάδιο: κυριότεροι παραγωγοί: Κίνα, Νότια Αφρική 
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Εννέα πρώτες ύλες (χρώμιο, άνθρακας, ανθρακοποιητής και μαγνησίτης) δεν θεωρούνται κρίσιμης σημασίας με βάση 

την αξιολόγηση του 2017. Οι βαρίες σπάνιες γαίες, οι ελαφρές σπάνιες γαίες και τα μέταλλα της ομάδας του 

λευκόχρυσου, αξιολογήθηκαν χωριστά και εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται ως κρίσιμα υλικά. 

 Mine Waste Directive: EU call for candidate best practices 

 

Προτάθηκε από τη Euromines να δημιουργηθεί ένα καθοδηγητικό  πρότυπο για μια ορθή πρακτική εφαρμογής στην  

ΜWD, με βάση τα παραδείγματα που υπάρχουν διαθέσιμα από πρακτικές κρατών μελών που έχουν αξιολογηθεί. 

 

Το τελικό report που απηύθυνε η Euromines στην Commission , περιείχε τα εξής σημεία: 

 Η διαχείριση σημαντικών αποβλήτων αποτελεί μεγάλο κόστος για τις επιχειρήσεις, γι’ αυτό προσπαθούν να 

παράγουν όσο το δυνατό λιγότερα εξορυκτικά απόβλητα. Ακολουθώντας όμως με τη σειρά τους βιώσιμους 

τρόπους διαχείρισης των αποβλήτων, μπορεί να αυξάνεται ο όγκος των τελικών μεταλλευμάτων 

 Λόγω της ιδιαιτερότητας κάθε περίπτωσης, η επιχείρησης δεν μπορεί να γνωρίζει εξ αρχής τι απόβλητα και με 

τι σύσταση θα προκύψουν 

 Η διάθεση των εξορυκτικών αποβλήτων που επηρεάζει και την τελική αποκατάσταση ,προϋποθέτει ικανότητα 

της αγοράς να απορροφήσει τις ποσότητες που παράγονται. Σε διαφορετική περίπτωση, η συσσώρευση των 

εξορυκτικών αποβλήτων μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική απειλή για το περιβάλλον  

 Τα σχέδια διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν προβλέψεις χρησιμοποίησής 

τους ως δευτερογενείς πρώτες ύλες, πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στη φύση και το είδος των αποβλήτων σε 

συνάρτηση και με τον όγκο τους . Σε αυτό πρέπει να συνυπολογίζονται οι φυσικές συνθήκες, οι μέθοδοι 

εκμετάλλευσης και οι απαιτήσεις σε στείρα (π.χ. γέμισμα κενών) για την αποκατάσταση. 

 

Τα σχέδια διάθεσης επικίνδυνων εξορυκτικών αποβλήτων (Κατηγορία Α’) θα είναι πιο λεπτομερή και δεσμευτικά από 

ό,τι σε αδρανή ή μη αδρανή—μη επικίνδυνα απόβλητα.  

Σε κάθε περίπτωση τα σχέδια αντιπροσωπεύουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο που ποτέ δεν είναι απόλυτα δοσμένο και 

με όλες τις παραμέτρους προ ιδωμένες. 

Συμπερασματικά το πρότυπο αυτό, πρέπει να εστιάζει σε καλές πρακτικές που ως σύνολο θα δίνουν κατευθυντήριες 

γραμμές και προτάσεις στον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων ανεξαρτήτως είδους, φύσης και μεγέθους.  
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 Κυκλική Οικονομία (K.O.) 

 

H Commission Η Commission επεξεργάζεται το πλαίσιο παρακολούθησης (monitoring framework). Kυκλοφόρησε 

ερωτηματολόγιο που αφορούσε και στον κλάδο μας. Οι απαιτήσεις – θέσεις ήδη συζητούνται με τους εμπλεκόμενους 

φορείς όπως στο R.M. Supply Group.  

Αρχική κατάληξη είναι 10 δείκτες που ομοιάζουν με τους δείκτες του scoreboard, οι οποίοι θα δείχνουν το βαθμό 

υλοποίησης της Circular Economy. Θα κυκλοφορήσει και ανάλογη έκθεση που θα εξηγεί τις τελικές θέσεις της 

Commission.  

Στον επισυναπτόμενο πίνακα υπάρχουν προτεινόμενοι δείκτες που όμως δεν έχουν τη δυνατότητα να απεικονίσουν με 

επιτυχία τις επιδόσεις από την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας. 

Ο διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς συνεχίζεται. 

Παραθέτουμε τον πίνακα με τους δείκτες monitoring της Κ.Ο και ένα flow chart για τη ροή των υλικών ΕU-27. 
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Οι ενστάσεις του κλάδου μας σε σχέση με τους προτεινόμενους δείκτες είναι: 

α Green Public in EU-wide public procurement: 

 

Tίθεται δείκτης για τις δημόσιες συμφωνίες σχετικά με τις «πράσινες» δραστηριότητες. Αυτό είναι πολύ σχετικό. Πρέπει 

η Commission να διευκρινίσει ποιες από τις δραστηριότητες είναι πράσινες και σε ποιες παραγωγικές δραστηριότητες 

βασίζονται. Κατ’ αρχάς η λογική αυτή φαίνεται απλοϊκή γιατί μια ομάδα δραστηριοτήτων χαρακτηρισμένων ως 

«πράσινες» συνήθως βασίζεται σε άλλες μη πράσινες. 
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β Waste generation (excluding major mineral wastes) per GDP unit: 

Στις αρχικές μετρήσεις του δείκτη αυτού φαίνεται ότι χώρες με σημαντική παραγωγή πρώτων υλών είναι ψηλά στην 

κατάταξη. Αυτό οδηγεί σε ερωτήματα εάν και κατά πόσο η Eurostat μπορεί με σωστά στοιχεία να εξαιρέσει τα εξορυκτικά 

απόβλητα από τους υπολογισμούς της.  

Υπάρχει ασυνέχεια στη δήλωση των εξορυκτικών αποβλήτων και διαφορετική αντιμετώπιση για το τι δηλώνεται από 

κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Επίσης, υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση για το backfilling. Κατά τη Euromines το 

backfilling είναι ανάκτηση (recovery) και το Monitoring της C.E. δεν πρέπει μόνο να αξιολογεί την ανακύκλωση αλλά 

όλα τα μέσα ή ενέργειες που επιμηκύνουν την αξία των resources. 

 

γ Recycling and repair and reuse sector gross value added 

Eκφράζουμε ανησυχίες εάν η Commission αποφάσισε να βάλει ετικέτα (label) όπως «πράσινο» «eco» ή «circular» σε 

επίπεδο κλάδου. Είναι πολύ απλοϊκό να χαρακτηριστούν δραστηριότητες ως «recycling»(ανακυκλωτικές) και άλλες όχι, 

βάζοντας έτσι στο πεδίο εφαρμογής της ανακύκλωσης των πρώτων υλών μόνο τις πρώτες. Ο μεταλλουργικός – 

μεταλλευτικός κλάδος είναι παράδειγμα ανακύκλωσης, ιδιαίτερα των αποβλήτων του. Δεν δεχόμαστε ότι μόνον ένα 

τμήμα οικονομικών δραστηριοτήτων συμβάλλει στην Κ.Ο. 

Αυτή η διάσταση δεν είναι σωστή. Πρέπει στο explanatory test-αναφορά για την K.O. της Commission να γίνει 

κατανοητό από όλους ότι όλοι είναι εντός πλαισίου παρακολούθησης (Monitoring) και ελέγχου εφαρμογής της Κ.Ο. 
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δ Cyclical use rate indicator  

O δείκτης αυτός δίνει λανθασμένη εικόνα. Δεν θεωρείται ορθός από οικονομική άποψη και ως προς το περιεχόμενό του 

εμφανίζει σημαντικές ελλείψεις. π.χ. δεν συνυπολογίζει τα αποθέματα των υλικών που χρησιμοποιούνται, παράγοντα 

απαραίτητου για  την Κ.Ο. 

Το βασικό περιεχόμενο και αντικειμενικός στόχος της Κ.Ο. δεν είναι να μειώσει τη χρήση πρώτων υλών αλλά να 

κρατήσει την αξία των resources όσο πιο πολύ χρονικά γίνεται και σε αυτό περιλαμβάνει (και όχι μόνο) την ανακύκλωση 

αποβλήτων. 

Η Κυκλικότητα πρέπει να προσδιορίζεται ως μείωση υλικών εξερχόμενων και όχι ως μείωση εισερχόμενων. 

 

Aπό το document Circular Economy Action Plan COM (2015)614, παραθέτουμε χαρακτηριστικό απόσπασμα για τις 

επιδόσεις της Ελλάδας στη διαχείριση αποβλήτων: 

 

 Προ κρίσης (γιατί μετά σταματήσαμε να στέλνουμε στοιχεία), η Ελλάδα είχε μία από τις μεγαλύτερες παραγωγές αστικών 

αποβλήτων ανά κάτοικο (430 kg/κάτοικο) 

 Με στοιχεία του 2014, η Ελλάδα είχε την 5η μεγαλύτερη παραγωγή αποβλήτων (εξαιρουμένων των εξορυκτικών)/ΑΕΠ 

στην Ευρώπη των 28 

 Με στοιχεία του 2014, η Ελλάδα είχε την 7η μεγαλύτερη παραγωγή αποβλήτων, εξαιρουμένων των εξορυκτικών, ανά 

κάτοικο 

 Με στοιχεία του 2014, η Ελλάδα είχε την 7η μεγαλύτερη παραγωγή αποβλήτων (εξαιρουμένων των εξορυκτικών), 

ανάλογα με την εσωτερική κατανάλωση υλικών-πρώτων υλών 

 Έχει ένα από τα μικρότερα ποσοστά ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και το μικρότερο 

ποσοστό ανακύκλωσης συνολικά όλων των αποβλήτων της 

 Έχει το τρίτο μικρότερο ποσοστό στην Ευρώπη των 28 σε ανακύκλωση μη ξύλινων συσκευασιών και την τελευταία θέση 

στην ανακύκλωση ξύλινων συσκευασιών 

 

 PEF (Product Environmental Footprint) 

O κλάδος από το 2013 μετέχει στον προσδιορισμό Product Envi Footprint που θα υλοποιηθεί αρχικά για τα μέταλλα Al, 

Cu, Pb και χάλυβα με τελικό σκοπό το eco-labeling. Σε αυτό, βασικά στοιχεία για τον προσδιορισμό του περιβαλλοντικού 
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αποτυπώματος, αποτελούν οι ορυκτές πρώτες ύλες στις οποίες βασίζεται το μεταλλικό προϊόν  και οι επιπτώσεις στο 

περιβάλλον από την εκμετάλλευσή τους. 

Δίνεται πραγματική μάχη για να πειστούν μελετητές και ινστιτούτα της Commission που έχουν αναλάβει την προώθηση 

των PEF ότι η περιβαλλοντική επίπτωση από την εξόρυξη-κατεργασία των πρώτων υλών, δεν πρέπει να χρεώνεται ως 

ξεχωριστός παράγοντας επίπτωσης από την αρχή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν λαμβάνεται υπόψη η ροή χρήσης στην 

αλυσίδα αξίας και ότι ένα μέρος μόνο των «επιπτώσεων» είναι μέρος του προϊόντος που κυκλοφορεί και θα κυκλοφορεί 

για χρόνια μέσα στην κοινωνία (κατασκευές, ανακύκλωση, προϊόντα μεταλλικά κτλ.). 

Πρέπει να συνυπολογιστεί ότι η εξόρυξη δεν είναι απλά μία σημαντική αιτία περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλά η 

δραστηριότητα που κατά κύριο λόγο «παρέχει υπηρεσίες» μεγάλης σημασίας στην κοινωνία.  

Στις δοκιμές δημιουργίας του PEF για τον Cu, εφαρμόζοντας την άποψη για άμεση εξ ολοκλήρου χρέωση, εξ αρχής 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εξόρυξης στον κύκλο παραγωγής του προϊόντος, αθροίζοντας φάση-φάση τις 

επιπτώσεις, βγήκε ως αποτέλεσμα ότι το 95% της συνολικής επίπτωσης, οφείλεται στις πρώτες ύλες. 

Αυτό προφανώς είναι λάθος και προβλημάτισε όλους τους εμπλεκόμενους. Ο κλάδος στηρίχθηκε στο οφθαλμοφανές 

αυτό λάθος για να αντικρούσει τις λανθασμένες απόψεις υπολογισμού των επιπτώσεων. Ο προβληματισμός και ο 

διάλογος είναι ανοικτοί. Χρειάζεται να αναλυθούν υφιστάμενα τεχνικά στοιχεία και να εμπλουτιστούν με νέα για καλύτερη 

προσέγγιση.  

Πίσω από όλα αυτά, εκτός από τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην παραγωγή μετάλλων, 

υπάρχει και διάχυτη άποψη στην Commission για μείωση κατανάλωσης Πρώτων Υλών που για πολλούς βαίνουν 

εξαντλούμενες. 

Ο κλάδος μας στο διάλογο για τα PEF θέτει τα εξής βασικά σημεία: 

 Να υπάρξει μετατόπιση από την εκτίμηση για την εξάντληση των αποθεμάτων ΟΠΥ στην εκτίμηση της 

διαθεσιμότητάς τους 

 Να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία προσδιορισμού PEF χρησιμοποιεί διακριτούς και αναγνωρίσιμους 

μηχανισμούς/μεθόδους προσδιορισμού περιβαλλοντικών επιπτώσεων  

 Να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία PEF δεν θα υπερχρεώνει ή διπλοχρεώνει τις επιπτώσεις της εξόρυξης 

 Να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία PEF δεν θα οδηγήσει σε περιβαλλοντικές αξιώσεις ή νέες υποχρεώσεις 

Η Commission σκοπεύει να εκδώσει το τελικό PEF Guidance πριν το 2020 και φυσικά η προσπάθεια αυτή θα 

συνδεθεί με την κυκλική οικονομία.  
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 Best Available Techniques of Extractive Wastes (BATs) 

 

Τελικά, μετά από πολλές παρεμβάσεις, τα ΒΑΤs της διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων δεν θα περιλαμβάνουν: 

 Την τοποθέτηση «παραπροϊόντων» εντός εκσκαφών 

 Την τοποθέτηση εξορυκτικών αποβλήτων εντός εκσκαφών για λόγους αποκατάστασης ή για λόγους 

κατασκευαστικών έργων απαραίτητων για την εκμετάλλευση γιατί, με τη χρήση αυτή, θεωρούνται παραπροϊόντα  

 Την τοποθέτηση μη εξορυκτικών αποβλήτων εντός εκσκαφών 

Ό, τι δεν έχει περάσει στα BATs, η Commission θέλει να τα βάλει σε μία Guidance εφαρμογής της MWD. Θεωρεί ότι 

δίνονται πολλές διαφορετικές ερμηνείες από τα κράτη μέλη (Κ-Μ) στα διάφορα άρθρα της Οδηγίας  όπως π.χ. για το 

backfilling, με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζεται η διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων με ίδιο τρόπο από όλους. 

Επίσης θα κυκλοφορήσουν Guidelines και για τις επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων αποβλήτων.  

Ένα άλλο σημείο όπου εμφανίζονται μεγάλες διαφορές εφαρμογής/συμμόρφωσης των Κ-Μ με την MWD είναι και οι 

χαρακτηρισμοί των εγκαταστάσεων «Α» κατηγορίας. Τι δηλώνεται ως «Α» κατηγορία (ως πλέον βαριά) είναι απολύτως 

σχετικό. Είναι αδύνατο να ελεγχθούν και να κατηγοριοποιηθούν ενιαία 20.000 και πλέον εγκαταστάσεις αποβλήτων 

στην Ε.Ε. Γι’ αυτό θα κυκλοφορήσει αντίστοιχη Guidance που θα έχει λάβει υπόψη όλες αυτές τις αδυναμίες. Τα κριτήρια 

που θα περιέχει, θα βασίζονται σε συγκρίσεις που θα γίνουν από δηλωμένα στοιχεία κρατών μελών, με συγκεκριμένες 

επίσης δηλωμένες εγκαταστάσεις αποβλήτων.  

Θα δοθεί από την Commission μεγάλο βάρος στις επιθεωρήσεις, γι’ αυτό τα αντίστοιχα Guidelines θα είναι ιδιαίτερα 

αναλυτικά. 

Στο τελευταίο draft BAT document που κυκλοφόρησε, οι μελετητές της Commission (JRC) είχαν την άποψη ότι θα 

πρέπει να τροποποιηθεί η Οδηγία περί μεταλλευτικών αποβλήτων (Μining Waste Directive (MWD)). Μετά από την 

έντονη αντίδραση του κλάδου, κάτι τέτοιο φαίνεται ότι θα αποφευχθεί.  

Στα δύο webinars που πραγματοποιήθηκαν για παρουσίαση και συζήτηση του Draft BREF, προκειμένου να γίνουν 

βελτιώσεις,  προέκυψε το συμπέρασμα ότι χρειάζονται αρκετές αλλαγές στη δομή του document. Ιδιαίτερα στο τρίτο 

κεφάλαιο, όπου παρουσιάζονται οι εκπομπές ρύπων και οι καταναλώσεις πρώτων υλών και ενέργειας (emission and 

consumption, inflows/outflows data). Υπάρχει προβληματισμός για το τι ποσοστό των εταιρειών θα συμπεριληφθεί στο 

χαρακτηριστικό δείγμα των εκπομπών ρύπων, όπως π.χ. να ληφθεί μόνο το 10% και με βάση αυτά να έχουμε το τελικό 

document πάνω στις εκπομπές των ρύπων.  Ο κλάδος θεωρεί ότι ένα τέτοιο δείγμα δεν θα είναι αντιπροσωπευτικό και 

ότι θα δημιουργηθούν εσφαλμένα συμπεράσματα.  

Η JRC θέλει να συμπεριληφθούν και οι αέριοι ρύποι και όχι μόνο οι ρύποι που κατευθύνονται στο υδάτινο περιβάλλον. 

Ο κλάδος αντιδρά έντονα σε αυτήν την προοπτική.  

Ένας άλλος προβληματισμός είναι ότι τα ΒΑΤs ως documents θα πρέπει να είναι πιο εξειδικευμένα από το υπάρχον 

νομοθετικό πλαίσιο, δίνοντας πληροφορία για κάθε κλάδο ξεχωριστά και όχι με την ομαδοποίηση που επιδιώκεται.  

Σημαντική καινοτομία αποτελεί και η πρόταση να προηγείται Environmental Risk Assessment (ERA) για κάθε μία 

υποψήφια τεχνολογία αντιμετώπισης των εξορυκτικών αποβλήτων, που θα προτείνεται στα ΒΑΤs, ώστε να έχουμε τη 

μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος.  

 Γενικές συνελεύσεις μελών της Euromines A’ και Β’ εξάμηνο 2017 

 

Ως είθισται, στο πλαίσιο των ΓΣ της Euromines στις οποίες μετείχε και ο ΣΜΕ, συνεδρίασαν όλες  οι ομάδες εργασίας, 

αξιολογώντας τα πεπραγμένα κατά τη διάρκεια του χρόνου και θέτοντας τους στόχους για το σχέδιο δράσης του 2018. 

Επίσης, συζητήθηκαν όλα τα θέματα που είναι σε εξέλιξη από την Commission και αφορούν στον κλάδο. 

 

 

 

 

 



 

156 

 Communication Committee 

 

Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τις επικοινωνιακές εκκρεμότητες της Euromines όπως το Health and Safety  Brochure, 

το οποίο παρουσιάζει ευρύτερα θέματα Υ&Α και καλές πρακτικές, βελτιώσεις στο website και στο newsletter της 

Euromines. 

 

H καμπάνια του «Βefore it’s yours, we mined it», με αντίστοιχο site το «eu mining» συνεχίζει να εξελίσσεται και να 

αναβαθμίζεται τεχνολογικά, ώστε να είναι πιο εύκολη η πρόσβασή της από όλες τις σύγχρονες ηλεκτρικές συσκευές. 

 

και να έχει μεγαλύτερη απήχηση στο ευρύ κοινό. 

Τελικώς προχώρησε η υλοποίηση νέας έκδοσης Του «Before it’s yours, we mine it» με τίτλο «Industry 4.0.», 

αναδεικνύοντας βελτιωμένα τη σημασία των ορυκτών στην καθημερινή ζωή, με νέο φωτογραφικό υλικό και κείμενα 

ιδιαίτερης επιμέλειας. Το προχωρημένο σχέδιο αυτής της έκδοσης μπορείτε να δείτε πατώντας διπλό κλικ στο εικονίδιο: 

 

 

Euromines_BIYWMI-b

ook-vol-2_Industry-27Nov2017.pdf 
 

Αποφασίστηκε να υλοποιηθεί έκδοση για τους νεωτερισμούς και την τεχνολογική πρόοδο του κλάδου της εξορυκτικής 

βιομηχανίας  με τον τίτλο «Μining has changed». Θα περιέχει τους σημαντικότερους νεωτερισμούς και υψηλής 

τεχνολογίας εφαρμογές, που υπάρχουν σε διάφορες εξορυκτικές δραστηριότητες στην Ε.Ε. Το υλικό θα συγκεντρωθεί 

με τη βοήθεια των μελών της Euromines. Τα κείμενα θα επιμεληθεί Ομάδα Πανεπιστημιακών. 

Παρουσιάστηκαν και άλλα επικοινωνιακά project της Euromines όπως: 

 

 «Εxperience Mining»: Έχει φτιαχτεί λίστα μεταλλευτικών χώρων προς επίσκεψη από το ευρύτερο κοινό και 

παρέχεται και Interactive χάρτης με τοποθεσία και επαφές. Η επίσκεψη μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε 

μεταλλευτικό χώρο που λειτουργεί παραγωγικά είτε σε εξοφλημένα μεταλλεία που έχουν μετατραπεί σε 

επισκέψιμους μουσειακούς χώρους 

 «Εuromines Quick Guides», τα οποία παρέχουν συμπυκνωμένη πληροφορία για θέματα που αφορούν στον 

κλάδο και προωθούνται στα social media. Έχουν τύχει μεγάλης προβολής και αντικαθιστούν πλέον τα reports, 

τα summaries και τα position papers της Euromines 

 «Εducation project»: στόχος είναι ο σχεδιασμός ενός εικονικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού για μαθητές, που 

τους εκθέτει στην εφοδιαστική αλυσίδα πρώτων υλών και αντίστοιχα στο ρόλο που αυτές οι ύλες διαδραματίζουν 

στην καθημερινή ζωή, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και το life cycle management. Το πρόγραμμα 

θα συνεισφέρει στην προαγωγή του στόχου «7» «ensure environmental sustainability». Εκτός από την παροχή 

ενός ευχάριστου εκπαιδευτικού εργαλείου για μαθητές, το project  αυτό θα δημιουργήσει τα επιθυμητά 

εκπαιδευτικά εργαλεία που χρειάζονται για τους δασκάλους/καθηγητές, ειδικά για την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση 

 ICMM 2017-industry stakeholders opinion survey: σχεδόν 800 πιστοποιημένα ερωτηματολόγια στα οποία 

απάντησαν stakeholders που είναι πολύ εξοικειωμένοι με την εξορυκτική βιομηχανία. Συμμετείχαν σε αυτό 

πάνω από 90 χώρες από ιδιωτικό τομέα, μέλη και μη μέλη της ICMM, σύμβουλοι, επενδυτές και δανειστές, 

δημόσιος τομέα, κυβερνήσεις (εθνικό, τοπικό, ακαδημαϊκοί, trade associations, NGOs και media. 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν τα εξής: 

 

 8/10 stakeholders περιγράφουν την εξόρυξη ως ωφέλιμη αν και εφόσον η βιομηχανία δουλεύει πάνω στον 

περιορισμό του αρνητικού αντίκτυπου ή στην κατάλληλη ρύθμισή του  
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 Αυτά που κρίνονται ως τα πιο σοβαρά θέματα που επηρεάζουν τη βιομηχανία είναι  το πλαίσιο αυξημένων 

κανονισμών που τη διέπουν και η πίεση τιμών στα προϊόντα της   

 4/5 stakeholders θεωρούν την αξία του εξορυκτικού κλάδου για την κοινωνία υψηλή.  Οι stakeholders σε 
Ευρώπη και Νοτ. Αμερική είναι πιο θετικοί ενώ σε Ασία και Αφρική είναι πιο επιφυλακτικοί  

 Η εφαρμογή της Βιώσιμης Ανάπτυξης,  η μεγαλύτερη αποδοχή του έργου της εξορυκτικής βιομηχανίας από τις 

τοπικές κοινωνίες και η διαφάνεια είναι οι κυριότεροι προτιμώμενοι και προτεινόμενοι δρόμοι για τη δημόσια 

εμπιστοσύνη στη βιομηχανία. Επίσης αναφέρθηκαν στο θέμα της εκπαίδευσης στα μεταλλεία και στην 

εντονότερη εξωτερίκευση στοιχείων , ώστε να καταστεί πιο ξεκάθαρη η εικόνα του κλάδου 

 

 Εnvironment Committee 

 

Aσχολήθηκε με τη διαμόρφωση θέσεων σε όλα τα επίμαχα ευρωπαϊκά θέματα που περιγράφηκαν προηγούμενα. 

 

 Policy Committee 

 

 Workshop on “National Sustainability and Certification schemes” 

 

Σκοπός του workshop που πραγματοποιήθηκε αυτή τη φορά αντί συνεδρίασης της Policy Committee ήταν τα μέλη της 

Euromines να ανταλλάξουν ανεπίσημα πληροφορίες σχετικά με όλα τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα βιώσιμης 

ανάπτυξης και πιστοποίησής τους για τους τομείς των ορυχείων στην Ευρώπη. 

 

 Η πιστοποίηση βιωσιμότητας, τα πλαίσια, οι κατευθυντήριες γραμμές ή τα πρότυπα αναδύονται ως ένα αποτελεσματικό 

μέσο αυτοοργάνωσης σε εθνικό επίπεδο που δίνει δυνατότητα συγκρίσεων σε διεθνές επίπεδο και έχει πολιτική 

σημασία  για την εξορυκτική βιομηχανία της χώρας.   

 

Τα μέλη της Euromines πρότειναν την προώθηση ενός ενιαίου προτύπου για όλους, ώστε να υπάρχουν ενιαία στοιχεία, 

κάτι το οποίο δεν ισχύει σήμερα, με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται η εμφάνιση του κλάδου σε ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο. 

 

Ορισμένα παραδείγματα σχεδίων βιώσιμης ανάπτυξης/ πιστοποίησης και παρακολούθησής τους, τα οποία 

παρουσιάστηκαν στο workshop υπάρχουν ήδη σε  κάποια μέλη της Euromines. 

 

Το Βουλγαρικό Επιμελητήριο Μεταλλείων και Γεωλογίας δημοσίευσε ένα εθελοντικό Πρότυπο Βιώσιμης Εξόρυξης το 

2012. 

 

Η εταιρεία FinnMin υιοθέτησε τα καναδικά πρότυπα «Towards Sustainable Mining standards – extending them to the 

exploration processes». Κατά την αξιολόγηση των TSM, η FinnMin προέβη σε ανασκόπηση και προσαρμογή  των 

υπαρχόντων δεδομένων. 

 

Ο Σύνδεσμος  Ελληνικών Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων πρόβαλε το πρότυπο δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης 

που ακολουθεί και στον ετήσιο απολογισμό επ’ αυτών. Μέσω αυτού του απολογισμού, προβάλλει τις 

επιδόσεις του κλάδου.   

 

Γενικά σε ό,τι αφορά Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης του εξορυκτικού κλάδου που να αναδεικνύουν τη λειτουργία του στο 

πλαίσιο της  Βιώσιμης Ανάπτυξης, εμφανίζεται σημαντική έλλειψη στοιχείων. Αυτό χρεώνεται στα πολύ αρνητικά του. 

Καταγράφεται διστακτικότητα στη δημοσκόπηση στοιχείων από πλευράς εξορυκτικών επιχειρήσεων. Ως κύρια αιτία γι’ 

αυτό, προβάλλονται λόγοι εμπιστευτικότητας. 

Η προσπάθεια εφαρμογής συστημάτων καταγραφής λειτουργίας στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, πιστεύεται ότι 

θα οδηγήσει σε καλύτερη προς τα έξω εμφάνιση του κλάδου: 
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 Ανακήρυξη νέας Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη Βιομηχανία 

 

Στο πλαίσιο της ανακήρυξης από τον πρόεδρο της Commission της νέας Ευρωπαϊκή Πολιτικής για τη Βιομηχανία (com 

2017, 479 final), έγινε συντονισμένη ενιαία δήλωση βασικών βιομηχανικών φορέων για το μέλλον και τη σημασία της 

ευρωπαϊκής βιομηχανίας και το τι πρέπει να γίνει ώστε να αναπτυχθεί. Στη δήλωση αυτή μετείχε και η Εuromines.  

Στη νέα βιομηχανική πολιτική γίνεται εκτεταμένη αναφορά στην Κυκλική Οικονομία και το πώς καλούνται να 

συνεισφέρουν σε αυτή όλοι οι βιομηχανικοί κλάδοι. 

Επειδή γίνεται πολλή συζήτηση για το εάν και κατά πόσο και πώς συμμετέχει ο εξορυκτικός κλάδος στην Κ.Ο., η 

Euromines επεσήμανσε επιγραμματικά τα εξής: 

«Ο κλάδος μας προσφέρει σημαντικότητα στην Κ.Ο. γιατί την εφοδιάζει με τις απαραίτητες πρώτες για να 

λειτουργήσει. Βοηθούμε η Κ.Ο. να γίνει πραγματικότητα. Χωρίς τη δική μας παραγωγή πρώτων υλών κυκλική 

οικονομία δεν υπάρχει. Η κυκλική οικονομία χρειάζεται πρώτες ύλες για να υλοποιηθεί». 

Πέραν αυτού, η βιομηχανική ανάπτυξη απαιτεί βιώσιμη τροφοδοσία με πρώτες ύλες και αυτό απαιτεί την άμεση  

εφαρμογή των εξαγγελμένων ευρωπαϊκών και εθνικών αντίστοιχων πολιτικών. Μέρος των πολιτικών αυτών πρέπει να 

είναι και η ενημέρωση – εγρήγορση της κοινής γνώμης για την ανάγκη ανάπτυξης της ευρωπαϊκής εξορυκτικής 

βιομηχανίας ώστε να στηρίξει την ανάπτυξη της ευρύτερης βιομηχανίας. 

Η περαιτέρω ουσιαστική ανάπτυξη της εξορυκτικής δραστηριότητας μπορεί να επιτευχθεί και μέσω του περιορισμού 

του χρόνου αδειοδοτήσεων νέων έργων που λειτουργεί ως φραγμός στην προώθηση των απαιτούμενων νέων 

επενδύσεων. Η ανάπτυξη του κλάδου περνά επίσης μέσα από την ανάγκη δημιουργίας νέων εξειδικευμένων και καλά 

καταρτισμένων νέων εργαζομένων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και νέων θέσεων εργασίας ποιοτικά 

αναβαθμισμένη.  

 Health and Safety Committee 

 

Έγινε ενημέρωση σε σχέση με νομικά θέματα και ειδικά στο θέμα τον μετρήσεων των ορίων αέριων ρύπων στα υπόγεια. 

Ειπώθηκε ότι θα πρέπει να γίνει έρευνα σχετικά με το πού και πώς γίνονται οι μετρήσεις (measurement protocol, 

εργαλεία μέτρησης κτλ). Ακόμα και εάν δεν καταστεί εφικτή η ύπαρξη ενιαίου πρωτόκολλου, τουλάχιστον θα πρέπει οι 

συνεχείς μετρήσεις να δείχνουν πρόοδο στην έκθεση στους ρύπους. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα «harmonized 

report» που θα δίνεται στην Commission και θα δείχνει την εικόνα του κλάδου σε σχέση με τα επίπεδα ρύπων στα 

υπόγεια. Στο πλαίσιο αυτό, δημιούργησε και η Euromines ένα «Best Practice Guide» όπου παρέχονται καλές πρακτικές 

σχετικά με το θέμα.   

 

Στην Αγγλία για παράδειγμα έχει γίνει μια έρευνα για το κόστος αλλαγής μηχανημάτων και εξοπλισμού. Ο ΣΜΕ επίσης 

έχει μπει στη διαδικασία συλλογής στοιχείων από τις εταιρείες μέλη του που έχουν υπόγειες εξορυκτικές 

δραστηριότητες.   

 

Aναφορικά με την έκθεση για το πού βρίσκεται ο κλάδος αναφορικά με τους εκλυόμενους ρύπους (baseline study), η 

Euromine’s έχει ξεκινήσει τη συλλογή στοιχείων με τη βοήθεια των μελών της. 

 

Για την εφαρμογή της  4ης λίστας της CAD ως προς τους ρύπους των μεταλλείων (NOX, CO), ως γνωστόν υπάρχει 

5χρονη περίοδος χάριτος. 

 

Η μεταβατική περίοδος λήγει στις 21 Αυγούστου 2023 και εντωμεταξύ ο κλάδος πρέπει να παρουσιάσει το baseline 

study για το πού βρίσκεται σήμερα και το τι δυνατότητες έχει να υλοποιήσει τα νέα όρια της CAD.   
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H εταιρεία SWEMIN πρότεινε το πρωτόκολλο μετρήσεων να καθορίζεται από τις εξής παραμέτρους: 

 

 

 Μethod  

 Calibration  

 Temperature  

 Atmosphere pressure  

 Measurement time  

 Ventilation time  

 Location of logging instrument and diffusion sampler Notes which tasks are performed  

 Description of the number of vehicles 

 

Στο δεύτερο εξάμηνο με τη συνδρομή όλων των μελών προωθήθηκε η έκδοση μπροσούρας με καλές πρακτικές για τη 

μείωση των αέριων ρύπων ΝΟx και CO μετά και τις «σκληρές» νέες απαιτήσεις της τροποποιημένης οδηγίας για τα 

χημικά (CAD). 

H μπροσούρα φέρει τον τίτλο «We have moved on from the canary», θέλοντας με μια φράση να δείξει την πρόοδο του 

κλάδου στην αντιμετώπιση των αέριων ρύπων, κύρια στις υπόγειες δραστηριότητες.  

Η μπροσούρα παρουσιάζεται στο παρακάτω link: 

 

http://www.euromines.org/files/euromines_brochure_best-practices_final.pdf 

 

 

Η. 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 . 

Διαφωνία με ΣΜΕ-προσφυγή στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) 

 

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 

http://www.euromines.org/files/euromines_brochure_best-practices_final.pdf
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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 αυτά ο Σύνδεσμος πρότεινε 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 προσέφυγε στον ΟΜΕΔ με ίδια αιτήματα. 
Ζητούσαν υπογραφή κλαδικής και όχι ομοιοεπαγγελματικής συλλογικής σύμβασης εργασίας η οποία περιείχε και 
μηχανικούς, υπομηχανικούς και διοικητικούς υπαλλήλους, με έντονες αυξήσεις μισθών και ημερομισθίων έναντι της 
σύμβασης του 2011 (τελευταία σύμβαση που υπογράφηκε), με συνυπολογισμό τριετιών  του διαστήματος 2011—2017 
(οι οποίες ως γνωστόν έχουν «παγώσει» από το 2012) και με πάρα πολλά επιδόματα πέραν της σύμβασης του 2011. 
 
Η διαπραγμάτευση συνεχίζεται. 
 

 Άδεια χειριστών ειδικότητας «5» 

 

Στο θέμα των αδειών χειριστών μηχανημάτων που κανονιστικά προσδιορίστηκε με την ΚΥΑ Οικ. 10169/639/Φ.Γ.9.6.4 

(ΣΤ’) (Β’ 1983 14-8-2013), επειδή αφορούσε πολλούς κλάδους της βιομηχανίας, είχε διαδραματίσει ιδιαίτερο ρόλο ο 

ΣΕΒ στο προπαρασκευαστικό στάδιο, συζητώντας εκτενέστατα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Δυστυχώς, στην ΚΥΑ αυτήν και ιδιαίτερα στην ειδικότητα 5, γινόταν μία ομαδοποίηση μηχανημάτων, απαιτώντας οι 

χειριστές να εξετάζονται σε όλα τα μηχανήματα, από φορτωτές μέχρι καδοφόρους εκσκαφείς και όλα αυτά για να δοθεί 

άδεια χειρισμού που στην πράξη ο χειριστής θα χρησιμοποιούσε σε πολύ περιορισμένα είδη μηχανημάτων. Επίσης, 

δημιουργόταν πρόβλημα στην ίδια τη διαδικασία αδειοδότησης αφού οι υποψήφιοι χειριστές έπρεπε να εξεταστούν σε 

μηχανήματα για τα οποία δεν είχαν καμία γνώση λόγω του αντικειμένου της εταιρείας που εργάζονταν (π.χ. 

εργαζόμενος στα μεταλλεία να γνωρίζει από καδοφόρους εκσκαφείς που υπάρχουν μόνο στα ορυχεία της ΔΕΗ και 

αντιστρόφως). 

Παρόμοια προβλήματα υπήρχαν και στις εξεταστικές επιτροπές όπως και στα διαθέσιμα μέσα για να εξεταστούν οι 

υποψήφιοι.  

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, βγήκε τροποιητική απόφαση αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ. 113 (επισυνάπτεται), 

όπου στο άρθρο 16 έδινε τη λύση στο πρόβλημά μας αλλά μέχρι 31/12/2017. 

Το ερώτημα είναι τι γίνεται από κει και πέρα. Φαίνεται να επιστρέφουμε στην ίδια αβεβαιότητα που περιγράψαμε 

προηγούμενα.  

Στο πλαίσιο αυτό, ζητήσαμε την παρέμβαση του ΣΕΒ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του αντίστοιχου Υπουργείου, 

προκειμένου με αντίστοιχη διάταξη να λυθεί οριστικά το θέμα.  
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Θ. ΣΜΕ και ΜΜΕ 
 
Το 2017 ο ΣΜΕ είχε έντονη παρουσία στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους 
δημοσιογράφους για τους ορυκτούς πόρους, την ανάπτυξή τους, τη σημασία τους για την εθνική περιφερειακή 
ανάπτυξη και τα προβλήματα που σχετίζονται με την εξορυκτική δραστηριότητα. 
 
Παραθέτουμε τους τίτλους των χαρακτηριστικών δημοσιευμάτων (περισσότερες λεπτομέρειες στο www.sme.gr): 
 

 Συνέντευξη του Προέδρου του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλα στη Ναυτεμπορική με θέμα «Απολογιστικές Εκτιμήσεις της 
πορείας της ελληνικής εξορυκτικής-μεταλλουργικής βιομηχανίας για το 2016 και προοπτικές για το 2017 

 Συνέντευξη του Προέδρου του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλα στην Καθημερινή με θέμα την οικονομική σημασία του κλάδου  
και τη συμβολή του στην εθνική και περιφερειακή ανάπτυξη 

 Δελτίο Τύπου για τα εγκαίνια στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή  
 Δελτίο Τύπου για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μελών ΣΜΕ 
 Σημαντική προβολή στα ΜΜΕ της ομιλίας του προέδρου του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλα και του Γεν. Δν/τη ΣΜΕ κ. Χρ. 

Καβαλόπουλου στο πλαίσιο του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Μεταλλευτικών Πόρων της Ελλάδος 
 Άρθρο του Προέδρου του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλα στο Κυριακάτικο Βήμα με θέμα «δημιουργία αξίας και πλούτου με 

την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας». Το άρθρο αυτό έτυχε σημαντικής προβολής και από άλλα 
δημοσιογραφικά μέσα 

 Άρθρο του Προέδρου του ΣΜΕ στη HUFFINGTON  με θέμα «Εξορυκτικός κλάδος: Αρμονική συνύπαρξη και 
Βιώσιμη Ανάπτυξη 

 Σημαντική προβολή σε πολλά ΜΜΕ των θέσεων που ανέπτυξε ο Πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλας στο γεύμα 
εργασίας που παρέθεσε ο ΣΜΕ σε δημοσιογράφους 

 Σημαντική προβολή είχε το δελτίο τύπου του ΣΜΕ για την «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» και η Ομιλία του Γεν. Δν/τη 
του ΣΜΕ κ. Χ. Καβαλόπουλου με θέμα «Εξορυκτική βιομηχανία και προστασία περιβάλλοντος» στο Μουσείο 
Γουλανδρή 

 Συνέντευξη του Προέδρου του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλα στην Οικονομική Επιθεώρηση με θέμα «Ας εκλείψουν όσοι 
ορέγονται εις βάρος του περιβάλλοντος» 

 Σημαντική προβολή της Ομιλίας του Γεν. Δν/τη του ΣΜΕ με θέμα «Challenges and opportunities of the Greek 
Raw Materials Industry», που έγινε στο πλαίσιο του συνεδρίου Ε.Ι.Τ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sme.gr/
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