ETHΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
2018
Π ΕΕΚΘΕΣΗ
Π Ρ Α Γ ΜΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΕΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑ
ΡΙΟΥ
2018

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
,10674

info@sme.gr

210-7215900

Site 1

Site 2

www.sme.gr

www.orykta.gr

Σε λίγες γραμμές τι περιέχει η Ετήσια Συγκεντρωτική Ενημερωτική Έκθεση Πεπραγμένων του 2018:

2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΜΕ
Η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην εθνική οικονομία
ΣΜΕ KAI ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΔΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΜΕ 2018
Περιβάλλον και Ανάπτυξη


Ανακοίνωση στο ΚΥΣΟΙΠ της Εθνικής Στρατηγικής για τις ΟΠΥ



Νόμος 4519/2018 περί Οργάνωσης και Λειτουργίας Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών



Συνάντηση με το Γ.Γ. Υποδομών του Υπουργείου Μεταφορών για τα ιδιωτικά πρατήρια
καυσίμων



Προβλήματα από την εφαρμογή του νέου Λατομικού Νόμου 4512/2018. Παρεμβάσεις ΣΜΕ



Σχέδιο νόμου περί αιγιαλού και παραλίας



ΠΔ 59 περί Χρήσεων Γης



Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ)



Χωροταξικός Σχεδιασμός



Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Ναυτιλίας για την ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών λιμένων



δΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000, gUIDELINE TΗΣ COMMISSION



Άδειες Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων



Εγγυητικές επιστολές αποκατάστασης σε μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους

ΣΜΕ και ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ημερίδα «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος: Εξορυκτική δραστηριότητα, κοινωνία και περιβάλλον τον 21o αιώνα»
Γεύμα εργασίας ΣΜΕ με δημοσιογράφους, με θέμα την επικαιροποιημένη μελέτη του ΙΟΒΕ
Επίσκεψη του κ. Σκρέκα, τομεάρχη περιβάλλοντος της Ν.Δ. στα γραφεία του ΣΜΕ
Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Οι Ορυκτές Πρώτες Ύλες ως βασικός μοχλός ανάπτυξης για την
Ελληνική Οικονομία». Περίπτερο ΗΠΑ-ΔΕΘ
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Remix Peer Review meeting 16-18 Oκτωβρίου 2018 στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας
ΜΙΝLAND. Συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας-ελληνικό workshop με θέμα: Ορυκτές Πρώτες Ύλες και
Χωροταξικός Σχεδιασμός
ΕΙΤ Raw Materials, 3rd Greek Raw Materials Dialogue – Συμμετοχή ΣΜΕ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΜΕ
ΣΜΕ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ








Η πορεία της Ασφάλειας το 2018
Συνεδρίαση του Governing Board του ΕU OSHA 12-13/6/2018
Ένταξη στην Οδηγία των καρκινογόνων των Diesel Exhaust
Άρθρο του Χ. Καβαλόπουλου, Γεν. Δν/τη του ΣΜΕ στο Newsletter
Συμμετοχή στην ημερίδα του ΕΛΙΝΥΑΕ με θέμα «Οριακές Τιμές Έκθεσης Χημικών Ουσιών, νέες
υποχρεώσεις στην Ε.Ε.
Εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 4 του ΚΜΛΕ σε συνδυασμό με το άρθρο 59 του Ν.
4512/2018 (επιβολή προστίμων σε εργολάβος εξορυκτικών δραστηριοτήτων)
Τρίτο κύμα ένταξης ουσιών στην Οδηγία περί καρκινογόνων

ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ











Επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων αποβλήτων-τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τις επιθεωρήσεις
σύμφωνα με το άρθρο 17 της Οδηγίας 2006/21/ΕΚ (MWD)
Workshop της Euromines σχετικά με το Αδειοδοτικό
MINLEX study (αφορούσε τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής εξορυκτικής βιομηχανίας).Βασικά
σημεία της μελέτης
Γενική Συνέλευση Euromines 2018, Σόφια Βουλγαρίας. Ανασκόπηση Α εξαμήνου
Κοινό κάλεσμα στους υποψήφιους Ευρωβουλευτές
από εκπροσώπους της ευρωπαϊκής
βιομηχανίας
EUMICON conference 26-28 Σεπτεμβρίου 2018
«Η οικοδόμηση ενός νέου κόσμου. Κατασκευασμένου στην Ευρώπη».
Reference document for the management of waste from extractive industry (MWEI BREF)
Τhe European Innovation Partnership (EIP) on raw materials 2020-2030
SUPRIM Project

ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Διαπραγμάτευση με την ΟΜΕ για υπογραφή ΣΣΕ –τελικές θέσεις
ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ
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ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Με αφετηρία τη δραστηριότητα και τις ανάγκες των µελών µας και βασιζόµενοι
στο έργο των Οµάδων Εργασίας του ΣΜΕ θα συνεχίσουµε στο 2019
προβάλλοντας τις θέσεις µας και την σηµασία του κλάδου µας για την Εθνική
Οικονοµία, µε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια στους χώρους εργασίας, στη
βιώσιµη ανάπτυξη και στο χωροταξικό σχεδιασµό των ορυκτών πρώτων υλών
που βρίσκεται σε εξέλιξη.
H διεθνής οικονοµία συνέχισε την αναπτυξιακή πορεία της στο 2018 µε
πολλές προκλήσεις και ερωτηµατικά για το µέλλον της λόγω των
επαπειλουµένων εµπορικών πολέµων µεταξύ των ηγετικών οικονοµιών και
την επιβράδυνση του ρυθµού µεγέθυνσης σε πολλές από αυτές.

Η ελληνική οικονοµία σταθεροποιήθηκε σε θετικό, έστω και χαµηλό, ρυθµό ανάπτυξης και αναζητεί στήριγµα
σε εξωστρεφείς δραστηριότητες και περισσότερες επενδύσεις προκειµένου να αυξηθεί το ΑΕΠ και να
αντιµετωπισθεί η ανεργία η οποία βαίνει µειούµενη αλλά εξακολουθεί να είναι σηµαντικά υψηλή για τα
ευρωπαϊκά δεδοµένα.

Στο περιβάλλον αυτό η ελληνική εξορυκτική βιοµηχανία αποτελεί τυπικό παράδειγµα δραστηριότητας που
συµβάλλει στην επίτευξη των θεµελιωδών ζητουµένων από την ελληνική οικονοµία και τα µέλη µας συνέχισαν
µε συνέπεια στο δρόµο της βιώσιµης ανάπτυξης.
Στο 2018 δεν σηµειώθηκαν δυστυχήµατα στις λειτουργίες των µελών µας, συνεχίσθηκε η άνοδος στις ώρες
εκπαίδευσης και οι δείκτες επίδοσης ασφαλείας παρέµειναν στα ίδια επίπεδα. Αξίζει όµως να σηµειωθεί ότι
περίπου τα µισά µέλη µας πέτυχαν να είναι ελεύθερα ατυχηµάτων στη διάρκεια αυτής της χρονιάς.

Οι επενδύσεις στο τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και στην αποκατάσταση τοπίου
συνεχίστηκαν µε τους επιβαλλόµενους από τα σχετικά εταιρικά προγράµµατα ρυθµούς αναδεικνύοντας την
προσήλωση των µελών µας στον κώδικα αρχών µας.
Ανασκοπώντας τις επιδόσεις επιµέρους δραστηριοτήτων του κλάδου και µέσα σε ένα περιβάλλον µε υψηλά
θαλάσσια ναύλα και ανοδικό κόστος καυσίµων, µε χαρακτηριστικά υψηλές τιµές στον Οκτώβριο του 2018,
παρατηρούµε:
-Στα βιοµηχανικά ορυκτά, µάρµαρα και µεταλλεύµατα οξυµένο ανταγωνισµό από παραγωγούς της Τουρκίας,
µε χαµηλές τιµές που υποστηρίζονται από τη σηµαντικά ευνοϊκή ισοτιµία της λίρας.

- Η Κίνα επαναλειτούργησε εργοστάσια µεταλλικών προϊόντων που είχε σταµατήσει για περιβαλλοντικούς
λόγους. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα, σε συνάρτηση και µε το «κράτηµα» των διεθνών αγορών, πτώσεις τιµών
των µετάλλων.

- Στα βιοµηχανικά ορυκτά µικτή εικόνα µε µικρές µειώσεις στις πωλήσεις σε ορισµένα προϊόντα, µε διατήρηση
ή µικρή αύξηση όγκων στα περισσότερα.
- Στα µάρµαρα συνεχιζόµενη ανοδική πορεία των εξαγωγών µε αντίστοιχη βελτίωση των οικονοµικών
αποτελεσµάτων.
- Στα αδρανή υλικά αύξηση των όγκων των πωλήσεων κατά 5%-7% έναντι του 2017 λόγω αύξησης της
ιδιωτικής δόµησης και ορισµένων περιφερειακών-δηµοτικών έργων.

- Στη παραγωγή τσιµέντου, που είναι σηµαντικός καταναλωτής ορυκτών πρώτων υλών, χαµηλή κατανάλωση
στην εγχώρια αγορά και η αύξηση των πωλήσεων στο εξωτερικό. Αναµένονται σηµαντικές προκλήσεις στην
ευρωπαϊκή τσιµεντοβιοµηχανία από την απόφαση για κατάργηση δωρεάν εκποµπών CO2 από το 2021.

- Η παραγωγή λιγνίτη να συνεχίζει να αποτελεί σηµαντικό παράγοντα διασφάλισης της ενεργειακής επάρκειας
της χώρας, µε το σχέδιο αποεπένδυσης λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Κορυφαίο γεγονός στο ρυθµιστικό πλαίσιο της εξορυκτικής βιοµηχανίας ήταν η ψήφιση του νέου Λατοµικού
νόµου στις αρχές του 2018, µετά από πολυετή αναµονή και επίπονες διαβουλεύσεις. Ο Σύνδεσµός µας θεωρεί
ότι ο νέος νόµος επέβαλε νέα οικονοµικά βάρη σε ένα κλάδο που αντιµετωπίζει έντονο διεθνή ανταγωνισµό
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και µία σηµαντικά πεσµένη εγχώρια κατασκευαστική αγορά, δεν εξασφάλισε την απρόσκοπτη συνέχιση των
µισθώσεων µέχρι τα εβδοµήντα χρόνια για τους συνεπείς µισθωτές όµως κινήθηκε συνολικά σε θετική
κατεύθυνση στην κωδικοποίηση της νοµοθεσίας. Μετά την ψήφισή του απαιτήθηκε συστηµατική παρέµβασή
µας ώστε να αντιµετωπισθούν προβλήµατα στην εφαρµογή του µέσω τροπολογιών, εξειδικευτικών
υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων.
Σηµαντικές προσπάθειες έγιναν επίσης για νοµοθετικές ρυθµίσεις σε θέµατα που αφορούσαν την λειτουργία
ιδιωτικών πρατηρίων καυσίµων, χωρίς όµως σαφή αποτελέσµατα, τις χρήσεις γης και τον χωροταξικό
σχεδιασµό της χώρας καθώς και για τους φορείς διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών.

Ο ΣΜΕ, µετά από πολύµηνη διαπραγµάτευση, κατέληξε στην υπογραφή Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας µε
την Οµοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδος, η οποία στους βασικούς όρους της επαναλάµβανε την παλιότερα
συνοµολογηθείσα σύµβαση. Σηµειώνουµε όµως ότι µέσα στο 2019, παρά την πολλαπλώς προβληθείσα έντονη
διαφωνία µας, η σύµβαση αυτή κηρύχθηκε υποχρεωτική και καταφύγαµε στη προσβολή αυτής της απόφασης.

Με τη συµµετοχή µας στις οµάδες εργασίας της Euromines, συµβάλαµε στη διαµόρφωση θέσεων σε θέµατα
Υγιεινής και Ασφάλειας, προστασίας περιβάλλοντος και προβολής του κλάδου. Έγιναν σηµαντικές
προσπάθειες να αναδειχθούν το µέλλον και η θέση του κλάδου στην εποχή Industry 4.0 και να προβληθούν οι
καινοτοµίες που ήδη εφαρµόζονται στην εκµετάλλευση – αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών.

Με τη συµµετοχή µας στην Advisory Committee of Safety and Health και στο Governing Board στο EU-OSHA
συµβάλαµε στη διαµόρφωση θέσεων για τη ένταξη νέων ουσιών µε νέα όρια έκθεσης στην Οδηγία περί
καρκινογόνων (CMD) και περί Χηµικών (CAD).

Με σκοπό την ενίσχυση της πληροφόρησης των νέων για την σηµασία της µεταλλευτικής στο σύγχρονο
πολιτισµό δηµιουργήσαµε ένα βίντεο που αναδεικνύει όλη την ιστορική πορεία του κλάδου µέχρι σήµερα και
το ιδιαίτερο µέλλον του µε τις εφαρµογές της σύγχρονης τεχνολογίας. Το υλικό αυτό παρουσιάστηκε ήδη σε
τρεις κύκλους, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή µε τη συµµετοχή πλέον των 1200 µαθητών
Γυµνασίου και Λυκείου, στο πλαίσιο της έκθεσης «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος», που συνεχίζει να λειτουργεί µε
επιτυχία για δεύτερη χρονιά.

O Σύνδεσµος µας συνέβαλε στην επικαιροποίηση της σχετικής µελέτης του ΙΟΒΕ, η οποία επιβεβαίωσε τον
έντονα εξωστρεφή χαρακτήρα της ελληνικής εξορυκτικής βιοµηχανίας, την υποστήριξη στη δηµιουργία
συνολικά 100.000 ποιοτικών θέσεων εργασίας, κυρίως στην ελληνική περιφέρεια, τις συστηµατικές
επενδύσεις της τάξης των 300 εκατοµµυρίων ευρώ το χρόνο και τη συνολική συµβολή στο ΑΕΠ της χώρας που
ξεπερνάει το 3% συνυπολογίζοντας και την καθετοποιηµένη παραγωγή που βασίζεται στις παραγόµενες
εγχώριες ορυκτές πρώτες ύλες.

Με αφετηρία τη δραστηριότητα και τις ανάγκες των µελών µας και βασιζόµενοι στο έργο των Οµάδων
Εργασίας του ΣΜΕ θα συνεχίσουµε στο 2019 προβάλλοντας τις θέσεις µας και την σηµασία του κλάδου µας
για την Εθνική Οικονοµία, µε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια στους χώρους εργασίας, στη βιώσιµη
ανάπτυξη και στο χωροταξικό σχεδιασµό των ορυκτών πρώτων υλών που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Αθανάσιος Κεφάλας
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ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο Σύνδεσµος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων ιδρύθηκε το 1924 µε την πρώτη επωνυµία «Ένωσις των εν Έλλάδι
Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων».

Σκοπός του είναι η συµβολή στην ανάδειξη της σηµασίας και την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας,
που αποτελούν ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, της εθνικής
οικονοµίας και της περιφερειακής ανάπτυξης. Εκπροσωπεί την ελληνική εξορυκτική – µεταλλουργική
βιοµηχανία στην ελληνική πολιτεία και τα ευρωπαϊκά όργανα.
Κατά το ΣΜΕ, η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας και ο σεβασµός προς το περιβάλλον, είναι έννοιες
συµβατές.

Τα µέλη του, αναγνωρίζοντας τη σηµασία της βιώσιµης ανάπτυξης, για τη διεθνή και ελληνική κοινωνία,
ισόρροπη ανάπτυξη µε σεβασµό στο περιβάλλον, την κοινωνία και τον άνθρωπο, από το 2006, έχουν
υιοθετήσει και δεσµευτεί σε Κώδικα 10 Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης, που προβλέπει τη συνεχή βελτίωση των
επιδόσεών τους στον οικονοµικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό και εργασιακό τοµέα. Η εφαρµογή τους
απεικονίζεται µε συγκεκριµένους µετρήσιµους δείκτες για κάθε ένα τοµέα ξεχωριστά, τους οποίους τα µέλη
αποστέλλουν µία φορά το χρόνο στο ΣΜΕ. Στo πλαίσιo της εφαρµογής των Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης για το
σύνολο των δραστηριοτήτων των εταιρειών µελών του ΣΜΕ, από το 2006 και µετά, αναφέρονται ετησίως και
σε κάποιες ιδιαίτερης σηµασίας «καλές πρακτικές».

Αναµφισβήτητα, οι εταιρείες είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε το κοινωνικό σύνολο µέσα στο οποίο
δραστηριοποιούνται. Οφείλουν, εποµένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην
κοινωνία και το περιβάλλον. Η οικειοθελής δέσµευση να ενταχθούν περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις
στις εταιρικές δραστηριότητες, πέραν των νοµικών υποχρεώσεων, στοιχειοθετεί την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη των εταιρειών και προσδίδει στις δραστηριότητές τους τη διάσταση του κοινωνικού αποτυπώµατος.
Αυτό αποτελεί κατευθυντήρια γραµµή λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων µελών του Συνδέσµου.

Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις µέλη του ΣΜΕ χαρακτηρίζονται από υψηλού επιπέδου τεχνική γνώση η οποία
αντανακλάται στην εφαρµογή υψηλής τεχνολογίας και καινοτόµων µεθόδων έρευνας και ανάπτυξης όλων των
έργων αξιοποίησης των ορυκτών πόρων. Επίσης, διακρίνονται από έντονα εξωστρεφή χαρακτήρα και έναν
ιδιαίτερα έντονο εξαγωγικό προσανατολισµό, µε εξαγωγές µεγαλύτερες του 65% του συνόλου των πωλήσεων
των µελών του, κατακτώντας σηµαντικά µερίδια στις διεθνείς αγορές αλλά και δίνοντας έτσι λύσεις σε εποχές
εθνικής οικονοµικής δυσκαµψίας. Πολλές από τις εταιρείες-µέλη του Συνδέσµου, κατατάσσονται στις
υψηλότερες θέσεις παραγωγής και πωλήσεων Ορυκτών Πρώτων Υλών σε παγκόσµιο ή ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μια νέα πρόκληση για τον κλάδο αποτελεί, επίσης, η κυκλική οικονοµία. Η µετάβαση από τη γραµµική στην
κυκλική οικονοµία, µπορεί να οδηγήσει την εξορυκτική – µεταλλουργική βιοµηχανία στην πρώτη γραµµή της
Βιώσιµης Ανάπτυξης, γι’ αυτό και εµείς, ως εκπρόσωποί της, τη στηρίζουµε ανεπιφύλακτα. Η πρωτογενής
παραγωγή, µε βάση τις αυξανόµενες ανάγκες της παγκόσµιας αγοράς, προβλέπεται να συνεχίσει να είναι
ουσιώδους σηµασίας, αλλά απαραίτητο προαπαιτούµενο γι’ αυτό, είναι η εφαρµογή των αρχών προστασίας
περιβάλλοντος και βιώσιµης ανάπτυξης.
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Βασικό στοιχείο στην ανάπτυξη της διεθνούς οικονοµίας, αποτελεί πλέον η εξοικονόµηση πόρων µε εφαρµογή
της φιλοσοφίας της κυκλικής οικονοµίας.

Η µεταστροφή από το γραµµικό µοντέλο «προµήθεια, παραγωγή, κατανάλωση, απόρριψη» στο µοντέλο
κυκλικής οικονοµίας «µείωση, επαναχρησιµοποίηση, επισκευή, ανακύκλωση, ανάκτηση, ασφαλή διαχείριση
αποβλήτων» απαιτεί αλλαγές
(από το σχεδιασµό των προϊόντων έως και την κατανάλωσή τους),
δηµιουργώντας πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονοµία. Αυτό είναι το νέο πλαίσιο
αρχών λειτουργίας των επιχειρήσεων µελών του Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων.

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΣΜΕ

Φιλικό
περιβάλλον Σταθερό και προβλέψιµο φορολογικό περιβάλλον
προς τις επενδύσεις
Αποτελεσµατικό και αποδεκτό Χωροταξικό σχεδιασµό
Ταχεία απόδοση δικαιοσύνης και ασφάλεια δικαίου

Εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης
8

Υποδοµές

Ανθρώπινο κεφάλαιο

Αξιοποίηση του γεωστρατηγικού πλεονεκτήµατος της χώρας ειδικά όσο αφορά τις
δυνατότητες logistics και αναβάθµιση των υπαρχουσών υποδοµών-κυρίως των
λιµανιών
Καινοτοµία: διατήρηση του επιστηµονικού δυναµικού και αντιµετώπιση του Brain
Drain-επαναπροσέλκυση πολλών από αυτούς που έφυγαν
Εφαρµογή: επαρκές και εκπαιδευµένο στελεχιακό δυναµικό για τις µονάδες
παραγωγής

Ανταγωνιστικότητα

Ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας

Εµπλοκή εκπαίδευσης και έρευνας στην παραγωγή καινοτόµων προσφορών αξίας
στην αγορά
Μετατόπιση της σηµαντικής έµφασης στην εγχώρια καθετοποίηση µονάδων προς
τη δηµιουργία αλυσίδων αξίας µε βάση τις ελληνικές παραγωγικές πηγές

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τη µελέτη προκύπτει ότι η Ελληνική Εξορυκτική Βιοµηχανία παρουσιάζει υψηλότερο µερίδιο στις επενδύσεις
έναντι της προστιθέµενης αξίας και της απασχόλησης, αναδεικνύοντας την αυξηµένη ένταση κεφαλαίου και την
ενισχυµένη συνεισφορά του κλάδου στην αναγκαία για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, επενδυτική
δραστηριότητα.
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Ο εξορυκτικός κλάδος έχει αντεπεξέλθει αποτελεσµατικά στην κρίση

10

11

12

13

14

15

ΣΜΕ KAI ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Από το 2006, οι εταιρείες µέλη του ΣΜΕ έχουν υιοθετήσει και δεσµευτεί σε Κώδικα 10 Αρχών Βιώσιµης
Ανάπτυξης, που προβλέπει τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών τους στον οικονοµικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό
και εργασιακό τοµέα. Η εφαρµογή τους απεικονίζεται µε συγκεκριµένους µετρήσιµους δείκτες για κάθε ένα τοµέα
ξεχωριστά, τους οποίους τα µέλη αποστέλλουν µία φορά το χρόνο στο ΣΜΕ.
Τα συγκεντρωτικά στοιχεία δηµοσιοποιούνται κάθε χρόνο στην Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων του Συνδέσµου
µε τη µορφή Scoreboard.

16

ΔΣ
Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ το 2018 ήταν τα εξής:
−

Διαπραγμάτευση με ΟΜΕ-διαμεσολάβηση ΟΜΕΔ
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−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Νέο Λατομικό Νομοσχέδιο, εκκρεμότητες, επαφές με πολιτική ηγεσία
Ημερίδα ΣΜΕ για σχολεία, στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Παραγωγή σχετικού video που
αφορά στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της εξορυκτικής δραστηριότητας
Newsletter και ΜΜΕ
Ανακοίνωση του ΚΥΣΟΙΠ περί Εθνικής Στρατηγικής για τις ΟΠΥ
Προγραμματισμός Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μελών
Ανασκόπηση εργασιών για την ημερίδα με θέμα «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος-εξορυκτική
δραστηριότητα, κοινωνία και περιβάλλον τον 21ο αιώνα», που απευθύνεται στα σχολεία και
πραγματοποιείται στο Μουσείο Γουλανδρή.Συζήτηση-κριτική για την ημερίδα μετά τη διεξαγωγή της
Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
Ιδιωτικά Πρατήρια
Περιβαλλοντική αδειοδότηση εξορυκτικών έργων
Εφαρμογή του νέου Λατομικού Νόμου –αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω εξειδικευτικών αποφάσεων
Απόφαση για παρέμβαση ΣΜΕ, στο ΣτΕ, κατά της προσφυγής ενάντια στην έκδοση αδειών
εγκαταστάσεων της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ»
Οικονομικός απολογισμός 2017 και προϋπολογισμός 2018
Ανάθεση στο ΙΟΒΕ επικαιροποίησης της μελέτης του 2016 για τον εξορυκτικό κλάδο
Καθυστερήσεις στην αξιολόγηση ΜΠΕ εξορυκτικών έργων
Η απόφαση της διαιτησίας για τις μεταλλουργικές εγκαταστάσεις της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ»
Υποχρεώσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης με βάση και το Λατομικό Νόμο
Γεύμα εργασίας με δημοσιογράφους
Επικοινωνιακές δράσεις β’ εξαμήνου
Συναντήσεις με Γεν. Γραμματέα Ενέργειας και ΟΠΥ κ. Μ. Βερροιόπουλο
Νομοσχέδιο χρήσεων γης
Νομοσχέδιο Αιγιαλού και Παραλίας
Προβλήματα εφαρμογής της ΥΑ 37776/2645 περί ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων
Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα «Οι Ορυκτές Πρώτες Ύλες ως Βασικός Μοχλός Ανάπτυξης για
την ελληνική οικονομία», στο πλαίσιο της ΔΕΘ
Επεκτασιμότητα της ΣΣΕ που υπέγραψε ο ΣΜΕ με την ΟΜΕ
Ειδικά Χωροταξικά Σχέδια Τουρισμού, ΟΠΥ, Βιομηχανίας
Περιφερειακό Χωροταξικό Στερεάς Ελλάδας
Πρόστιμα που αφορούν εργολάβους. Εγκύκλιος ΥΠΕΝ
Άδειες χειριστών μηχανημάτων
Newsletter
Eπιδόσεις εταιρειών μελών στην ασφάλεια-Συνεργασία ΣΜΕ με ΕΛ.ΙΝ.ΥΑΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΣΜΕ 2018

Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων πραγματοποίησε την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μελών του την Τετάρτη 30 Μάϊου 2018 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza.
Η φετινή Γενική Συνέλευση είχε δύο μέρη: ένα διαδικαστικό απολογιστικό και ένα δεύτερο μέρος, όπου
πραγματοποιήθηκε ανοικτή εκδήλωση με θέμα «Ο εξορυκτικός κλάδος μοχλός ανάπτυξης της χώρας».
Τα θέματα του κλειστού εκλογοαπολογιστικού μέρους της Γενικής Συνέλευσης ήταν:

1) Έκθεση Πεπραγμένων ΔΣ της περιόδου «Μάϊος 2017- Μάϊος 2018», 2) Οικονομικός Απολογισμός 2017,
έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής, 3) Προϋπολογισμός 2018, 3) Έγκριση των πεπραγμένων ΔΣ της περιόδου
«Μάϊος 2017-Μάϊος 2018», 4) Έγκριση των δαπανών της περιόδου και απαλλαγή του ΔΣ και της Ελεγκτικής
Επιτροπής, 5) Έγκριση του Προϋπολογισμού του έτους 2018, 6) Επικύρωση αποφάσεων του ΔΣ του ΣΜΕ περί
αντικατάστασης ενός παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Α. Κεφάλας στην Έκθεση Πεπραγμένων του 2017, ανέφερε τα εξής:

«Η παγκόσμια οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 3,4% το 2017, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την
ευρωζώνη να κινούνται στο 2,3% ενώ η Ελλάδα είχε μία αναιμική αύξηση 1,7% του ΑΕΠ. Αυξημένες
τιμές σημειώθηκαν στα καύσιμα με το πετρέλαιο να κλείνει το 2017 στα 65 δολάρια το βαρέλι ενώ τα
θαλάσσια ναύλα συνέχισαν την έντονη ανοδική πορεία που ξεκίνησε στα τέλη του 2016 και θα
συνεχισθεί και στο 2018.

Στο 2017 ξεκίνησαν στην Κίνα περιορισμοί στην παραγωγή αλουμινίου, μολύβδου, ψευδαργύρουκαι
προϊόντων μαγνησίας για περιβαλλοντικούς λόγους). Αυτό είχε σαν συνέπεια σημαντικές αυξητικές
τάσεις στα προϊόντα αυτά που εκτιμάται ότι θα συνεχισθούν και στο 2018. Η ελληνική οικονομία
εμφάνισε σαφείς σταθεροποιητικές τάσεις και θετική ανάπτυξη του ΑΕΠ χωρίς όμως ακόμα αυτό
ακόμα να επιδρά σημαντικά στον κλάδο μας. Στα πλαίσια αυτά, για τα μέλη μας, έχουμε διττή εικόνα
με καλές επιδόσεις για τις εξαγωγικές δραστηριότητες και στασιμότητα ή πτώση για τις
δραστηριότητες της εγχώριας αγοράς. Τα μεταλλεύματα εμφανίζουν σταθερή πορεία το 2017 με
οριακές βελτιώσεις τιμών. Συνεχίστηκε η αύξηση τιμών στα παραγόμενα μέταλλα, μεταλλικά
προϊόντα και συμπυκνώματα και το 2017. Στα προϊόντα μα- γνησίας έχουμε αυξημένους όγκους το
2017 χωρίς σημαντικές βελτιώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα. Τα αδρανή υλικά στην περασμένη
χρονιά, με τη συνεχιζόμενη μεγάλη κρίση στον κατασκευαστικό τομέα και την ανυπαρξία νέων έργων,
σημείωσαν μείωση παραγωγής περί τα 4%. Το 2018 εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο έτος,
όμως εμφανίζεται στο τέλος του 2017 μικρή ανάκαμψη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας.
Ο κλάδος του τσιμέντου που έχει άμεση σχέση με την εξορυκτική δραστηριότητα συντηρείται χάρη
στις εξαγωγές που πραγματοποιεί. Σημειώνεται ότι η εγχώρια κατανάλωση τσιμέντου βρίσκεται
ακόμα στα επίπεδα της δεκαετίας του 1960. Ο κλάδος του μαρμάρου είχε σταθερά ανοδική πορεία
λόγω των υψηλών εξαγωγών που ωθούνται από τη μεγάλη ζήτηση καλής ποιότητας μαρμάρων στη
διεθνή αγορά. Σημειώνουμε ιδιαίτερα τις εξαγορές που έγιναν στο χώρο και οδηγούν στην διεύρυνση
της παραγωγικής βάσης και εκτός Ελλάδας ή την ενοποίηση δραστηριοτήτων. Τα βιομηχανικά
ορυκτά συνέχισαν την καλή τους πορεία όλο το 2017, με ελαφρά υψηλότερες πωλήσεις έναντι του
2016. Ο διεθνής ανταγωνισμός στον τομέα αυτόν είναι ιδιαίτερα οξύς, με αποτέλεσμα να ωθούνται οι
τιμές προς τα κάτω. Η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη εμφανίζει σχετική αύξηση έναντι του 2016.
Η συμμετοχή του λιγνίτη στο σύνολο της παραγωγής ενέργειας εμφανίζεται επίσης αυξημένη
φτάνοντας το 30%, έχοντας συμβάλλει σημαντικά στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας σε
περιπτώσεις σημαντικής αύξησης της ζήτησης αιχμής. Σε αντίθεση με την συνολική θετική πορεία του
κλάδου η επένδυση στον τομέα του χρυσού καθυστερεί σημαντικά λόγω της συνεχιζόμενης
εκκρεμότητας στην αδειοδότησή της.
Παραγωγές 2018
Μεταλλευµάτων, Βιοµηχανικών Ορυκτών, Προϊόντων Μηχανικής Κατεργασίας
Μεταλλουργικών Προϊόντων και Μαρµάρων (σε χιλ. τόνους πλην χρυσού σε χιλ. ουγγιές)
ΠΡΟΪΟΝ

2012

2013

2014

Αλουµίνα ένυδρη

784

811,6
345*

Αλουµίνιο

Ανθρακικό
(προϊόντα
ακατεργ..)

165

ασβέστιο
κατεργ- 380

169,48

2017

2018

820,8

821

827

495

534,773 640,0

2015

2016

813,5

806,5

414

438

173,26

19

179,42

–

181,19

181,63

184,8

Εµπλουτισµού,

Ασβεστολιθικά
µελών ΣΜΕ

αδρανή

Άστριοι (Τελικά προïόντα)
Ατταπουλγίτης άργιλος
Ατταπουλγίτης
κατεργασµένος

18.109

22.000

24.000

21.000

22.500

19,8

32,4

45

108

44,5

54,280

53,3

13

1.816

Γύψος

621

Δίπυρος µαγνησία

22,8

Καυστική µαγνησία

54,5

Κίσσηρις

386

Λευκόλιθος
προεµπλουτισµένος
Μάρµαρα
εξόρυξη

15.286

9,2

Βωξίτης

Λιγνίτης

13.368

360,08

προϊόντα

από

Μάρµαρα όγκοι

62.368
1.500*
520*

Μικτά θειούχα (ξηροί τόνοι) 227,2
Μικτά
θειούχα
60
συµπυκνώµατα (Pb και Ζn)

-

10,3

1.844
760

30,5

61,12
420

314,77
55.000
1.400*
585
228
60

-

14,67

1.876
664
26

70,6
430
360

50.411
1.500*
625

227,14
59

1.235

1.000

1.011,4
8

800

750

Νικέλιο (περιεχ. σε κράµα)

18,63

Ολιβίνης

20

Μπεντονίτης (ορυκτός)

Μπεντονίτης
κατεργασµένος-ηµικατεργ.

Νικελιούχα
(λατερίτης)

Περλίτης (ορυκτός)

σιδ/τα

2.257
870

Περλίτης κατεργασµένος450
ηµικατεργ.
Ποζολάνη

Πυρίµαχες µάζες

270

44,8

-

22,07

1.831

649,28
20,22
86,8
581
384

46.308
1.500*
650

154,99
40,23

-

21,0

1.880*
778*
20,7

89,78
659
460

32.675
1.600*
690*

190,0
48,4

-

23,63

1.927
855

21,9
95,4
840
590

37.410
1680*
793

326,1
50,58

-

21,5

1.607
800

22.784
81,00
842
626

36.800
1.848
912
395

68,25

1.150

883

1.100

1.355

850

807

787

880

824

16,89

18,48

17.113

17.071

16.781

15.720

16,4

20

28

24,89

29

33,0

2.221
890
435
266

42,3

2.317
985

2.264

890,61

507

625

270

40,44
20

153,66
34,18

2.209

921,41
790
110
42

2.284
700
690
114

47,3

2.115
764
611
92

60,49

Πυριτικό

Χαλαζίας
προϊόντα

–

χαλαζιακά

7
-

Χουντίτης
–
24,2
Υδροµαγνησίτης (ορυκτός)
Χρυσοφόρος
αρσενοπυρίτης
(περ. σε ουγγιές)

(συµπ.)

10

-

75,32

141,5

77,0

80,0

15,2

5,3

15,66

23,2

13,50

12,6

19,5

29

28,83

3,5

26,42

91,28

-

-

-

-

-

-

*τάξη µεγέθους
Πωλήσεις 2017
Μεταλλευµάτων, Ορυκτών, Προϊόντων Μηχανικής Κατεργασίας, Εµπλουτισµού, Μεταλλουργικών Προϊόντων και
Μαρµάρων (σε χιλιάδες €)
ΠΡΟΪΟΝ

2012

Αλουµίνα (ένυδρη και άνυδρη)

100.565 117.084 109.500 121.647 101.960 130.705

Ανθρακικό
ασβέστιο
κατεργ.-ακατεργ.)

26.607

29.740

30.695

31.740

21.700

17.143

3.100

3.150

4.431

6.850

6.262

6.351

Αλουµίνιο

(προϊόντα

Άστριοι (Τελικά Προϊόντα)
Ατταπουλγίτης
Βωξίτης
Γύψος

Δίπυρος µαγνησία

Καυστική µαγνησία
Κίσσηρις

Λευκόλιθος
Λιγνίτης

Μάρµαρα όγκοι

2013

2014

2015

2016

2017

312.045 307.479 322.500 349.000 309.659 292.000
-

69.246
4.200
8.187

12.098
4.670
1.099
-

-

61.732
3.842
9.073

13.654
4.918
1.276

-

64.024
4.013
8.551

12.017
4.868
2.590

52.632

-

-

61.000* 62.918
3.800*

4.400

13.350

15.517

9.078
5.257
2.273

7.840
8.000
2.921

-

63.059
5.100
8.435

19.812
8.660
2.455

668.200 540.000 590.575

100.000
136.000 156.400
120.000 110.000
290.000
*
*
*

Μικτά θειούχα συµπυκνώµατα (Pb &
57.000
Zn)

45.494

47.000

30.323

43.226

65.834

Μπεντονίτης κατεργασµένος

68.700

68.765

69.012

65.000

70.000

Μπεντονίτης (ορυκτός)

600

65.500

750

21

600

700

600

300

ΠΡΟΪΟΝ

2012

Νικέλιο (περιεχ. σε κράµα)

265.164 197.707 223.811 192.725 145.281 159.049

Ολιβίνης κατεργ.

4.000

Περλίτης (ορυκτός)

1.875

Περλίτης κατεργασµένος

37.000

Ποζολάνη

1.620

Πυρίµαχες µάζες

12.503

Πυριτικό

Χαλαζίας – χαλαζιακά προϊόντα
Χουντίτης - Υδροµαγνησίτης

Χρυσός (χρυσοφόρος πυρίτης)
ΣΥΝΟΛΟ

75
-

1.713
988.867

2013

2014

2015

2016

2017

3.280

1.000

825

954

1.051

35.000

34.635

29.714

34.220

36.591

1.500
1.596

11.526
85
-

2.161

21.597

1.061.3
44

1.000
1.282

11.048
126
67

1.553

25.600

1.142.3
12

4.500
1.200
9.365
1.217
-

1.516

12.903

1.762.2
66**

4.600
1.182

11.384
924
-

1.587
3.052

3.100
420

12.786
847
-

1.664

18.425

1.549.5 1.804.3
87
62

* Στοιχείο κατ΄ εκτίµηση

** Η µεγάλη διαφορά έναντι προηγούµενων ετών έγκειται στην εσωτερική πώληση του παραγόµενου λιγνίτη
Εξαγωγές 2017
Μεταλλευµάτων Βιοµηχανικών Ορυκτών, Προϊόντων
Μεταλλουργικών Προϊόντων και Μαρµάρων (σε χιλιάδες €)

Μηχανικής

ΠΡΟΪΟΝ

2012

2013

Αλουµίνα (ένυδρη και άνυδρη)

99.830

104.800 108.603 121.647 100.968

Αλουµίνιο

170.157 199.873 210.258 258.092 192.141

Ανθρακικό
ακατεργ.)

ασβέστιο

Άστριοι

Ατταπουλγίτης
Βωξίτης
Γύψος

Δίπυρος µαγνησία

(κατεργ.-

2014

2015

Κατεργασίας
2016

18.625

20.504

21.760

27.550

19.250

1.860

1.890

2.400

5.200

4.398

-

27.915
1.917
7.088

-

18.513
2.101
8.197
22

-

20.272
2.915
7.633

-

-

18.000* 16.980
2.014*
8.253

2.313
7.265

–Εµπλουτισµού,

2017
130.705
251.077
13.714
-

4.429

17.446
2.630
7.580

Καυστική µαγνησία

11.089

12.824

10.870

12.400

14.503

18.622

Λευκόλιθος

781,5

839,3

2.118

1.784

2.116

1.650

Κίσσηρις

Μάρµαρα όγκοι

3.840

97.500*

Μικτά θειούχα συµπυκνώµατα (Pb και
57.000
Ζn 10%)

4.062

4.115

4.592

5.800

7.770

110.000 104.000 122.000 140.760
265.000
*
*
*
*
45.494

47.000

30.323

43.226

65.834

67.000

68.765

69.011

62.658

68.368

Μπεντονίτης (ορυκτός)

300*

Νικέλιο (περιεχ. σε κράµα)

265.164 197.707 223.811 192.725 145.281 159.049

Μπεντονίτης κατεργασµένος
Ολιβίνης

Περλίτης (ορυκτός)

Περλίτης κατεργασµένος
Πυρίµαχες µάζες
Πυριτικό

Χαλαζίας – χαλαζιακά προϊόντα
Χουντίτης- Υδροµαγνησίτης

Χρυσός (χρυσοφόρος πυρίτης)
ΣΥΝΟΛΟ

65.388

350*

300*

250*

200*

225

360

500

800

494

556

682

34.173

33.000

32.591

31.216

33.800

36.409

1.100

11.730
-

1.712

1.000

10.822
85
-

2.010

21.597

679

10.204
-

1.398

25.600

3.000
8.702
-

1.462

12.903

779.730 752.818 906.092 931.618

1.000

10.626
-

1.399
3.052

808.29
2

1.500

12.021
-

1.490

18.425

1.309.4
01

* Στοιχείο κατ΄ εκτίµηση
Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, ασκώντας το θεσμικό του ρόλο της εκπροσώπησης του κλάδου
στην ελληνική πολιτεία και τη Δημόσια Διοίκηση, είχε συχνές συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προβάλλοντας τη φυσιογνωμία και τη σημασία του κλάδου για την
Εθνική Οικονομία και τις θέσεις του σε σημαντικά θέματα που απασχολούν το κλάδο. Κυρίαρχο αντικείμενο
του Συνδέσμου, σε κανονιστικό επίπεδο για όλη τη διάρκεια του 2017, ήταν η συμμετοχή του στην
διαμόρφωση του νέου Λατομικού νόμου. Με σημαντική εργασία προετοιμασίας από τις ομάδες εργασίας μας
και πολλές συναντήσεις με τη πολιτική ηγεσία και τα στελέχη του ΥΠΕΝ, καταθέσαμε ολοκληρωμένες
προτάσεις για ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό στην εφαρμογή νόμο. Παρ’ όλη την καλή πρόθεση, ο νόμος που
ψηφίσθηκε στις αρχές του 2018 δεν αντιμετωπίζει σημαντικά θέματα που έθεσε ο κλάδος και επιπλέον
απαιτούνται πολλές εγκύκλιοι για την εφαρμογή του. Συνεχίζονται οι σημαντικές καθυστερήσεις στην
περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων, ιδιαίτερα μετά την αποδυνάμωση της κεντρικής υπηρεσίας, και
παρεμβήκαμε προτείνοντας την άμεση εφαρμογή των μέτρων που ήδη προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία
από το 2011.
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Αναδείχθηκε επίσης η ανάγκη για την εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες και
αναπτύχθηκε επίσης σημαντική δραστηριότητα και συνεργασία και με άλλους συλλογικούς φορείς για θέματα
Χωρικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Με την συμμετοχή μας στις ομάδες
εργασίας της Euromines, συμβάλαμε στη διαμόρφωση ή επικαιροποίηση θέσεων για θέματα Υγιεινής και
Ασφάλειας Εργασίας καθώς και περιβάλλοντος. Επίσης λάβαμε μέρος σε επικοινωνιακές δράσεις για την
ανάδειξη του ρόλου και της σημασίας του κλάδου. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται από τα μέλη μας στην βελτίωση
των συνθηκών ασφαλείας και υγιεινής στους εργασιακούς χώρους με περισσότερα από τα μισά μέλη μας να
κλείνουν τουλάχιστον ένα χρόνο χωρίς ατύχημα. Παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον οι δαπάνες
προστασίας περιβάλλοντος και αποκατάστασης τοπίου αυξάνονται, αναδεικνύοντας την ευαισθητοποίηση
του κλάδου στον τομέα αυτό. Με την ευκαιρία πολλών συναντήσεων ο Σύνδεσμός μας προέβαλε τα
επιτεύγματα στο θέμα με ιδιαίτερη έμφαση στις μετα-μεταλλευτικές χρήσεις και στη σύνδεση «εξόρυξηπεριβάλλον-τουρισμός». Ο Σύνδεσμός μας συνέχισε την προσπάθεια ανάδειξης του κλάδου και της σημαντικής
του συμβολής στην ευημερία μας και την ανάπτυξη της οικονομίας, με σημαντική αρθρογραφία και παρουσία
στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Διενεργώντας σχετική δημοσκόπηση κατέγραψε και
δημοσιοποίησε την άποψη της κοινής γνώμης για τις προκλήσεις στην αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της
χώρας. Υποστηρίξαμε και είχαμε ενεργό συμμετοχή στην υλοποίηση της Έκθεσης του Μουσείου Γουλανδρή
Φυσικής Ιστορίας «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος», η οποία λειτούργησε το β’ εξάμηνο του 2017 με σημαντική
επιτυχία.
Με εφόδιο όσα πετύχαμε και με κίνητρο να συνεχίσουμε την συνεισφορά μας στην ανάπτυξη της εθνικής
οικονομίας προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών πιστεύουμε ότι και το 2018 θα είναι έτος με θετικές
εξελίξεις».

Τελειώνοντας, ο κ. Κεφάλας ευχαρίστησε τα μέλη του ΔΣ και τους εκπροσώπους των εταιρειών μελών για τη
συνδρομή τους σε όλα τα σοβαρά θέματα που απασχόλησαν το Σύνδεσμο την τρέχουσα περίοδο. Ζήτησε την
ενεργότερο συμμετοχή στις ομάδες εργασίας του ΣΜΕ. Επεσήμανε ότι το ΔΣ είχε πολύ καλή πορεία το 2017
και ότι το 2018 θα είναι ακόμη καλύτερο.
Ακολούθησε συζήτηση με τους παριστάμενους στη ΓΣ επί όσων ειπώθηκαν ή παρουσιάστηκαν προηγούμενα.

Στο δεύτερο μέρος της Γενικής Συνέλευσης, έλαβε χώρα η εκδήλωση με θέμα: «Ο εξορυκτικός κλάδος μοχλός
ανάπτυξης της χώρας». Στην εκδήλωση αυτή, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργος Σταθάκης
και οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης από τη Νέα Δημοκρατία Κώστας Σκρέκας και από το Κίνημα Αλλαγής
Γιάννης Μανιάτης επεσήμαναν το σημαντικό ρόλο για την Εθνική Οικονομία του εξορυκτικού κλάδου. Από την
άλλη, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, παρουσιάζοντας τμήμα των πρόδρομων συμπερασμάτων από τη μελέτη
που έκανε το ΙΟΒΕ ανέφερε ότι η συνολική συμβολή του εξορυκτικού κλάδου στο εγχώριο ΑΕΠ διατηρείται σε
επίπεδα άνω του 3,1%.
Αναλυτικότερα:

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ Αθανάσιος Κεφάλας ανέφερε ότι ο εξορυκτικός κλάδος είναι ισχυρά
τοποθετημένος ώστε να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού σχεδίου της χωράς
επισημαίνοντας ότι ήδη ξεπερνά τους ρυθμούς ανάπτυξης ,είναι εξωστρεφής είναι σημαντικός και σταθερός
εργοδότης ενώ υλοποιεί σημαντικό πλάνο επενδύσεων.

Ο κ. Αθανάσιος Κεφάλας
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Για την εκπλήρωση της δυναμικής και επιτάχυνση της ανάπτυξης, κατά τον κ. Κεφάλα, οι παρακάτω
παράμετροι είναι κρίσιμοι:

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
Εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Ορυκτών Πόρων με συγκεκριμένο νομικό κείμενο,
χρονοδιάγραμμα και προτεραιότητες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη διαχείριση των
ορυκτών πρώτων υλών στην Ελλάδα
 Εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ – η εφαρμογή προϋποθέτει διάλογο με τις τοπικές
κοινωνίες
 Περιβαλλοντική αδειοδότηση σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο με επαρκή στελέχωση και
δυνατότητα εκτίμησης των πραγματικών επιπτώσεων του έργου
Παρατίθεται στο παρακάτω link το power point της παρουσίασης του προέδρου του ΣΜΕ κ. Κεφάλα
http://www.sme.gr/images/etisia-taktiki-syneleusi-2018/parousiasi-proedros-sme-2018.pdf







Ο κ. Νίκος Βέττας

Στην ομιλία του ο κ. Νίκος Βέττας, Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και Γενικός Διευθυντής
του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), παρουσίασε προκαταρκτικά συμπεράσματα
από τη μελέτη του ΙΟΒΕ για τη συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με
τη μελέτη, η οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη, η συνολική συμβολή του κλάδου στο εγχώριο ΑΕΠ διατηρείται σε
επίπεδα υψηλότερα του 3%. Σε όρους απασχόλησης, αντίστοιχα, η εξορυκτική βιομηχανία εξακολουθεί να
στηρίζει άμεσα και έμμεσα περισσότερες από 100 χιλ. θέσεις εργασίας. Παραμένει, ωστόσο, ζητούμενο η
βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου».
Παρατίθεται στο παρακάτω link το power point της παρουσίασης του κ. Βέττα σχετικά με τη συμβολή της
εξορυκτικής βιομηχανίας στην εθνική οικονομία.
http://www.sme.gr/images/etisia-taktiki-syneleusi-2018/n-bettas-symvoli-exoryktikis-biomixanias.pdf
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Ο κ. Γιώργος Σταθάκης

Στην ομιλία του ο Υπουργός κ. Γ. Σταθάκης, αφού επεσήμανε ότι ο κλάδος θα βοηθήσει την έξοδο της χώρας
από την κρίση, μίλησε για τον λατομικό νόμο που απλοποίησε τις διαδικασίες και τα πολλαπλά
γραφειοκρατικά εμπόδια, υπογράμμισε την αυστηροποίηση της νομοθεσίας για το περιβάλλον και
αναφέρθηκε στο Ειδικό Χωροταξικό των Ορυκτών Πρώτων Υλών, που προβλέπεται να υλοποιηθεί το
προσεχές διάστημα.

Ο κ. Κώστας Σκρέκας

Ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστας Σκρέκας στην ομιλία του τόνισε ότι η
κυβέρνηση δεν ασχολείται με τον ορυκτό πλούτο ενώ αναφέρθηκε στην επένδυση του χρυσού διερωτώμενος
γιατί αφού τέλειωσε η διαιτησία, δεν τελειώνει η κυβέρνηση με το θέμα αυτό. Παράλληλα, ζήτησε να γίνει
έρευνα και καταγραφή των κοιτασμάτων. Κλείνοντας, ζήτησε από την κυβέρνηση να μη βάζει εμπόδια στον
εξορυκτικό κλάδο που τόσα προσφέρει στην χώρα.

Ο κ. Ιωάννης Μανιάτης
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Τέλος, ο βουλευτής του Κινήματος της Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης τόνισε ότι πρέπει να αποφασίσει το
πολιτικό σύστημα αν θέλει τον ορυκτό πλούτο η όχι.
Ακόμη είπε, ότι με την κατάλληλη βοήθεια, η συμβολή του κλάδου στο ΑΕΠ θα μπορούσε να φθάσει στο 10%,
ενώ μίλησε για μια χαμένη τριετία φθηνού χρήματος και φθηνού πετρελαίου.

Μετά το πέρας των τοποθετήσεων, ακολούθησε βράβευση των αριστευσάντων αποφοίτων της Σχολής
Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών του ΕΜΠ κ. Κλειώς Ζερβίδη και της Σχολής Μηχανικών
Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Βασίλη Ανδρουλάκη και απονεμήθηκαν τιμητικοί έπαινοι στη
σχολική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκάστρου Σάμου που συμμετείχε στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό
Ρομποτικής 2018 με θέμα «Εξόρυξη πρώτων υλών στον Πλανήτη Άρη» και στη σχολική ομάδα του 1ου
Γυμνασίου Βύρωνα που πρώτευσε στο διαγωνισμό του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας με θέμα «Τα
Ορυκτά και ο Άνθρωπος».

Η κα Κλειώ Ζερβίδη, αριστεύσασα του ΕΜΠ

Ο κ. Διονύσης Χριστόπουλος, επιβλέπων καθηγητής,
του αριστεύσαντα κ. Βασίλη Ανδρουλάκη του Πολυτεχνείου
Κρήτης
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Η ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Παλαιόκαστρου Σάμου

Η ομάδα του 1ου Γυμνασίου Βύρωνα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΚΥΣΟΙΠ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΟΠΥ
Την ικανοποίηση του για την εξαγγελία πολιτικής «ολοκληρωμένης και βιώσιμης διαχείρισης των Ορυκτών
Πρώτων Υλών» εντασσόμενη στο Στρατηγικό Σχεδιασμό από το ΚΥ.ΣΥ.ΟΙ.Π εξέφρασε ο Σύνδεσμος
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, επισημαίνοντας ότι η δυναμική ανάπτυξης του κλάδου και το ότι μπορεί να
διπλασιάσει τη συμμετοχή του στο ΑΕΠ, είναι μόνιμη θέση του ΣΜΕ τα τελευταία χρόνια. Για το λόγο αυτό, ο
ΣΜΕ στηρίζει την προσπάθεια υλοποίησης των αξόνων της πολιτικής για τις ΟΠΥ που εξήγγειλε το Κ.Υ.Σ.ΟΙ.Π.

Είναι περίπου ίδια στις βασικές γραμμές με την εξαγγελμένη το 2012 Εθνική Πολιτική Αξιοποίησης των ΟΠΥ.
Αναφέρεται στις δυνατότητες διπλασιασμού της συμμετοχής του κλάδου στο ΑΕΠ (άμεσος στόχος), στη
σύνταξη και θέσπιση «Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΟΠΥ», στη σύσταση Ειδικής Γραμματείας
Επιθεώρησης και Ελέγχου από το ΥΠΕΝ, σύσταση Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών και Λατομικών
Δραστηριοτήτων, μέτρα προώθησης επενδύσεων στον κλάδο, ανάθεση μελέτης στο Κέντρο
Προγραμματισμού και Οικονομικών (ΚΕΠΕ) εκπόνησης Τεχνικο-οικονομικής μελέτης αξιολόγησης της
βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων βάσει της εγχώριας διεθνούς ζήτησης και των εκτιμήσεων προοπτικής
τους.
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Στην εξαγγελθείσα Εθνική Στρατηγική, οι περισσότερες των θέσεων, αποτελούν πάγιες θέσεις του ΣΜΕ και
συγκεκριμένα:

− Σημειώνεται ότι μπορεί ο κλάδος να διπλασιάσει τη συμμετοχή του στο ΑΕΠ εάν αντιμετωπιστούν οι
προκλήσεις , γίνουν αποδεκτές οι θέσεις και ικανοποιηθούν τα αιτήματα της εξορυκτικής βιομηχανίας
− Επισημαίνονται το μέγεθος, η ποικιλία, η ποιότητα και η σημασία των ελληνικών ορυκτών πόρων για την
εθνική και διεθνή οικονομία
− Υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα της ανάπτυξης των ΟΠΥ με βιώσιμο τρόπο, με πρωταρχικό καθήκον την
απόκτηση κοινωνικής άδειας»
− Τονίζεται η βαρύνουσα σημασία του κλάδου στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην ανάπτυξη τοπικών
και υπερτοπικών κοινωνιών

Ο ΣΜΕ, μετά την εξαγγελία της Εθνικής Στρατηγικής για τις ΟΠΥ, ανέφερε ότι οι εξαγγελίες των αξόνων της
πολιτικής για τις ΟΠΥ που εξήγγειλε το Κ.Υ.Σ.ΟΙ.Π. Ελπίζει ότι δεν θα έχει την τύχη των περισσότερων
πολιτικών που ενώ εξαγγέλλονται δεν υλοποιούνται, κακοδαιμονία και παθογένεια πολλών δεκαετιών του
πολιτικού μας συστήματος.

ΝΟΜΟΣ 4519/2018 ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Το σχέδιο νόμου αποτέλεσε προϊόν εργασίας ειδικής ομάδας στελεχών του ΥΠΕΝ, φορέων διαχείρισης
προστατευόμενων περιοχών, ΜΚΟ και ειδικών επιστημόνων.
Ο ΣΜΕ συμμετείχε στη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε σχετικά με το σχέδιο νόμου με τις εξής
τοποθετήσεις:

Θεωρήθηκε θετική η θεσμοθετημένη λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, όμως για
να διαδραματίσουν ουσιαστικά το ρόλο τους, 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.
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Επίσης θεωρήθηκε θετικό από το ΣΜΕ το γεγονός ότι στο άρθρο 5 προβλέπεται στα 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.

Κρίθηκε ως επιβαρυντικό για το επιχειρείν το ότι επεκτείνεται κι 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 με τη γνωστή έντονη και σημαντική για την εθνική οικονομία, εξόρυξη μαρμάρου οι
περιοχές κεντρικού και Κορινθιακού , όπου λειτουργούν οι εγκαταστάσεις παραγωγής αλουμινίου και
εγκαταστάσεις μεταλλείων βωξίτη και η περιοχή Νισύρου-Στρογγυλή όπου περιλαμβάνει και το ήμισυ της
νησίδας 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 και
περιφερειακή οικονομία.
Οι αντιρρήσεις του Συνδέσμου για την περαιτέρω επέκταση του δικτύου ΝATURA δεν έγιναν αποδεκτές.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ Γ.Γ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙ ΚΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙ ΜΩΝ
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου 2018 με το ΓΓ του Υπουργείου κ. Κ. Βούρδα και τους
συνεργάτες του.

Συζητήθηκαν όλα τα σημεία που αναφέρονται στο σημείωμά μας προς τον υπουργό κ. Χ. Σπίρτζη της
19/9/2017.

Ο κ. Γενικός ανέφερε ότι αρκετά από τα θέματα που βάζουμε, εκφεύγουν του πεδίου εφαρμογής της ΥΑ όπως
για τις υπάρχουσες λειτουργούσες κεντρικές δεξαμενές, για λειτουργούσες εργοταξιακές δεξαμενές πολύ
μεγαλύτερου μεγέθους από τις προβλεπόμενες στην ΥΑ λόγω αναγκών παραγωγής και για τις ήδη
αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις προ της ΥΑ.
Μας υποσχέθηκε ότι θα εξεταστούν τα θέματα μεταβατικών διατάξεων, η δυνατότητα να λαμβάνουν άδεια
πρατηρίου οι εργολάβοι, η ανάγκη λειτουργίας βυτιοφόρων οχημάτων για την τροφοδοσία αργών και
άκαμπτων μηχανημάτων και οι εμπλοκές με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Αρνήθηκε οποιαδήποτε ρύθμιση για τη χρήση-διακίνηση μαζούτ, θεωρώντας ότι το καύσιμο αυτό κακώς
χρησιμοποιείται.
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Μετά από συνεννοήσεις που έγιναν Μετά από συνεννοήσεις που έχουν γίνει με το Γεν. Γραμματέα Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων κ. Κ. Βούρδα, ζητούμε την από κοινού αντιμετώπισή τους από υπηρεσιακούς
παράγοντες του ΥΠΕΝ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Τα θέματα αυτά που θέτει ο ΣΜΕ είναι τα 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 τη μεταβατική περίοδο 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 παραμείνουν σε ισχύ οι άδειες αυτές.

−

Δεν διασαφηνίζεται πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες κεντρικές, υπέργειες ή υπόγειες
δεξαμενές καυσίμων που τροφοδοτούν πολλαπλά εργοτάξια ή μεγάλου μεγέθους εργοτάξια (πχ ΔΕΗ).
Πρέπει να αποφασιστεί ενιαίος τρόπος αδειοδότησής τους, πέραν του πνεύματος και των
προδιαγραφών που τίθενται στην ΥΑ 37776/2645, ίσως κατά τα πρότυπα των βιομηχανικών
εγκαταστάσεων (ν. 3982/2011). Σημειώνεται ότι πολλές από τις δεξαμενές δεν υπογειοποιούνται ούτε
μπορούν να «σπάσουν» σε πολλές επιμέρους μικρότερες μονάδες με βάση τις προδιαγραφές της ΥΑ.
Για όλες τις μεγάλου μεγέθους δεξαμενές, προτείνουμε να λειτουργούν ως αυτοδύναμα ιδιωτικά
πρατήρια με βάση όχι την ΥΑ αλλά 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.

−

Δεν διασαφηνίζεται τι θα ισχύει για τα βυτιοφόρα οχήματα που θα τροφοδοτούν με καύσιμα
δυσκίνητα ή άκαμπτα μηχανήματα έργου, παίρνοντας καύσιμο από το ιδιωτικό πρατήριο. Ενώ η ΥΑ
αναφέρεται σε τροφοδοσία μηχανημάτων όπως πχ 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.
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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.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ
ΝΟΜΟΥ 4512/2018. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΜΕ
Σε επαφές που είχε ο ΣΜΕ με το Γεν. Γραμματέα Ενέργειας και ΟΠΥ κ. Μ. Βερροιόπουλο ανέδειξε τα
προβλήματα την εφαρμογή του 4512/2018. Συγκεκριμένα:
−

−
−

−

−

−
−

−
−

−

Δεν γίνεται σαφής αναφορά στο νέο νόμο για τις μισθώσεις που έγιναν κατόπιν δημοπρασιών, πριν
την ψήφιση του νόμου. Θα συνεχίσουν να καταβάλλονται τα μισθώματα των παλαιών δημοπρασιών
δια βίου ή πρέπει να έχουν κάποια λήξη; Προτείνουμε ως καταληκτική ημερομηνία διάρκειάς τους να
είναι 31/12/2025. Συγκεκριμένα, για τις μισθώσεις που λήγουν πριν από το 2025, να γίνεται μνεία
ότι θα ακολουθούν το νέο νόμο. Επίσης οι μισθώσεις των παλαιών, προ νόμου, περιπτώσεων
δημοπρασίας, προτείνουμε να έχουν ισχύ επίσης μέχρι το 2025 και μετά να ακολουθείται πάλι ο νέος
νόμος
Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν πριν την ψήφιση του νόμου για απευθείας μισθώσεις δεν προχωρούν. Η
αποκεντρωμένη διοίκηση θέλει διευκρινιστική εγκύκλιο.
Υποβληθείσες αιτήσεις προγενέστερες του νόμου για δημοπρασίες λατομικών χώρων, ακόμη και αυτές
που ήδη έχουν περατωθεί από πλευράς διαδικασίας, έχουν κολλήσει. Οι υπηρεσίες δεν προχωρούν είτε
σε διαδικασία δημοπράτησης είτε σε υπογραφή συμβάσεων ζητώντας διευκρινιστική εγκύκλιο
Προτείνουμε σε κάθε ανανέωση ΜΠΕ να τίθεται εγγυητική για το 20% των υπολειπόμενων εργασιών
αποκατάστασης, μέχρι λήξης του έργου. Αυτό απαιτεί τροποποίηση του νόμου. Χαρακτηριστικά
αναφέρουμε ότι για εταιρεία του ΣΜΕ με σημαντική δραστηριότητα σε αδρανή, δεσμεύονται περί τα 7
εκ. ευρώ σε εγγυητικές.
Στο πλαίσιο του Ν. 4442/2016, προβλέπεται ότι οι μισθώσεις ιδιωτικών λατομικών χώρων
γνωστοποιούνται μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία δεν λειτουργεί. Το ίδιο
συμβαίνει και για τη γνωστοποίηση εγκαταστάσεων
Πρέπει να συζητηθεί με τη ΔΙΠΑ για τις εγκαταστάσεις που εντάσσονται σε καθεστώς γνωστοποίησης
να μην απαιτείται τροποποίηση της ΜΠΕ, με το σκεπτικό ότι είναι συνοδά έργα λατομείων
Έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα από την εφαρμογή του νέου νόμου στην επιβολή προστίμων που
αφορούν παραβάσεις. Ο νέος νόμος προσπαθεί να βάλει κάποια κριτήρια σε αυτά, ώστε να περιορίσει
τον υποκειμενισμό, χωρίς επιτυχία όμως. Ο χαρακτηρισμός της παράβασης ως χαμηλής, σημαντικής ή
υψηλής σοβαρότητας, έχει στοιχεία υποκειμενισμού. Η συνήθης πρακτική των υπαλλήλων της
Δημόσιας Διοίκησης, είναι να πλειοδοτούν πάντα στην υψηλότερη βαθμίδα κλιμάκωσης.
Πρέπει να τεθούν κριτήρια μέσω εγκυκλίου για την κατηγοριοποίηση της σοβαρότητας, ώστε το
σύστημα να παραμετροποιηθεί περισσότερο, περιορίζοντας τον υποκειμενισμό.
Υπενθυμίζεται ότι ο ΚΜΛΕ προσδιορίζει τις παρεμβάσεις των επιθεωρήσεων με πνεύμα νουθεσίας,
διορθώσεων του έργου και εφαρμογής καλών πρακτικών
εργασίας και όχι με πνεύμα
γραφειοκρατικής επιβολής προστίμου
Εντοπίζονται ιδιαίτερα προβλήματα με τις παραβάσεις των εργολάβων. Τα πρόστιμα μετακυλίονται
προς τον κύριο του έργου. Δεν ξεκαθαρίζεται επαρκώς από το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο η
αρμοδιότητα του συντονισμού από την ιδιότητα της λειτουργίας και τις ευθύνες του εργολάβου.
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−

Yψηλά κόστη εγγυητικών επιστολών για την αποκατάσταση, που πρέπει να καλυφθούν εντός
πενταετίας στο 100%. Πρόταση ΣΜΕ να είναι 20ετής η χρονική διάρκεια και να γίνει αντικειμενικός
προσδιορισμός κόστους. Το ΥΠΕΝ μελετά την εφαρμογή ενδιάμεσου μέτρου

Πολλά από τα παραπάνω βελτιώθηκαν με επεξηγηματικές εγκυκλίους και πρόσθετες υπουργικές αποφάσεις,
που κατά κύριο λόγο κυκλοφόρησαν αρχές του 2019.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Το Υπουργείο Οικονομικών έχει δημιουργήσει σχέδιο νόμου με νέα προσέγγιση επί του θέματος. Επί των
βασικών αξόνων του αρχικού σχεδίου, δόθηκε άτυπα, η δυνατότητα στο ΣΕΒ, να διατυπώσει τις απόψεις του.
Μέσω του ΣΕΒ (Ομάδα Χωροταξίας) διατύπωσε τις απόψεις του και ο ΣΜΕ.
Θεωρούμε θετικό ότι επικαιροποιείται το κανονιστικό πλαίσιο περί αιγιαλού και παραλίας χωρίς τα κενά του
προηγούμενου νόμου 2971/2001.
Επίσης θετικό θεωρείται Επίσης, θετικό θεωρείται ότι στον υπολογισμό του ανταλλάγματος χρήσης
δεν λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της επένδυσης της εγκατάστασης.

Αρνητικό είναι ότι δεν υπάρχει μέριμνα ευρύτερα για τη βιομηχανία. Επίσης, δεν επιλύονται θέματα με τις
υπάρχουσες, λειτουργούσες εγκαταστάσεις (προβλέψεις για εργασίες συντήρησης, εκβάθυνσης κτλ).

Αρνητικό, επίσης, είναι ότι δεν ξεκαθαρίζεται τι θα ισχύει για το αντάλλαγμα χρήσης που αφορά
εγκαταστάσεις λειτουργούσες με βάση το Ν. 2971/2001.
Τέλος, για μία ακόμη φορά, εμφανίζεται σχέδιο νόμου περί Αιγιαλού και Παραλίας με μεγάλες ασάφειες ως
προς τον τύπο υπολογισμού ανταλλάγματος χρήσης.

ΠΔ 59 ΠΕΡΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ
Η εξορυκτική δραστηριότητα αναφέρεται σε δύο σημεία:
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Στο άρθρο 1 «Ειδικές κατηγορίες χρήσεων» και στο άρθρο 13 «Ειδικές Χρήσεις». Στο άρθρο 13 αναφέρονται
οι εξορυκτικές δραστηριότητες και οι χώροι επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων.
Δεν γίνεται αναφορά για τις εγκαταστάσεις καθετοποίησης-επεξεργασίας ορυκτών πόρων παρά το ότι στο ΠΔ
γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε διάφορες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Αυτό αποτελεί μειονέκτημα που πιθανόν να δημιουργήσει προβλήματα στην αδειοδότηση εξορυκτικών
εγκαταστάσεων, εκτός μεταλλευτικής ή λατομικής περιοχής.

Εάν λάβουμε υπόψη τη σημερινή τάση στην ελληνική κοινωνία, οι περισσότερες τοπικές επιλογές αναφέρονται
σε μορφές ήπιας ανάπτυξης, που αποκλείει τις εξορυκτικές δραστηριότητες.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ ΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΗΠΜ)
Τέθηκε σε λειτουργία το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, αίτημα πολλών ετών της βιομηχανίας ώστε
να μειωθεί η «γραφειοκρατία», ο χρόνος και το κόστος των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων.

Το ΗΠΜ θα υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες και όλα τα στάδια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Θα
παρέχει επίσης όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις λειτουργίας ενός έργου, στο πλαίσιο της
προστασίας του περιβάλλοντος και την περιβαλλοντική επίδοση του έργου.

Στο ΗΠΜ θα καταχωρούνται όλα τα στοιχεία του έργου όπως ο Προκαταρκτικός Προσδιορισμός
Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), οι ανανεώσεις
ή τροποποιήσεις της ΑΕΠΟ, ο φάκελος συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού και η Τεχνική Περιβαλλοντική
Μελέτη.
Το ΗΠΜ θα έχει τη δυνατότητα συνεχούς επικαιροποίησης όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με μία
συγκεκριμένη δραστηριότητα, την περιβαλλοντική της απόδοση, αλλά και όλων των σταδίων
περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Το ΥΠΕΝ αναφέρει ότι η λειτουργία του ΗΠΜ κατοχυρώνει τα εξής:






αυτοματοποίηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης με την εφαρμογή ηλεκτρονικού
συστήματος διαχείρισης
βελτίωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης με διαφανείς διαδικασίες

μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών
περιβαλλοντικής αδειοδότησης και της συντόμευσης του απαιτούμενου χρόνου ελέγχου και έγκρισης
δυνατότητα διαμοιρασμού υπηρεσιών και πληροφορίας από το ΗΠΜ προς τρίτα συστήματα
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λειτουργία συστήματος περιβαλλοντικής αδειοδότησης μίας στάσης με ψηφιακή μεταφορά αρχείων
και ψηφιακή γνωμοδότηση όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Έχει ξεκινήσει η διαδικασία, εκ νέου εκπόνησης του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό, η εκπόνηση
Ειδικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ και η αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού για τη Βιομηχανία.

Ο ΣΜΕ μέσω της αντίστοιχης Ομάδας Εργασίας και των συζητήσεων που έγιναν στο ΔΣ, άρχισε να
προετοιμάζεται γι’ αυτά, προκειμένου να συγκεκριμενοποιήσει τις απόψεις του και τις απαιτήσεις του, τις
οποίες θα καταστήσει γνωστές στους μελετητές που έχουν αναλάβει το έργο. Σε μία πρώτη προσέγγιση, ο
Σύνδεσμος προσδιορίζει την πρότασή του ως εξής:

α Ειδικό Χωροταξικό Τουρισμού:
Θεωρούμε ως βασικούς άξονες, πάντοτε από πλευράς συμφερόντων της εξορυκτικής δραστηριότητας και
προστασίας της ανάπτυξής της, τα παρακάτω:

1. Προσδιορισμός κριτηρίων συνύπαρξης εξορυκτικής δραστηριότητας και τουρισμού:
Σε αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη οι χωροταξικοί περιορισμοί του ΚΜΛΕ και ο υφιστάμενος χωροταξικός
σχεδιασμός που αναφέρεται στις δραστηριότητες του κλάδου. Πρέπει να προσδιοριστεί με σαφήνεια κάτω
από ποιες συνθήκες και σε ποιες περιοχές, μπορούν να συνυπάρξουν εξορυκτική δραστηριότητα και
τουρισμός.
2. Προσδιορισμός κριτηρίων αποκλειστικότητας:
Κάτω δηλαδή από ποιες συνθήκες μπορεί να υπάρξει αποκλειστικότητα χρήσης από την εξορυκτική
βιομηχανία. Θα πρέπει να δοθούν παραδείγματα αποκλειστικότητας και ισχυρή επιχειρηματολογία που να τη
στηρίζει

3. Προστασία προσβασιμότητας νέων κοιτασμάτων ΟΠΥ:
Πρέπει να συλλεγούν στοιχεία από ΣΜΕ, ΥΠΕΝ, ΙΓΜΕΜ σε ότι αφορά μελλοντικές προβλέψεις αξιοποίησης
ΟΠΥ σε βάθος δεκαετίας, ώστε να δοθούν στους μελετητές. Αυτό θα αφορά ιδιαίτερα στις περιοχές που θα
χαρακτηρίζονται εν δυνάμει τουριστικής ανάπτυξης. Οι εταιρείες μέλη του ΣΜΕ καλούνται να ετοιμάσουν τα
35

αντίστοιχα στοιχεία ώστε να γίνει προσπάθεια εξασφάλισης της προσβασιμότητας σε κοιτάσματα,
τουλάχιστον αυτών που είναι δυνατή η άμεση αξιοποίησή τους στο εγγύς μέλλον.

β

Ειδικό Χωροταξικό για τη Βιομηχανία

Τα βασικότερα θέματα που μας αφορούν στο Βιομηχανικό Χωροταξικό είναι τα εξής:
−

−

Να παραμείνουν οι αναφορές που υπάρχουν στο παλιό Βιομηχανικό και αφορούν στην εξορυκτική
δραστηριότητα

Να γίνουν ιδιαίτερες αναφορές στις λιμενικές εγκαταστάσεις ή στις παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις
φορτοεκφόρτωσης μέσω των οποίων διακινούνται τα προϊόντα του κλάδου. Αυτό αποτελεί, όπως
είναι κατανοητό, βασικότατο στοιχείο λειτουργίας της εξορυκτικής-μεταλλουργικής βιομηχανίας και
ουσιώδες συγκριτικό πλεονέκτημα (εύκολη πρόσβαση στη θαλάσσια μεταφορά προϊόντων).

Και τα δύο αυτά συζητήθηκαν με τον Τομέα Επιχειρησιακού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών του
ΣΕΒ ώστε να υποστηριχθούν κατάλληλα, προβάλλοντάς τις ως κύριες θέσεις του ΣΜΕ επί του Βιομηχανικού
Χωροταξικού
Αυτονόητο είναι ότι ο ΣΜΕ και αυτοδύναμα θα αναδείξει, στα συναρμόδια υπουργεία, τα θέματα αυτά.
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γ

Ειδικό Χωροταξικό για τις ΟΠΥ

Ο προβληματισμός που εκφράστηκε και στην Ομάδα Περιβάλλοντος και Αδειοδοτήσεων του ΣΜΕ και στο ΔΣ
είναι κατά πόσο το μελετούμενο Χωροταξικό θα έχει μία ισορροπία ανάμεσα στον καθορισμό –αποτύπωση
υπαρχόντων χωροταξικών δεδομένων (πχ υπάρχουσες δραστηριότητες) και στη δυναμική χωροταξική εξέλιξη
(δυναμική ένταξης νέων περιοχών, διαμόρφωσης κριτηρίων και προϋποθέσεων ανάπτυξης σε βάθος χρόνου).
Επίσης πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή των μελετητών στην όσο πιο συγκεκριμένη περιγραφή των
κατευθυντήριων γραμμών για την ανάπτυξη της εξορυκτικής δραστηριότητας(αποκλειστικότητα,
απαγορεύσεις, περιορισμοί ή δυνατότητες συνύπαρξης με άλλες δραστηριότητες κτλ).

Αυτό θα βοηθήσει, εκτός των άλλων να ενταχθεί ο κλάδος μας με ορθό και ολοκληρωμένο τρόπο, στον
κατώτερο Χωροταξικό Σχεδιασμό των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων που επίκειται.
Βασικός στόχος μας από ένα τέτοιο Ειδικό Χωροταξικό πρέπει να είναι όχι τόσο η αποτύπωση, ούτε το
κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας αλλά η συγκεκριμενοποίηση προϋποθέσεων ανάπτυξης.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙ ΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΙΔΙΩΤΙ ΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΛΙ ΜΕΝΩΝ
Αφορά στα λιμάνια Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Κέρκυρας, Ηγουμενίτσας, Βόλου, Ελευσίνας, Ηρακλείου,
Λαυρίου, Πάτρας, Ραφήνας.

Ο ΣΜΕ εξέφρασε αντιρρήσεις για το νομοσχέδιο υποστηρίζοντας πώς η ορθή αναβάθμιση των λιμένων και
ιδιαίτερα του εμπορικού τμήματος, θα επιτευχθεί με την παραχώρηση των προβλητών σε περισσότερους του
ενός επενδυτές, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα και η ελεύθερη διαμόρφωση των
τιμολογίων.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, παράδειγμα αποτελεί το Λιμάνι της Αμβέρσας, όπου ο Δήμος παραχώρησε το
δικαίωμα του Λιμένα σε μία ανεξάρτητη εταιρεία επ’ ονόματι Λιμάνι Αμβέρσας, με μόνο μέτοχο τον ίδιο το
Δήμο. Το λιμάνι της Αμβέρσας, κατόπιν παραχωρεί χωροθετημένα τμήματα (concessions) σε ενδιαφερόμενους
ιδιώτες, οι οποίοι είναι πολλοί, διαφορετικών συμφερόντων και ενδιαφερόντων. Με τον τρόπο αυτό,
επιτυγχάνεται σαφώς η μείωση του ρίσκου της πολιτείας από ενδεχόμενη λανθασμένη χρήση του λιμένος ή
οικονομική κατάρρευση του παραχωρησιούχου.
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Ο ιδιώτης προφανώς αν δεν αυξήσει το πελατολόγιό του, τότε το βάρος του επιπλέον κόστους και του
προσδοκώμενου κέρδους, θα επωμιστούν οι επιχειρήσεις που ήδη χρησιμοποιούν τα εμπορικά λιμάνια. Στην
περίπτωση αυτή, δεν μιλάμε για ιδιωτικοποίηση Λιμένος αλλά για μια διαδικασία η οποία θα συντελέσει στη
συρρίκνωση της τοπικής οικονομίας προς όφελος ενός μόνο ιδιώτη.

Ο σύνδεσμος μας αριθμεί 27 μέλη τα οποία παράγουν το 80% των εργασιών του κλάδου. Οι εταιρείες μέλη μας
εξορύσσουν περισσότερα από 30 διαφορετικά ορυκτά, 10 από τα οποία σε ποσότητες μεγαλύτερες των
300.000 τόνων ετησίως. Σημειωτέον ότι οι μισές πωλήσεις του κλάδου γίνονται εκτός Ελλάδος, κυρίως στην
Ευρώπη, αποτελώντας το 5% των εξαγωγών της χώρας.

Η οικονομική εκμετάλλευση των ορυκτών, λόγω της φύσης τους, επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την
εγγύτητα της δυνατότητας θαλάσσιας μεταφοράς. Εξίσου όμως σημαντικό είναι και το κόστος των λιμενικών
τελών που καλούμαστε να πληρώσουμε στους εκάστοτε λιμενικούς οργανισμούς. Σημειώνουμε ότι παρά το
μεγάλο κύκλο εργασιών των εταιρειών μελών μας τα καθαρά περιθώρια κέρδους είναι πολύ περιορισμένα και
η οποιαδήποτε αύξηση των λιμενικών τελών θα έθετε σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα και την επιβίωση
πολλών μελών μας.
Συμπερασματικά προτείνουμε:

1. Την τμηματική παραχώρηση δραστηριοτήτων σε περισσότερους του ενός επενδυτές και όχι την εν
συνόλω παραχώρηση, με σκοπό τη διατήρηση της ισονομίας και της ανταγωνιστικότητας των
λιμενικών χρεώσεων
2. Τη διατήρηση των υπαρχουσών χρεώσεων (τέλη διέλευσης, ωριαίες αποζημιώσεις μηχανημάτων,
φορτώσεις ανά τόνο κ.ο.κ) και την καθιέρωση ενός μαθηματικού τύπου αναπροσαρμογής αυτών
ανάλογα με την ανάπτυξη της χώρας και του πληθωρισμού για τα επόμενα δέκα έτη,

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000,
GUIDELINE TΗΣ COMMISSION
Η Commission εξέδωσε καθοδηγητικό έγγραφο (communication) για τη διαχείριση των οικοτόπων στο
πλαίσιο του άρθρου 6 της οδηγίας 99/43/ΕΟΚ. Αποτελεί σημαντική προσπάθεια ομογενοποίησης καλών
πρακτικών ώστε το έγγραφο αυτό να αποτελέσει ολοκληρωμένο οδηγό διαχείρισης των οικοτόπων.
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Παρατίθεται στο link
Provisions_Art_6_nov_2018_el.zip

ΆΔΕΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
Το ΠΔ 113 που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2012 σε αντικατάσταση του ΠΔ 31 του 1990 αναφέρει ως τίτλο
του: «καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού των μηχανημάτων
τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες,
καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής
αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις».

Με το ΠΔ αυτό, τα μηχανήματα έργου χωρίζονται σε δύο ομάδες ανάλογα με την ισχύ τους, σε αυτά της Ομάδας
Β με κινητήρες εσωτερικής καύσης η με ηλεκτρικούς κινητήρες μέχρι 120 KW. και σ’ αυτά της Ομάδας Α με
κινητήρες εσωτερικής καύσης η με ηλεκτρικούς κινητήρες πάνω από 120 KW. Επίσης στο ίδιο ΠΔ καθορίζονται
οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες, τα καθήκοντα και οι προϋποθέσεις άσκησης της
επαγγελματικής δραστηριότητας και στο άρθρο 10 αναφέρεται η διαδικασία αντιστοίχισης και
αντικατάστασης των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί με το Β.Δ. 7/6/31.7.46 (Α 228) η το Π.Δ. 22/1976
(Α 6) η το Π.Δ. 31/1990 όπως προέβλεπε η παράγραφος 5 του άρθρου 4 της ΥΑ 3982/2011. Βάσει του ΠΔ
αυτού εκδίδεται η απόφαση Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η) ΦΕΚ 519/6.3.2013 με την οποία κατατάσσονται τα
μηχανήματα έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς την δραστηριότητα του χειρισμού και επίσης γίνεται η
αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών.
Συνολικά λοιπόν τα μηχανήματα έργου κατατάσσονται σε 2 ομάδες και σε 8 ειδικότητες δηλαδή 16
διαφορετικές άδειες χειρισμού μηχανημάτων έργου. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε κάθε μία
ειδικότητα έχει γίνει προσπάθεια να καταταγούν μηχανήματα παρόμοιας λειτουργίας η οποία όμως σε κάποιες
περιπτώσεις απέτυχε τελείως.

Όσον αφορά τη δυσλειτουργία και τα εμπόδια εφαρμογής της απόφασης αυτής έχουμε χαρακτηριστικά τα
εξής:
Στην ειδικότητα 5, εργασίες υπογείων έργων και μεταλλείων κατατάσσονται τα μηχανήματα διανοίξεως
στοών-σηράγγων (αρουραίοι) (ειδικότητα 5.1) μαζί με αυτά του συνόλου των μηχανημάτων εκσκαφής και
φόρτωσης στα υπόγεια, δηλαδή και τα άνω και τα κάτω των 200 ίππων (ειδικότητες 5.3 και 5.4), αγνοώντας
τον αρχικό διαχωρισμό των Ομάδων που αναφέρεται στο ΠΔ 113 που είναι κάτω η πάνω από 120 KW (161
ίπποι). Επίσης στην ίδια ειδικότητα 5.5 κατατάσσονται και οι <<Μεγάλοι ηλεκτροκίνητοι εκσκαφείς
(αποθέτες-απολύτες-ταινιόδρομοι), αποκαλύψεως και εξορύξεως λιγνίτη και λοιπών υλικών τύπου ΚΡΟΥΠ
και λοιπών τύπων>> με αποτέλεσμα μέχρι να εκδοθεί η απόφαση Αριθμ.Οικ.21904/56/Φ113/7.3.2018 οι
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τοπικοί φορείς εκδόσεως αδειών, ερμηνεύοντας τις μέχρι τότε ισχύουσες αποφάσεις, απαιτούσαν ο
υποψήφιος χειριστής φορτωτή υπογείων κάτω των 200 ίππων (ειδικότητα 5.4) να εξεταστεί και για την
ειδικότητα 5.5 δηλαδή να εξεταστεί για μηχανήματα τα οποία δεν είχε δει ούτε σε φωτογραφία. Το αδιέξοδο
αυτό ήρθη μέχρι ένα βαθμό με την ως άνω αναφερόμενη απόφαση, με την οποία δίδεται η δυνατότητα
απόκτησης άδειας επί μέρους μηχανήματος έργου και όχι του συνόλου της ειδικότητας, αλλά μόνο για όσους
κάνουν αίτηση μέχρι 31/12/2020 στην συνέχεια πάλι επανέρχεται το αδιέξοδο.

Άλλη μία περίπτωση είναι αυτή της ειδικότητας 7. Εργαζόμενος κάτοχος αδείας ειδικότητας 7.2 διατρητικού
φορείου με θερμική μηχανή αν θέλει να αποκτήσει και άδεια για ηλεκτροκίνητο διατρητικό φορείο ειδικότητα
7.3, η αδειοδοτούσα αρχή απαιτεί να εξεταστεί και για την ειδικότητα 7.1 στην οποία κατατάσσονται τα
γεωτρύπανα και μάλιστα σε αυτήν την περίπτωση δεν ισχύει η μέριμνα της απόφασης 21904/56/Φ113.
Η αλλοπρόσαλλή αυτή ερμηνεία εκτός από τις δυσκολίες που προκαλεί στο να αποκτήσει κάποιος μια άδεια
χειρισμού μηχανήματος, διότι απαιτεί να εξεταστεί και σε μηχανήματα που δεν έχει δει στην ζωή του, προκαλεί
και σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τον υποψήφιο, επειδή ζητούν να καταβάλει το αντίτιμο των
παραβόλων για το σύνολο της ειδικότητας. Για να γίνει πιο κατανοητό και πόσο οικονομικά επιβαρυντικό για
έναν εργαζόμενο είναι το θέμα θα πρέπει να αναφέρουμε ότι για την απόκτηση του συνόλου της ειδικότητας
5 θα πρέπει ο εργαζόμενος να καταβάλει 389 €. για παράβολα, δηλαδή ένας χαμηλόμισθος εργαζόμενος, που
αμείβεται ως εκπαιδευόμενος, θα πρέπει να καταβάλει τον μισό του μισθό για να ελπίζει ότι αποκτώντας την
άδεια χειριστή θα βελτιώσει την οικονομική του κατάσταση.
Ο ΣΜΕ ζήτησε παρέμβαση του ΣΕΒ γιατί το θέμα της αδειοδότησης χειριστών αφορά πολλούς κλάδους της
βιομηχανίας και των κατασκευών. Επίσης πρόκειται να κινηθεί και αυτοδύναμα ζητώντας συνάντηση με το
Γεν. Γραμματέα Βιομηχανίας.

ΕΓΓΥΗΤΙ ΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙ ΚΟΥΣ
ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Εντοπίζονται σημαντικά προβλήματα εφαρμογής
αποφάσεων/εγκυκλίων σχετικά με το θέμα.
1

Λατομεία εντός λατομικών περιοχών

του

Ν.

4512/2018

και

των

εξειδικευτικών

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η νέα υποχρέωση, ήδη λειτουργούντων λατομείων εντός λατομικών περιοχών
στην καταβολή σημαντικών χρηματικών ποσών για έκδοση εγγυητών επιστολών. Αυτό δεν υπήρχε όταν
ετίθετο σε δημοπρασία ο λατομικός χώρος.
Πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της εγγυητικής και η κάλυψη του συνόλου
της αποκατάστασης, με βάση τις ΑΕΠΟ, σε βάθος χρόνου (4οετία-70ετία).

Ένα λατομείο εντός λατομικού χώρου που βρίσκεται στην τρίτη δεκαετία λειτουργίας καλείται να καλύψει με
εγγυητική επιστολή ίσης αξίας με το 20% από το συνολικό προβλεπόμενο κόστος αποκατάστασης ανά έτος,
ούτως ώστε εντός 5ετίας να έχει ολοκληρώσει την κάλυψη του 100% του κόστους αποκατάστασης.
Ας πάρουμε ως παράδειγμα μία υπαρκτή περίπτωση λατομείου 400 στρεμμάτων που βρίσκεται στην τρίτη
δεκαετία, με άδεια εκμετάλλευσης-μίσθωση που ξεκινά το 2006. Το λατομείο αυτό έχει απολήψιμα αποθέματα
που μπορεί να καλύψουν τα 70 χρόνια (προβλεπόμενη διάρκεια από το νόμο 4512/2018).
Με βάση τις αποφάσεις του υπουργείου, πρέπει να εκδοθεί εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει το συνολικό
ποσό της αποκατάστασης έως το έτος 2076.
Αυτό μεταφράζεται ότι θα πρέπει να προσκομίσουν μία εγγυητική επιστολή που θα καλύπτουν σταδιακά το
20% του συνόλου της δαπάνης αποκατάστασης μέχρι το 2024 και στη συνέχεια εγγυητική αορίστου χρόνου
που θα εξασφαλίζει το Δημόσιο για 52 χρόνια έως το 2076.

Ήδη με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις από τις Περιφέρειες ότι η δαπάνη αποκατάστασης πρέπει να υπολογίζεται
με βάση το «τιμολόγιο πρασίνου», με τιμές δημοσίου ως να ανατίθεται εργολαβικά το έργο από το Δημόσιο
(κόστος αποκατάστασης προσαυξημένο με 18% εργολαβική αποζημίωση και 15% απρόβλεπτα), οδηγεί στις
ανανεώσεις ΜΠΕ, να τίθεται ως λογικό κόστος αποκατάστασης ανά στρέμμα, το υπέρογκο ποσό των
2000 ευρώ. Στο παράδειγμα μας αυτό, σημαίνει 800.000 ευρώ κόστος αποκατάστασης.
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Επειδή πολλές λατομικές επιχειρήσεις είναι μικρομεσαίας κλίμακας και οι εγγυητικές αορίστου χρόνου για τα
πιστωτικά ιδρύματα, θεωρούνται ισάξιας χρηματοδότησης/δανειοδότησης της επιχείρησης, η μέση
προμήθεια σήμερα αποτιμάται σε 3% ανά έτος, δηλαδή 24.000 ευρώ ανά έτος. Στο σύνολο των 70 ετών
για τη λειτουργία του λατομείου, θα καταβληθούν 24.000 ευρώ πενταετία 2019-2024 και επιπλέον
1.248.000 ευρώ (52*24.000) για τα υπόλοιπα 52 χρόνια, δηλαδή συνολικό το κόστος εγγυητικών για
τη διάρκεια του λατομείου ανέρχεται σε 1.272.000 ευρώ.

Με κανονικές τιμές αποκατάστασης και όχι εργολαβίας δημοσίου η αποκατάσταση των 400 στρεμμάτων, δεν
θα κοστίσει παραπάνω από 500.000 ευρώ.
Με βάση τα προηγούμενα, προκύπτει ότι οι εγγυητικές θα είναι υπερδιπλάσιου κόστους από το
πραγματικό κόστος αποκατάστασης.

Σημειώνουμε επίσης το πρόσθετο κόστος του 1% επί των πωλήσεων, μετά το πέρας της 40ετίας που
κατατίθεται στο πράσινο ταμείο.

Επισημαίνουμε επίσης ότι για τα λατομεία εντός λατομικών περιοχών, πριν το Ν. 4512/2018,όταν
δημοπρατούντο οι διάφορες περιοχές, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Έρχονται εκ των υστέρων των
δημοπρασιών που καθόρισαν τα μισθώματα αλλά και την εκδήλωση ενδιαφέροντος των λατομικών
επιχειρήσεων.
2

Λατομεία εκτός λατομικών περιοχών

Συνηθέστατα τα λατομεία αυτά ήταν μεγαλύτερα των 250 στρεμμάτων και αδειοδοτούντο περιβαλλοντικά
από τη ΔΙΠΑ, η οποία υπολογίζει κατά διαφορετικό τρόπο το μέγεθος των εγγυητικών επιστολών μέσω του
οποίου προέκυπταν σημαντικά μικρότερα κόστη για την έκδοσή τους. Ομοίως, με διαφορετικό τρόπο
προσέγγιζε τη μείωση των εκτάσεων, εάν είχε συμβεί αποκατάσταση.
Σήμερα με τον 4512/2018 ένα λατομείο τρίτης δεκαετίας, καλείται να καλύψει το σύνολο της δαπάνης
αποκατάστασης (όπως αυτή υπολογίζεται) από τις ΑΕΠΟ και όπως θα υπολογίζεται για τη λειτουργία του
λατομείου στις επόμενες δεκαετίες (αναφερθήκαμε προηγούμενα). Η απόφαση 2909/19-6-2018 άρθρο 7 παρ.
1 αναφέρει ότι η παλιά εγγυητική πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Αυτό σημαίνει άμεση κάλυψη
του αντίστοιχου ποσού χωρίς τις κατανομές που προβλέπονται για εντός Λ.Π.

Παρά το γεγονός ότι ο νόμος προβλέπει επιτροπές ελέγχου-παραλαβής αποκατεστημένων, όπως και η
απόφαση 2909/19-7-2018 προβλέπει μείωση εκτάσεων και διαφοροποίηση εγγυητικών σε περίπτωση που
έχει πραγματοποιηθεί κάποια αποκατάσταση, μέχρι σήμερα ούτε συστήνονται επιτροπές, ούτε πολύ
περισσότερο παραλαμβάνουν αποκατεστημένες εκτάσεις, πριν να έχει ολοκληρωθεί η εκμετάλλευση του
πόρου και η πλήρης αποκατάσταση του τοπίου.
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Συνηθέστατο είναι ότι δεν παραλαμβάνονται ούτε τα λατομεία που έχουν πλήρως αποκατασταθεί, με πλήρη
και ανεπτυγμένη δασική φυτική κάλυψη όπως πχ το λατομείο της Ανάβρας της ΑΓΕΤ.

3

Επιφανειακά μεταλλεία

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

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

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

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

Μία πρώτη διορθωτική παρέμβαση που δεν ανατρέπει σημαντικά τις υπάρχουσες προβλεπόμενες
διατάξεις είναι να επιμηκυνθεί η κάλυψη του κόστους της αποκατάστασης, με βάση την
κατανομή 1/3, 2/3, 3/3, ανάλογα με τις δεκαετίες λειτουργίας, όχι σε βάθος 5ετίας αλλά
20ετίας
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ΣΜΕ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ Ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ: ΕΞΟΡΥΚΤΙ ΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΝ 21O
ΑΙΩΝΑ»
Με μεγάλη επιτυχία και με μεγαλύτερη από το αναμενόμενο συμμετοχή (600 άτομα από σχολεία της Αττικής
και της επαρχίας) ,πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα με θέμα «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος: Εξορυκτική
δραστηριότητα, κοινωνία και περιβάλλον τον 21ο αιώνα» στο Μουσείο Γουλανδρή που οργάνωσε ο Σύνδεσμος
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων στις 20 και 26 Απριλίου 2018.

Η ημερίδα, που οργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, με επιμέλεια και συντονισμό
της Κυριακής Τσίχλα, functions coordinator του ΣΜΕ, σχετίζεται με τη θεματική της Έκθεσης «Τα Ορυκτά και
ο Άνθρωπος», η οποία φιλοξενείται ήδη στο Μουσείο και σε αυτή ξεναγήθηκαν οι νέοι, μαθητές Γυμνασίου και
Λυκείου, φοιτητές καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η ημερίδα δεν είχε την τυπική, αυστηρή δομή ομιλιών-εισηγήσεων αλλά πραγματοποιήθηκε μέσω της
προβολής εκπαιδευτικού σύγχρονου οπτικοακουστικού υλικού και μιας μασκότ-δρώμενου, που
προσωποποιούσε το σημερινό μεταλλωρύχο. Η μασκότ ήταν ο «πολυμήχανος Οδυσσέας της παραγωγής», που
μέσω της εξορυκτικής δραστηριότητας έβρισκε λύσεις σε όλες τις σύγχρονες ανάγκες του ανθρώπινου
πολιτισμού.

Επίσης υπήρχε ένας expert του αντικειμένου-μεταλλειολόγος ο οποίος ήταν διαθέσιμος να δεχθεί και να
απαντήσει οποιαδήποτε ερώτηση/απορία προέκυπτε από το κοινό, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα
αλληλεπίδρασης και ενεργού διαλόγου με τα παιδιά.

Το θέμα της ημερίδας ήταν τέτοιο, ώστε να περιέχει διάφορες πτυχές της εξορυκτικής δραστηριότητας από
την ιστορική πορεία της αξιοποίησης των ΟΠΥ και της αναγκαιότητάς τους στην καθημερινή ζωή μέχρι
μοντέρνες τεχνολογίες, ρομποτική, βιώσιμη ανάπτυξη, προστασία περιβάλλοντος και λειτουργία στο μέλλον.
Πριν την ημερίδα και μετά τη λήξη της (βάσει προγραμματισμού) πραγματοποιήθηκε πραγματοποιηθεί
κατόπιν συνεννόησης και με το Μουσείο, ξενάγηση των παιδιών στη συνδεδεμένη Έκθεση «Τα Ορυκτά και ο
Άνθρωπος», όπου υπήρξε η δυνατότητα οι μαθητές να εμπλουτίσουν περαιτέρω τις γνώσεις τους σε σχέση με
τους ορυκτούς πόρους.

Η πρωτοτυπία αλλά και η μοναδικότητα αυτής της ημερίδας έγκειται στο γεγονός ότι μέσω καινοτόμων
τρόπων παρουσίασης, που ενθουσίασαν το νέο κόσμο, δόθηκε στους μαθητές η δυνατότητα να ψηλαφίσουν
το χώρο των ορυκτών σε όλα τα επίπεδα και όλες τις εποχές (από την ανακάλυψή τους μέχρι σήμερα),
κατανοώντας έτσι την αναγκαιότητα ύπαρξής τους και τη σύνδεσή τους με την καθημερινή ζωή.
Το κοινό είχε την ευκαιρία, για πρώτη φορά, να δει συμπυκνωμένα ζωντανές εικόνες παραγωγικής διαδικασίας
αλλά και της ιστορικής της εξέλιξης. Όπως επίσης και τη σύνδεση της παραγωγής αυτής με την κοινωνία και
το περιβάλλον.
Τέλος, μέσω των σύγχρονων εικόνων τεχνολογίας, ένιωσαν και κατανόησαν σε βάθος, πόσο έχει ήδη αλλά και
μπορεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον, να αυτοματοποιηθεί η παραγωγή, ώστε να διευκολύνει και να
προστατεύει τον ανθρώπινο παράγοντα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
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Ο κ. Αθανάσιος Κεφάλας, πρόεδρος ΣΜΕ
Εκ μέρους του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, χαιρέτησε ο πρόεδρος κ Αθανάσιος Κεφάλας ο
οποίος επισήμανε ότι «Η χώρα μας είναι ιδιαίτερα ευνοημένη από την μακραίωνη γεωλογική δραστηριότητα
που διαμορφώνει τον πλανήτη μας και φιλοξενεί στο υπέδαφός της πληθώρα μεταλλευμάτων και ορυκτών».

Ο κ. Κεφάλας επεσήμανε ότι «η αξιοποίηση των ορυκτών είναι μία αναγκαιότητα και ότι αυτά συνδέονται με
την καθημερινότητά μας, Η εξορυκτική δραστηριότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινωνία και το
περιβάλλον ακολουθώντας δε και αξιοποιώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας (αυτοματοποίηση, ρομποτική
κτλ.) θα γίνει πιο αποτελεσματική, θα προστατεύει τον ανθρώπινο παράγοντα και το περιβάλλον κατά τον
καλύτερο δυνατό τρόπο.

Στόχος μας ,είπε ο πρόεδρος του ΣΜΕ απευθυνόμενος στους μαθητές και τις μαθήτριες να σας δώσουμε την
ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά μία δραστηριότητα που είναι περίπου το 3,5% του ΑΕΠ της χώρας και
απασχολεί σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού κυρίως στην Ελληνική περιφέρεια. Θα είναι μεγάλη
συμβολή στην σύνδεση του σχολείου με την πραγματική οικονομία αν με αφορμή αυτή την ημερίδα κάποιοι
από σας ασχοληθείτε με τις γεωεπιστήμες και διαδεχθείτε εμάς σε αντικείμενα που πραγματικά είναι
γοητευτικά, εξελίσσονται δυναμικά και προσφέρουν παγκόσμιες προοπτικές »κατέληξε.
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Ο κ. Χρήστος Καβαλόπουλος, Γενικός Διευθυντής ΣΜΕ
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν αρκετές ερωτήσεις σχετικά με την πληροφορία
των βίντεο, τις οποίες απάντησε ο Γενικός Διευθυντής του ΣΜΕ κ Χρήστος Καβαλόπουλος.

ΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΜΕ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΟΒΕ
Την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε γεύμα εργασίας του ΣΜΕ το ξενοδοχείο Royal Olympic, με
θέμα την παρουσίαση σε δημοσιογράφους της μελέτης του ΙΟΒΕ. Η μελέτη παρουσιάσθηκε από τον Γενικό
Διευθυντή του ΙΟΒΕ καθηγητή κ. Νίκο Βέττα και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων
κ Αθανάσιο Κεφάλα.

Τονίστηκε ότι σε αυτή την προσπάθεια συγκράτησης παραγωγικού δυναμικού, σημαντική στήριξη
προσέφερε η έντονη εξωστρέφεια πολλών εκ των δραστηριοτήτων του κλάδου, καθώς το υψηλό ποσοστό
εξαγωγών απέτρεψε τη δραστική μείωση της παραγωγής που παρατηρήθηκε σε άλλους κλάδους της
οικονομίας. Επιπλέον, η διεθνής συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο πολλών επιχειρήσεων του κλάδου
διασφάλισε τη ροή επενδυτικών πόρων σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για την εξεύρεση χρηματοδότησης
στην Ελλάδα. Σύμφωνα με νέα μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), η
εξορυκτική βιομηχανία κράτησε το παραγωγικό της δυναμικό σε υψηλά επίπεδα πάρα τη βαθιά και
παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας. Στη μελέτη όμως αναφέρεται και η επιδείνωση του εγχώριου
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που είχε επίδραση στην κερδοφορία και στην προστιθέμενη αξία του
κλάδου.

Οι συνολικές πωλήσεις της εξορυκτικής βιομηχανίας ανήλθαν στα €1,83 δισεκ. το 2016, έναντι €2,16 δισεκ.
το 2015. Οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 15% το 2016 τόσο στους κλάδους εξόρυξης, όσο και στους άμεσα
συνδεδεμένους κλάδους μεταποίησης των εγχωρίων πρώτων υλών. Στους κλάδους εξόρυξης, η πτώση των
πωλήσεων το 2016 προήλθε κατά κύριο λόγο από τα ενεργειακά ορυκτά, με αποτέλεσμα το μερίδιό τους στην
αξία πωλήσεων της εξορυκτικής βιομηχανίας να υποχωρεί σε 26,5%, από 30,6% το 2015. Αντίθετα, αύξηση
του μεριδίου το 2016 παρατηρήθηκε τόσο στα μάρμαρα όσο και στα βιομηχανικά ορυκτά. Στους κλάδους
μεταποίησης, σημαντικός παράγοντας της υποχώρησης των πωλήσεων το 2016 αποτέλεσε η πτώση των
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τιμών των εμπορευμάτων, η οποία διαμορφώνεται στα διεθνή χρηματιστήρια. Ενδεικτικά, η διεθνής τιμή
νικελίου μειώθηκε κατά περίπου 20%, ενώ η τιμή αλουμινίου υποχώρησε κατά 3,6% μεταξύ 2015 και 2016.
Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) της εξορυκτικής βιομηχανίας υποχώρησε το 2016, μετά από μια
τριετία ανάκαμψης. Διαμορφώθηκε στα €1,2 δισεκ., έναντι περίπου €1,4 δισεκ. την περίοδο 2013-2015.
Εντονότερη πτώση σημειώθηκε στους άμεσα συνδεδεμένους κλάδους μεταποίησης, με 19,9%, σε σχέση με
14,9% στους κλάδους εξόρυξης. Η απασχόληση στην εξορυκτική βιομηχανία διαμορφώθηκε το 2017 στις
14,0 χιλιάδες θέσεις εργασίας σε όρους ισοδύναμων πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ), σημειώνοντας οριακή
απώλεια σε σχέση με το 2016. Την περίοδο 2012-2014, η απασχόληση στο σύνολο της εξορυκτικής
βιομηχανίας παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη, ενώ το 2015 σημειώθηκε σημαντική, αλλά όπως
αποδείχθηκε πρόσκαιρη, αύξηση σε 16,7 χιλ. θέσεις ΙΠΑ. Στους κλάδους εξόρυξης εντοπίζεται το μεγαλύτερο
ποσοστό απασχόλησης, κοντά στο 80% του συνόλου (10,9 χιλ. ΙΠΑ), ενώ στους κλάδους μεταποίησης η
απασχόληση διαμορφώθηκε το 2017 στις 3,1 χιλ. ΙΠΑ. Το μερίδιο της εξορυκτικής βιομηχανίας στο σύνολο
της ελληνικής βιομηχανίας σε όρους απασχόλησης ανήλθε στο 3,7% το 2016, έναντι 4,4% το 2015 και 2,9%
το 2017. Τέλος, οι επενδύσεις των κλάδων εξόρυξης παρουσίασαν κάμψη την περίοδο 2014-2015, ενώ το
2016 σημειώθηκε αύξηση, στα €273 εκατ. Αύξηση το 2016 καταγράφεται και στους άμεσα συνδεδεμένους
κλάδους μεταποίησης, όπου οι επενδύσεις διαμορφώθηκαν στα €72,3 εκατ., έναντι €57 εκατ. το 2015.
Συνολικά, στην εξορυκτική βιομηχανία, οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά €160 εκατ. περίπου το 2016 και
διαμορφώθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας. Οι επενδύσεις έφτασαν έως το 10,7%
των συνολικών επενδύσεων στη βιομηχανία το 2012, υποχώρησαν στο 4,0% το 2014, ενώ το 2016
ανέκαμψαν στο 8,4%.

Ως αποτέλεσμα, η εξορυκτική βιομηχανία παρουσιάζει υψηλότερο μερίδιο στις επενδύσεις έναντι της
προστιθέμενης αξίας και της απασχόλησης, αναδεικνύοντας την αυξημένη ένταση κεφαλαίου και την
ενισχυμένη συνεισφορά του κλάδου στην αναγκαία για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας επενδυτική
δραστηριότητα. Ο εξαγωγικός χαρακτήρας του κλάδου διατηρείται σε υψηλό επίπεδο τα τελευταία χρόνια.
Το 2016, ωστόσο, καταγράφεται εξασθένιση της τάξης του 11%, με την αξία των εξαγωγών να διατηρείται
σε επίπεδα άνω του €1 δισεκ.

Στα πιο υψηλά επίπεδα τουλάχιστον από το 2010 διαμορφώθηκε η αξία των εξαγωγών το 2015, αγγίζοντας
τα €1,16 δισεκ. Βασικό εξαγωγικό προορισμό των προϊόντων της εξορυκτικής βιομηχανίας αποτελούν οι
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατηρώντας το μερίδιο τους σε επίπεδα υψηλότερα του 60% επί του
συνόλου της αξίας των εξαγωγών. Μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος αναδεικνύεται η Ιταλία, που απορροφά
περίπου το 17% της αξίας των εξαγωγών του κλάδου. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι υψηλό παραμένει και
το μερίδιο (33%) της αξίας των εξαγωγών σε προορισμούς με μικρή αξία εξαγωγών, γεγονός που υποδηλώνει
την υψηλή γεωγραφική διασπορά των εξαγωγών του κλάδου.
Τέλος, σε επίπεδο προϊόντων, περίπου το 22% της συνολικής αξίας των εξαγωγών καταλαμβάνει το τσιμέντο,
με το αλουμίνιο να ακολουθεί (19%), ενώ σημαντική συνεισφορά έχουν το νικέλιο και τα μάρμαρα, με 14%
αμφότερα.
Η μελέτη αναφέρεται και στις εκκρεμότητες και στις δυσλειτουργίες που υπάρχουν στο θεσμικό πλαίσιο.
Συγκεκριμένα, η δημιουργία ειδικού χωροταξικού πλαισίου για την αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών
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αποτελεί ένα από τα βασικά βήματα προς την κατεύθυνση της άρσης των βασικών δυσλειτουργιών που
εμποδίζουν τη λειτουργία του κλάδου. Έχουν ήδη θεσπιστεί ειδικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και
αειφόρου ανάπτυξης για τον τουρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις υδατοκαλλιέργειες, τη
βιομηχανία και τα καταστήματα κράτησης.

Η εξόρυξη αποτελεί μια οικονομική δραστηριότητα στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, η οποία είναι στενά
συνδεδεμένη με συγκεκριμένες χωρικές τοποθεσίες. Επομένως, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να τεθούν με
ξεκάθαρους όρους οι χωροταξικές συνθήκες για την ανάπτυξη του κλάδου αλλά και να ενσωματωθούν οι
υποχρεώσεις του προς το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον στο εργαλείο του ειδικού χωροταξικού πλαισίου.
Ένα ακόμα βήμα για ενίσχυση της καινοτομίας και των προοπτικών ανάπτυξης της εξορυκτικής βιομηχανίας
είναι η ενσωμάτωση του κλάδου στον αναπτυξιακό νόμο. Αυτό θα συνεπάγεται και την παροχή κινήτρων για
εντατικοποίηση της έρευνας στον κλάδο και στην υλοποίηση προπαρασκευαστικών έργων.
Ως αποτέλεσμα, η ένταξη του κλάδου στον αναπτυξιακό νόμο αναμένεται να εκσυγχρονίσει τις σχετικές
δραστηριότητες, με ταυτόχρονη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζόμενων στον κλάδο, που άλλωστε
αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής. Τέλος, παραμένει
σημαντική εκκρεμότητα η αποτελεσματική πάταξη της παράνομης λατόμευσης.
Η λατόμευση χωρίς την κατάλληλη έγκριση και παρακολούθηση των περιβαλλοντικών ορών οδηγεί σε
αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον, στρέβλωση των συνθήκων ανταγωνισμού στην αγορά και
απώλεια εμπιστοσύνης εκ μέρους της κοινωνίας προς τους θεσμούς, αλλά και σε ενθάρρυνση των έκνομων
εκμεταλλευτών ΟΠΥ. Σε αυτή την κατεύθυνση, είναι κρίσιμης σημασίας να ενισχυθεί ο αναπτυξιακός και ο
ελεγκτικός ρόλος των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων και των διευθύνσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (ΥΠΕΝ) που έχουν σχέση με την αξιοποίηση των ΟΠΥ. Η αναλυτική μελέτη είναι διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ (www.iobe.gr).

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Κ. ΣΚΡΕΚΑ, ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ
Ν.Δ. ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΜΕ
Ο κ. Σκρέκας συνοδευόμενος από τη σύμβουλο της Ν.Δ. σε θέματα περιβάλλοντος και ανάπτυξης και Α.
Σδούκου επισκέφτηκαν τα γραφεία του ΣΜΕ όπου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τον Πρόεδρο του
ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλα και το Γεν. Δν/τη του ΣΜΕ κ. Καβαλόπουλο για τον κλάδο και τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει .
Κύρια θέματα ήταν η περιβαλλοντική αδειοδότηση και τα εμπόδια – προκλήσεις στην ανάπτυξη της
εξορυκτικής βιομηχανίας.
Ο σκοπός της συνάντησης ήταν να ακουστούν τα προβλήματα του κλάδου στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του
νέου αναπτυξιακού προγράμματος της Ν.Δ.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΟΙ ΟΡΥΚΤΕΣ
ΠΡΩΤΕΣ ΎΛΕΣ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ». ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΗΠΑ-ΔΕΘ
Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε στις 10-9-2018 στη ΔΕΘ, στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού
Περιπτέρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής των ΗΠΑ ως τιμώμενης χώρας στην 83η Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση είχε τη στήριξη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (Εuromines) και του Ελληνο Αμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου.
Οργανώθηκε από την εταιρεία «Σ. Τσομώκος ΑΕ».

Σκοπός της συζήτησης ήταν να αναδειχθεί η δυναμική του ελληνικού εξορυκτικού κλάδου, η φυσιογνωμία του,
οι εξαγωγικές του επιδόσεις, η σημασία του στην ελληνική οικονομία και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει
στο νέο μοντέλο ανάπτυξης της χώρας. Επίσης να αναφερθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική
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εξορυκτική βιομηχανία και η αντιμετώπισή τους, σε συνδυασμό και με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τους
ορυκτούς πόρους.

Στη συζήτηση αυτή, κλήθηκαν και επιφανείς καλεσμένοι από άλλες χώρες, προκειμένου να καταθέσουν τις
εμπειρίες τους από την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εξορυκτικής δραστηριότητας των χώρων τους,
διατηρώντας την, βασικό παράγοντα ανάπτυξης γι’ αυτές.
Στη συζήτηση μετείχαν:

Geoffrey Pyatt, πρέσβης των ΗΠΑ
Charlotte Sammelin, πρέσβης της Σουηδίας
Juha Pyykko, πρέσβης της Φιλανδίας
Corina Hebestreit, Δν/τρια Εuromines
Αθανάσιος Κεφάλας, Πρόεδρος ΣΜΕ
Κώστας Σκρέκας, Τομεάρχης σε θέμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ν.Δ.
Ιωάννης Μανιάτης, Πρώην υπουργός του ΥΠΕΝ και βουλευτής του ΚΙΝΑΛ
Milan Parivodic, πρόεδρος της Forinvest και General Counselor του Γεωλογικού και
Μεταλλευτικού Συνδέσμου της Σερβίας
Αθανάσιος Σαββάκης, πρόεδρος του ΣΒΒΕ
Κώστας Κατσιγιάννης, πρόεδρος του Ελληνοκαναδικού Επιμελητηρίου
Andor Lips, αντιπρόεδρος της Eldorado Gold Group
Gustav Kidden, υπεύθυνος ανάπτυξης της Outotec
Ιωάννης Πανιάρας, Executive Director του ΤΙΤΑΝ ΕΛΛΑΣ
Δημήτριος Χανής, CEO του Ομίλου Ηρακλής
Εμμανουήλ Τσοντάκης, Managing Director της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ
Ιουλία Χαϊδά, αντιπρόεδρος της ΙΚΤΙΝΟS HELLAS
Ιωάννης Πασπαλιάρης, καθηγητής ΕΜΠ
Νικόλαος Αρβανιτίδης, του Γεωλογικού Ινστιτούτου της Σουηδίας
Βασίλης Μέλφος, καθηγητής Γεωλογίας ΑΠΘ
Τριαντάφυλλος Κακλής, καθηγητής Γεωλογίας ΑΠΘ
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Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο Γεν. Δν/της ΣΜΕ κ. Χ.Καβαλόπουλος.

Ο πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλας αναφέρθηκε στη συμμετοχή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην εθνική
οικονομία, προβάλλοντας τα γνωστά στοιχεία από το ΙΟΒΕ.

Οι Σκανδιναβοί πρέσβεις αναφέρθηκαν στις πρακτικές των χωρών τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη της
εξορυκτικής βιομηχανίας σε συνδυασμό με το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της και τη συμμετοχή των
stakeholders σ’ αυτήν.
Ο κ. Σκρέκας εξέθεσε τις απόψεις της ΝΔ για την ανάπτυξη με βαρύνοντα ρόλο στη μεταποίηση.

Ο κ. Ι. Μανιάτης αναφέρθηκε στους στόχους που πρέπει να τεθούν την επόμενη πενταετία για τους ορυκτούς
πόρους (7% του ΑΕΠ) υδρογονάνθρακες, γεωθερμία, ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές
κοινωνίες και την ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων με μέρος των εσόδων από την αξιοποίηση των ΟΠΥ .
Ο κ. Κατσιγιάννης αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα για κράτος δικαίου και στην ύπαρξη σαφούς-προβλέψιμου
νομοθετικού πλαισίου.

Ο κ. Σαββάκης αναφέρθηκε στη σημασία των ΟΠΥ για την ανάπτυξη της μεταποίησης και ιδιαίτερα στη
σημασία των ΟΠΥ στην οικονομία της Β. Ελλάδας.
Η κα Hebestreit αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές πολιτικές για τις ΟΠΥ και το συνδυασμό της αξιοποίησής τους
με τις αρχές τις κυκλικής οικονομίας.

Ο κ. Parivodic εξέθεσε τις καλές πρακτικές ανάπτυξης της εξορυκτικής δραστηριότητας στα Σέρβια και στο
πώς ώθησε την ανάπτυξη αυτή, ο νέος Μεταλλευτικός Νόμος.

Η Κ. Andor Lips αναφέρθηκε στις δυνατότητες ανάπτυξης των ΟΠΥ στη Β. Ελλάδα και το τί αυτό συνεπάγεται
για την ελληνική οικονομία.
Ο κ. Πανιάρας αναφέρθηκε στη σημασία για την εθνική οικονομία της ελληνικής Τσιμεντοβιομηχανίας. Στο ίδιο
πλαίσιο κινήθηκε και ο κ. Χανής.
Ο κ. Kidden ανέπτυξε το σημαντικό επηρεασμό του κλάδου από την εφαρμογή καινοτομιών.

Ο κ. Τσοντάκης συνέδεσε την ανάπτυξη των Ορυκτών Πόρων με το Σύνταγμα.
Η κα Χαϊδά αναφέρθηκε στη «μοναδική» ανάπτυξη του ελληνικού μαρμάρου.

Ο κ. Αρβανιτίδης τόνισε τη σημασία της έρευνας για ανεύρεση νέων κοιτασμάτων στην ανάπτυξη των ΟΠΥ και
κατά συνέπεια στην ανάπτυξη της εθνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Τέλος, οι τρεις καθηγητές ΑΠΘ και ΕΜΠ τόνισαν την ανάγκη να αναπτυχθεί ο ευρωπαϊκός εξορυκτικός κλάδος,
ξεπερνώντας τα εμπόδια από το διεθνή ανταγωνισμό όπως και την ανάγκη σύνδεσης της έρευνας με την
παραγωγή.
Σχετικό βίντεο του workshop :

https://youtu.be/FOlOXOeOEKk

REMIX PEER REVIEW MEETING 16-18 OΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Το πρόγραμμα REMIX Networking Regions, που χρηματοδοτείται από το Εuropean Regional Development
Fund, έχει ως στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη μέσω καινοτομιών και προστασίας περιβάλλοντος σε
συνδυασμό με την εξορυκτική – μεταλλουργική βιομηχανία.

Το πρόγραμμα REMIX (Smart and Green Mining Regions of EU) είναι μέσα στα πλαίσια του ΕΙΤ (Εuropean
Innovation Technology). Ενθαρρύνει την παραγωγή πρώτων υλών με αποδοτική χρήση των πόρων και
περιβαλλοντική και κοινωνικά αποδεκτή παραγωγη πρώτων υλών.
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Το έργο φιλοδοξεί να βοηθήσει στην προώθηση της καινοτομίας στις περιφερειακές αλυσίδες αξίας, που
σχετίζονται με τη μεταλλεία και αφορούν μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου.

Τα συμπεράσματα από την εφαρμογή του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν τα εργαλεία
πολιτικής σχετικά με ΟΠΥ και μεταλλουργία σε κάθε συμμετέχουσα (στο πρόγραμμα) περιφέρεια,
δημιουργώντας ένα διαπεριφερειακό cluster εξορυκτικών δραστηριοτήτων, εντός του πανευρωπαϊκού
πλαισίου Smart and Green EU Mining Regions. Eπίσης, βασικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των
εξορυκτικών δραστηριοτήτων και η δημιουργία πλατφόρμας διευκόλυνσης των επενδύσεων.

Το πρόγραμμα για την Ελλάδα, με συμμετέχουσα την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, μια περιοχή πλούσια σε
μεταλλευτικούς πόρους και με ισχυρή παράδοση στις μεταλλευτικές και μεταλλουργικές δραστηριότητες,
υλοποιείται από τη σχολή ΜΜ-ΜΜ του ΕΜΠ.

Η βιώσιμη, περιβαλλοντικά συμβατή και αποδοτική εκμετάλλευση των ΟΠΥ στην Περιφέρεια Ελλάδας και
κυρίως η απόκτηση Κοινωνικής Άδειας λειτουργίας απαιτεί τη στενή συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων
μερών.
Στο πλαίσιο αυτό, έγινε η συνάντηση της 16-17 Οκτωβρίου 2018 για να παρουσιαστούν σε καινοτόμες καλές
πρακτικές του κλάδου ώστε να δοθούν προσωπικές περαιτέρω ανάπτυξης των ΟΠΥ στην περιοχή.
Η συνάντηση περιστράφηκε γύρω από τους βασικούς άξονες:

Ιnnovation and research as development drivers in Mining and Metallurgy
Institutional and framework challenges and opportunities for the development of the raw
materials sector

Digitizing Mining and Metallurgy Industries –Prospects, Benefits and Challenges

Education in the Raw Materials sector
Ο ΣΜΕ μετείχε στη συνάντηση αυτή με ομιλία του Προέδρου του κ. Α. Κεφάλα, με θέμα «Challenges and
opportunities in the mining and metallurgical sector».



3ndGreekRawMater
ialsDialogue0512201

Kάντε διπλό κλικ για να δείτε την πλήρη παρουσίαση.
Παρακάτω επισυνάπτεται link και για τις υπόλοιπες παρουσιάσεις:
https://www.interregeurope.eu/remix/library/#folder=1385

ΜΙΝLAND. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ
WORKSHOP ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΎΛΕΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Στο 2ο στρογγυλό τραπέζι στο οποίο μετείχαμε, είχε ως θέμα: «Αδειοδότηση και Ειδικό Χωροταξικό για τις
ΟΠΥ/δημόσια διαβούλευση».
Παραθέτουμε τις θέσεις που αναπτύξαμε στις αντίστοιχες ερωτήσεις που έγιναν σε μορφή ppt.
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ΕΙΤ RAW MATERIALS, 3RD GREEK RAW MATERIALS DIALOGUE –
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΜΕ
Το φετινό τρίτο γεγονός, το EIT RawMaterials: 3ος Ελληνικός Διάλογος για τις Πρώτες Ύλες
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 4-5 Δεκεμβρίου 2018 και μετείχε σε αυτό και ο ΣΜΕ.

Η πρώτη ημέρα ήταν αφιερωμένη στις "Προκλήσεις - Ευκαιρίες - Λύσεις" για τον Ελληνικό Τομέα Πρώτων
Υλών, με προσκεκλημένους ομιλητές από τις Ελληνικές Αρχές, τη Βιομηχανία, την Ακαδημία, καθώς και την
Κοινότητα του ΕΙΤ. Η δεύτερη μέρα ήταν αφιερωμένη στον παραγωγικό διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων
μερών από το τρίγωνο γνώσης και το EIT RawMaterials, με συζητήσεις σε τρεις βασικούς τομείς: «Εκπαίδευση
και Κατάρτιση», «Καινοτομία» και «Πρώτες ύλες & Περιβάλλον.
Αρχικά συμπεράσματα στο EIT RawMaterials: 3rd Greek Raw Materials Community Dialogue:

Με το 3% του ΑΕΠ της Ελλάδας να προέρχεται από την εξόρυξη και αξιοποίηση πρώτων υλών και το 4% του
ενεργού πληθυσμού της χώρας να εργάζεται στον συγκεκριμένο κλάδο, οι πρώτες ύλες αποτελούν
ξεκάθαρα «κλειδί» για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.Η εκτίμηση αυτή επιβεβαιώθηκε με εμφατικό
τρόπο στην εκδήλωση «3rdGreek Raw Materials Community Dialogue», την διημερίδα που διοργανώθηκε
με μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα από το EIT Raw MaterialsHub: Regional Center Greece (RCGREECE), το
οποίο λειτουργεί από το Εργαστήριο Μεταλλουργίας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του
ΕΜΠ, συγκεντρώνοντας υψηλού επιπέδου εκπροσώπηση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του κλάδου,
σε Ελλάδα και Ευρώπη.

H εκδήλωση προσέλκυσε περισσότερους από 150 εγγεγραμμένους συμμετέχοντες από τουλάχιστον 29
Βιομηχανίες/Εταιρίες, 8 Πανεπιστήμια, 5 Ερευνητικά Κέντρα, εκπροσώπους από 2 Υπουργεία, EIT Hubs από
την Ελλάδα και άλλες Ευρωπαΐκές χώρες, εκπροσώπους του EIT RawMaterials και Ευρωπαΐκών εταιριών και
πανεπιστημίων.

Το RCGREECE μέσα από αυτή τη διημερίδα έφερε σε πρώτο πλάνο όλες τις τελευταίες εξελίξεις αλλά και τις
προκλήσεις για τον τομέα των πρώτων υλών, με έμφαση στην καινοτομία, την εκπαίδευση, αλλά και την
κοινωνική διάσταση της δραστηριότητας του τομέα, σε ό,τι αφορά κυρίως τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.
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Σημαντικοί ομιλητές, εκπρόσωποι ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων, της πολιτείας αλλά και των
επιχειρήσεων, είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να καταθέσουν ιδέες και καλές πρακτικές, τόσο
από την Ελλάδα όσο και από την Ευρώπη, με έμφαση στην καινοτομία και την επόμενη μέρα για τον κλάδο.

Πρόκειται, άλλωστε, για έναν κλάδο άμεσα συνυφασμένο με την τεχνολογική πρόοδο, κάτι που
αποτυπώθηκε στις ομιλίες των εκπροσώπων τόσο της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και των επιχειρήσεων, οι
οποίοι ανέδειξαν τις καινοτόμες παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την
ανταγωνιστικότητα και ταυτόχρονα περιορίζουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της
δραστηριότητας στον τομέα.
Ο καθ. Ιωάννης Πασπαλιάρης, Αντιπρύτανης του ΕΜΠ και Διευθυντής του EIT RawMaterials Hub: RCGREECE
άνοιξε την εκδήλωση τονίζοντας:
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Βασική προϋπόθεση για την ενδυνάμωση του κλάδου της παραγωγής και επεξεργασίας των Πρώτων Υλών
στη χώρα μας είναι η ενίσχυση της έρευνας στον τομέα, η ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών, η αξιοποίηση νέων
πλουτοπαραγωγικών πηγών και προ παντός η άρτια εκπαίδευση νέων μηχανικών και επιστημόνων που θα
στελεχώσουν την Ελληνική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Βιομηχανία.
Κοινή υπήρξε η διαπίστωση ότι ο τομέας των πρώτων υλών αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της
ελληνικής οικονομίας, καθώς κατέχει ρόλο-κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και το
εμπόριο. Είναι ενδεικτικό ότι αντιπροσωπεύει το 3% του ελληνικού ΑΕΠ, με συνολική αξία 1,2 δισ. ευρώ,
και το 5% των συνολικών εξαγωγών της Ελλάδας (1 δισ. ευρώ), ενώ απασχολεί άμεσα 20.000 άτομα
και έμμεσα 80.000, κυρίως στην περιφέρεια. Αποτελεί, δε, βασικό παράγοντα προσέλκυσης επενδύσεων.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον είχαν και τα στοιχεία έρευνας της κοινής γνώμης, της εταιρείας RASS, που παρουσίασε
ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΜΕ) κ. Αθανάσιος Κεφάλας, σύμφωνα με
τα οποία το 86% των Ελλήνων θεωρούν ότι η εξόρυξη ορυκτών πόρων αποτελεί κλειδί για την
οικονομική ανάπτυξη, ενώ το 50% θεωρούν ότι η εξορυκτική δραστηριότητα ευνοεί τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας και 40% ότι στηρίζει τις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες. Ωστόσο, 73% των ερωτηθέντων
εκτιμούν ότι δεν υπάρχει επαρκής πολιτική βούληση για εξόρυξη και αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της
χώρας.
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Παρακάτω παρατίθεται η παρουσίαση του κ. Κεφάλα.
Μπορείτε να τη δείτε αναλυτικά πατώντας διπλό κλικ πάνω
στο εικονίδιο :

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

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΜΕ
Το 2018 ήταν ιδιαίτερα σηµαντική χρονιά από άποψη προβολής του Συνδέσµου στον έντυπο και ηλεκτρονικό
τύπο. Τα δελτία τύπου που εκδόθηκαν τα άρθρα του προέδρου και οι παρεµβάσεις σε θέµατα όπως η
παραχώρηση των λιµανιών έτυχαν µεγάλης και θετικής προβολής. Μάλιστα στην περίπτωση της παρουσίασης
των αποτελεσµάτων της επικαιροποίησης της µελέτης του ΙΟΒΕ για τον ορυκτό πλούτο τα δηµοσιεύµατα και
οι αναρτήσεις ξεπέρασαν τις 200 σε ένα διήµερο.
Μεγάλη προβολή έτυχαν οι Ηµερίδες για τους µαθητές γυµνάσιων και λυκείων στο Μουσείο Γουλανδρή καθώς
και η συµµετοχή σε εκδηλώσεις για την εξορυκτική βιοµηχανία στη Θεσσαλονίκη.

Τo 2018 o Σύνδεσµος κυκλοφόρησε πέντε newsletter µε αρθρογραφία είκοσι θεµάτων από µελή του αλλά και
άµεσα ενδιαφερόµενους για την εξορυκτική βιοµηχανία. Μεταξύ αυτών καθηγητές πανεπιστηµίου
υψηλόβαθµα στελέχη εταιριών που µε τα κείµενα τους αναδείκνυαν την χρησιµότητα του κλάδου µας.
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ΣΜΕ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟ 2018

Η κουλτούρα ασφάλειας ενός χώρου εργασίας αποτελεί βασικό ζήτηµα για την εφαρµογή του οράµατος Zero
Accidents. Μια κουλτούρα ασφάλειας καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο οι πρακτικές ασφαλείας εκτελούνται
σε ένα χώρο εργασίας και όχι τον τρόπο µε τον οποίο εκφράζονται στις κατευθυντήριες γραµµές και τους
κανονισµούς. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ρίζες των επαγγελµατικών ατυχηµάτων βρίσκονται σε µια κακή
κουλτούρα ασφάλειας. Η στάση δέσµευσης και ασφάλειας του συνόλου του προσωπικού είναι σηµαντική
όταν ο στόχος είναι µηδενικά ατυχήµατα. Το Zero Accidents Vision δεν δέχεται ότι τα ατυχήµατα είναι µία
αντικειµενική πραγµατικότητα στο χώρο εργασίας. Το ανθρώπινο λάθος ή η βιασύνη θεωρούνται συχνά ως
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η κύρια αιτία ενός ατυχήµατος. Παράγοντες όπως µεµονωµένες ανασφαλείς ενέργειες είναι δύσκολο να
ελεγχθούν, αλλά υπάρχουν οργανωτικοί παράγοντες πριν από την εµφάνιση ενός ατυχήµατος, η διερεύνηση
των οποίων µπορεί να οδηγήσει την πρόληψή του. Η εξεύρεση των βασικών αιτιών και η λήψη διορθωτικών
ενεργειών µε βάση τα ευρήµατα αυτά, µπορεί επίσης να αυξήσει την αποδοτικότητα µιας επιχείρησης καθώς
και να βελτιώσει την ασφάλεια και την ευεξία στο χώρο εργασίας.
Αυτή η απόλυτη προσέγγιση, µπορεί να καταστήσει εφικτή την επίτευξη του µηδενισµού και της εξάλειψης
του κινδύνου. Το zero harm-healthy work, είναι στρατηγική πρόληψης για ασφαλές και υγιές µέλλον. Βάσει
της στρατηγικής αυτής, κάθε ατύχηµα µπορεί να προληφθεί. Τα βήµατα για την επίτευξη αυτού του στόχου,
είναι ο µηδενισµός των θανατηφόρων ατυχηµάτων, ο µηδενισµός των σοβαρών επαγγελµατικών ασθενειών,
ο µηδενισµός των τροχαίων και άλλων περιφερειακών προς την εργασία, ατυχηµάτων και τέλος ο µηδενισµός
των ατυχηµάτων στην εργασία.

Οι
εφτά
χρυσοί
κανόνες
του
Zero
accidents.
Μηδενική
ανοχή
σε
οποιαδήποτε
παράβαση
κανόνων
ασφάλειας
και σε κάθε είδους ατύχηµα.
1.
Δέσµευση και αφοσίωση. Ανάληψη ηγετικού ρόλου και συµπεριφοράς. Επίδειξη δέσµευσης και
αφοσίωσης
2.
Προσδιορισµός και έλεγχος κινδύνων
3.
Καθορισµός στόχων και ανάπτυξη προγραµµάτων
4.
Εξασφάλιση ασφαλούς και υγιούς συστήµατος. Πολύ καλή οργάνωση της εργασίας
5.
Εξασφάλιση ασφάλειας σε µηχανές, εξοπλισµό και χώρους εργασίας
6.
Βελτίωση των προσόντων, ανάπτυξη ικανοτήτων και αύξηση της επάρκειας
7.
Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, παρακίνηση της συµµετοχής

Τα µέλη του ΣΜΕ δίνουν ιδιαίτερο βάρος στα θέµατα υγιείας και ασφάλειας, θέτοντας υψηλούς στόχους για
µηδενισµό των ατυχηµάτων µε απώλεια χρόνου εργασίας. Η επίτευξη αυτού του στόχου, είναι πλέον κοινή
αντίληψη όλου του κλάδου στην Ε.Ε. για µία κουλτούρα που θα είναι ανθρωποκεντρική, θα δίνει έµφαση στη
συνεχή προσπάθεια για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την αντιµετώπιση των κινδύνων ενώ θα
προωθεί τη «µηδενική ανοχή» στη παράβαση των κανόνων ασφάλειας. Οι εταιρείες µέλη του ΣΜΕ εντείνουν
τις προσπάθειές τους, ώστε να εδραιωθεί κουλτούρα ασφάλειας, πλήρως ενσωµατωµένη στους σκοπούς και
τους στόχους των εταιρειών, στο όραµα και τις αρχές τους, ξεκάθαρη και καθολικά εφαρµόσιµη σε όλους
τους εργαζοµένους τους. Απώτερος σκοπών όλων αυτών είναι: η ασφάλεια να γίνεται πραγµατικό βίωµα και
καθηµερινή πραγµατικότητα σε όλους τους εργαζοµένους και συνεργάτες, το επίπεδο ασφάλειας στο οποίο
τείνουν οι προσπάθειες των εταιρειών του κλάδου, είναι αυτό της προσωπικής συµµετοχής στην πρόληψη
των ατυχηµάτων. Ο ασφαλής τρόπος εργασίας γίνεται τρόπος ζωής και κάθε άτοµο έχει πλήρη αίσθηση
υπευθυνότητας για την ασφάλεια, τη δική του και της οµάδας του. Αυτός είναι ο κοινός στόχος των εταιρειών
µελών του ΣΜΕ για το ανθρώπινο δυναµικό τους.
Το µεγάλο θετικό µε τα αποτελέσµατα του 2018 για την ασφάλεια, είναι ο µηδενισµός των θανατηφόρων
ατυχηµάτων. Είναι ένας πρώτος µεγάλος στόχος στην πορείας µας και για µηδέν ατυχήµατα (zero accidents).
Σηµειώνουµε ότι 12 από τις 23 εταιρείες µέλη του ΣΜΕ που απολογίζονται ετησίως σε επίπεδο στατιστικών
ασφάλειας για όλο το 2018 είχαν µηδέν ατυχήµατα σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού (µόνιµου και
εργολαβικού).
Σε ό,τι αφορά στα στατιστικά των ατυχηµάτων το 2018, εµφανίζονται περίπου σταθερά σε σχέση µε τα
προηγούµενα έτη.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ GOVERNING BOARD ΤΟΥ ΕU OSHA 1213/6/2018

H ΕU-OSHA με τη σύμφωνη γνώμη της Commission, θέλει να προωθήσει καμπάνια για την Υ&Α που αφορούν
στην εργασία στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας και την online platform economy.
https://osha.europa.eu/el/developments-ict-and-digitalisation-work Σκοπός είναι να αναδείξει όλες τις
πτυχές του θέματος, ιδιαίτερα τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που ενυπάρχουν στις νέες μορφές εργασίας.
Θα προσεγγιστούν τα κενά νομοθεσίας. Θα αξιολογηθούν οι συνθήκες των νέων μορφών εργασίας, θα
αναλυθούν καλές πρακτικές αντιμετώπισης σχετικών με την ψηφιακή εργασία θεμάτων Υ&Α και τέλος θα
επαναπροσεγγιστούν στρατηγικές και πρακτικές ώστε να προσαρμόζονται στις νέες μορφές εργασίας.

Συνεχίζονται οι καμπάνιες για υγιείς χώρους εργασίας (Healthy Workplaces) με τις εξειδικευμένες της μορφές
όπως Healthy Workplaces από επικίνδυνες ουσίες, για τις μικρο και μικρο-μικρο επιχειρήσεις σε σχέση με τις
επαγγελματικές ασθένειες και την αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας σε ηλικιωμένο προσωπικό.

To EU-OSHA προτείνει νέα εξειδικευμένη καμπάνια για τις μυοσκελετικές παθήσεις, η οποία θα ξεκινά το
2020 και θα ολοκληρώνεται μετά το 2022.
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Η καμπάνια αυτή, έγινε κατ’ αρχάς αποδεκτή από το Governing Board με σημαντικές διαφωνίες ως προς τη
διάρκειά της. Το Governing Board ζήτησε τη συμβουλευτική συμμετοχή στην καμπάνια αυτή των υπουργείων
των Κ.Μ., ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσει την καμπάνια αυτή στις χώρες τους.

Η ΕU-OSHA προτείνει να γίνει μελέτη σκοπιμότητας για την έκθεση εργαζομένων στην Ε.Ε. στις επικίνδυνες
χημικές ουσίες. Το Governing Board ζήτησε να παρουσιαστεί από την EU-OSHA παραπέρα ανάλυση για τη
μέθοδο συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων από τα Κ.Μ. , κριτήρια για την επιλογή των ουσιών στη μελέτη
και παρουσίαση ενός pilot data base που θα περιλαμβάνει αυτά τα δεδομένα τα οποία θα είναι
ευκολοπροσελάσιμα από όλους, θα περιλαμβάνει κατάλληλες οδηγίες αντιμετώπισής τους, σχέδια
αντιμετώπισής τους και άλλες χρήσιμες τεχνικές πληροφορίες για τη διαχείρισή τους.
Βασικό πλεονέκτημα μιας τέτοιας μελέτης εάν θα υλοποιηθούν οι παράμετροι-απαιτήσεις που τέθηκαν, θα
είναι η διαθεσιμότητα, η συγκρισιμότητα και η ποιότητα όλων των διαθέσιμων στοιχείων από όλα τα Κ.Μ. με
βασικά στοιχεία, μεθόδους και συστήματα μετρήσεων των ουσιών, ομογενοποίηση μεθόδων,
κατηγοριοποίηση τομέων δουλειάς και επαγγελμάτων με βάση την έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες και η ενιαία
αντιμετώπιση τεχνικών και οικονομικών θεμάτων που προκύπτουν από τη διαχείριση από τη διαχείριση
επικίνδυνων ουσιών.

ΈΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΩΝ ΤΩΝ DIESEL
EXHAUST
Στις 16.10.10.2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μετά από αντίστοιχη εισήγηση
της Commission και παρά τις έντονες αντιρρήσεις του κλάδου, αποφάσισαν την ένταξη των diesel exhaust –
DPM (Diesel Particles Matters) στη δεύτερη τροποποίηση της Οδηγίας περί Καρκινογόνων. Αποφασίστηκε ως
δεσμευτικό όριο έκθεσης να αποτελέσει το 0,05 mg/m3 elemental carbon. Επίσης, έγινε δεκτό να δοθεί μία
περίοδος προσαρμογής 5 χρόνων επιπλέον των δύο ετών που απαιτούνται για την εφαρμογή της Οδηγίας.

Όπως είχαμε αναφέρει και παλαιότερα, η μέτρηση ενός τέτοιου δείκτη είναι ιδιαίτερα προβληματική. Εκτός
αυτού, σε ένα χώρο εργασίας που λειτουργούν μηχανήματα πολλών ειδών, δύσκολα μπορούν να απομονωθούν
οι πηγές και τα αίτια δημιουργίας του προβλήματος σε συνδυασμό με την αδυναμία μετρήσεων. Μία λύση στο
πρόβλημα με την εφαρμογή καθολικής ηλεκτροκίνησης ή με τη χρήση ηλεκτρικών συσσωρευτών, σε πολλές
περιπτώσεις φαίνεται ανέφικτη με βάση τη διαθέσιμη τεχνολογία και τις επικρατούσες συνθήκες στις
υπόγειες δραστηριότητες. Επίσης, σημειώνουμε ότι με τη σημερινή διαθέσιμη τεχνολογία των κινητήρων, δεν
είναι εφικτό να επιτευχθούν τόσο χαμηλές εκπομπές καυσαερίων.
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Eπίσης εντάσσονται τα Mηχανικά λάδια, που έχουν χρησιμοποιηθεί σε μηχανές εσωτερικής καύσης.
Θεσπίζεται δερματική ένδειξη που προσδιορίζει την πιθανότητα σημαντικής λήψης της ουσίας μέσω
του δέρματος.
Η Commission μετά από την πρόταση της SCOEL και με τη σύμφωνη γνώμη της Advisory Committee of Safety
and Health, εισηγήθηκε στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, την ένταξη άλλων 4 ουσιών στην Οδηγία περί
Καρκινογόνων. Αυτές που αφορούν ευρύτερα τον κλάδο, είναι τα cadmium and its inorganic compounds και
Αrsenic acid and its salts.
Στο Κάδμιο, η πρόταση είναι 0,001 mg/m3 ως OEL, με περίοδο χάριτος, μετά την ενσωμάτωση, τα 7 χρόνια. Στο
μεσοδιάστημα, το όριο έκθεσης ορίζεται στο 0,004 mg/m3.
−

Στο αρσενικό, τα άλατα και τις ανόργανες ενώσεις του, προτείνεται ως όριο (εισπνεύσιμης ποσότητας) το 0,01
mg/m3.
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ΆΡΘΡΟ ΤΟΥ Χ. ΚΑΒΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΝ. ΔΝ/ΤΗ ΤΟΥ ΣΜΕ ΣΤΟ
NEWSLETTER

66

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛΙΝΥΑΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΟΡΙΑΚΕΣ
ΤΙΜΕΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΝΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
Ε.Ε.
Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 διοργανώθηκε στην Αθήνα, στο Αμφιθέατρο του Ελληνικού Ινστιτούτου
Παστέρ, εκπαιδευτική ημερίδα από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
(ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι. Παστέρ). Θέμα της ήταν οι Οριακές Τιμές Έκθεσης
(Ο.Τ.Ε.) των χημικών ουσιών και οι νέες υποχρεώσεις που προκύπτουν για τους εργοδότες στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ημερίδα ήταν υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας στην Αθήνα. Διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Ελληνικού Δικτύου Εργαστηρίων για την Ασφάλεια
(Safe Hellab) του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., το οποίο στόχο έχει την προώθηση της υγείας και της ασφάλειας στα
εργαστήρια, μεταξύ άλλων και με τη διοργάνωση σχετικών θεματικών ημερίδων.
Η πρόεδρος ΔΣ ΕΛΙΝΥΑΕ κα Ρένα Μπαρδάνη αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της εκτίμησης των κινδύνων
που σχετίζονται με τους «χημικούς παράγοντες» , καθώς αυτοί υπάρχουν σε όλους σχεδόν τους εργασιακούς
χώρους, αλλά και σε πολλές άλλες καθημερινές μας δραστηριότητες.

Η πρόεδρος ΔΣ ΕΛΙΝΥΑΕ κα Ρένα Μπαρδάνη

Τόνισε ιδιαίτερα το όραμα που έχει το Ινστιτούτο να δημιουργήσει και να κάνει ευρέως γνωστή την παιδεία
πρόληψης από την οποία όλοι, ανεξαρτήτως, κερδίζουν.
Μία από τις κεντρικές εισηγητικές ομιλίες επί του θέματος ήταν και αυτή του Γεν. Δντ/τή ΣΜΕ και μέλους του
ΔΣ του ΕΛΙΝΥΑΕ κ. Χ. Καβαλόπουλου.

Τίτλος της ομιλίας του ήταν « Η Εφαρμογή των οδηγιών για τους χημικούς παράγοντες (CAD) και τους
καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες (CMD) – Η περίπτωση της εξορυκτικής βιομηχανίας». Ο
εισηγητής αναφέρθηκε αρχικά στην τροποποίηση της οδηγίας CAD 98/24/EC, η οποία προβλέπει ελάχιστες
απαιτήσεις για την προστασία των εργαζομένων από χημικούς παράγοντες. Θεσμοθετεί ενδεικτικά όρια
έκθεσης (Indicative Limit Values), προβλέπει εκπόνηση μελέτης εκτίμησης του κινδύνου, που θα εμπεριέχει
μέτρα προστασίας και συνεχούς παρακολούθησης της υγείας των εργαζομένων και της έκθεσής τους σε
χημικούς ρύπους, και προωθεί μια νέα (4η στη σειρά) λίστα Ο.Τ.Ε για χημικές ουσίες, τιμές που είναι ιδιαίτερα
χαμηλές.
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Ο Γεν. Δν/της του ΣΜΕ κ. Χρ. Καβαλόπουλος
Ανέφερε, ακόμα, ότι επίκειται και νέα τροποποίηση με ενσωμάτωση μιας 5ης λίστας Ο.Τ.Ε. Ο εισηγητής εκτιμά
ότι σε αρκετές περιπτώσεις, και μάλιστα σε κάποιες που αφορούν ιδιαίτερα την εξορυκτική βιομηχανία, είναι
αμφίβολο εάν σε αναλυτικό επίπεδο είναι σαφές πώς θα προσδιοριστούν οι σχετικές χημικές ουσίες και εάν
υπάρχουν κοινής αποδοχής πρωτόκολλα μέτρησης, ώστε τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα και χρήσιμα
για την εκτίμηση της έκθεσης.
Την εξορυκτική βιομηχανία ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι Ο.Τ.Ε για το υδροκυάνιο, το μονοξείδιο του άνθρακα και
το μονοξείδιο και διοξείδιο του αζώτου. Για τη βιομηχανία αυτή ιδιαίτερη πρόκληση αποτελούν οι
τεχνολογικές αλλαγές που απαιτούνται για την τήρηση των νέων ορίων. Για παράδειγμα, απαιτείται η
εκτεταμένη χρήση ηλεκτροκίνησης στα μεταλλεία, επενδύσεις σε εξοπλισμό που μειώνει τις εκπομπές χημικών
ρύπων (π.χ. φίλτρα, καμπίνες κ.λπ.) ή σε εξοπλισμό εξαερισμού υπογείων έργων κ.α.
Όσον αφορά, τώρα, την οδηγία CMD 2004/37/EC, τονίστηκε κατ’ αρχάς ότι θεσμοθετεί δεσμευτικές Ο.Τ.Ε.
(Binding Limit Values) και προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις των εργοδοτών για την αποφυγή της
έκθεσης των εργαζομένων τους στις ουσίες αυτές (π.χ. ειδικό σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας, συνεχή
παρακολούθηση του περιβάλλοντος εργασίας, σήμανση των χώρων στους οποίους είναι δυνατόν να
εμφανιστούν οι σχετικές ουσίες, προγραμματισμό για ελεγχόμενη πρόσβαση σε δεδομένους χώρους, σχέδια
έκτακτης ανάγκης κ.α.). Τα όρια που υιοθετεί η οδηγία CMD είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Διαδοχικές τροποποιήσεις
της οδηγίας προσθέτουν νέα. Ειδική μνεία έγινε στην οριακή τιμή για το ελεύθερο κρυσταλλικό διοξείδιο του
πυριτίου (0,1 mg/m3 ) και τα απαέρια των ντιζελομηχανών (diesel exhausts) (0,05 mg/m3, ως στοιχειακό
άνθρακα). Ειδικά τα τελευταία, αποτελούν, ίσως, τη μεγαλύτερη πρόκληση για τον εξορυκτικό κλάδο.
Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο για να δείτε όλη την παρουσίαση
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«Eφαρμογή των οδηγιών για τους χημικούς παράγοντες (οδηγία 98/24/ΕC CAD) και για τους
καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες (οδηγία 2004/37/EC (CMD)) για την
προστασία των εργαζομένων. Η περίπτωση της εξορυκτικής βιομηχανίας»
Χρήστος Καβαλόπουλος-Γεν. Δν/της Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων

Όλες οι εισηγήσεις παρατίθενται παρακάτω

Κάνοντας διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές
Parousiaseis_imeridas.zip

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙ ΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ
ΚΜΛΕ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 59 ΤΟΥ Ν. 4512/2018
(ΕΠΙ ΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙ ΜΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙ ΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ)
Ο Γεν. Γραμματέας Ενέργειας ΟΠΥ κ. Μ. Βερροιόπουλος σε εγκύκλιό του αναφέρει ότι προκειμένου να
επιλυθούν ζητήματα που έχουν προκύψει κατά την εκδίκαση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής
προστίμων σε εργολάβους εντός μεταλλευτικών χώρων, πρέπει να ληφθεί υπόψη το εξής βασικό στοιχείο.

Στην περίπτωση που έχει υπογραφεί σύμβαση με τον εργολάβο, ο εκμεταλλευτής δεν απαλλάσσεται των
ευθυνών του, καθώς υποχρεούται να ελέγχει και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πιστή υλοποίηση
των έργων της σύμβασης και των διατάξεων του ΚΜΛΕ από τον εργολάβο.

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4512/2018 (άρθρο 59 παρ. 3 και άρθρο 58 παρ. 4 και 6) και του ΚΜΛΕ
«το πρόστιμο επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή», o oποίος έχει και την ευθύνη τόσο για τη σωστή επιλογή
του εργολάβου όσο και για την τήρηση των σχετικών όρων της σύμβασης, αναφορικά με την ασφαλή
λειτουργία του έργου.

Ο ΣΜΕ θεωρεί ότι με βάση τη θέση αυτή, όλη η ευθύνη σε θέματα Υ&Α εργολάβων του έργου, μεταφέρεται
στον εκμεταλλευτή, ακόμη και εάν ο εργολάβος είναι ανεξάρτητη και αυτοδύναμη, οργανωτικά, εταιρεία.

Ο Σύνδεσμος θεωρεί ότι η εγκύκλιος αντιβαίνει τη βασική αρχή ότι κάθε εργοδότης ευθύνεται κυρίαρχα για
παρατυπίες σε σχέση με Υ&Α που αφορούν τους εργαζομένους του (άποψη και της Commission). Η θέση του
υπουργείου εκτός των διοικητικών προβλημάτων που δημιουργεί, δημιουργεί και ποινικές προεκτάσεις σε
σχέση με την απόδοση ευθυνών.
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Ο ΣΜΕ πιστεύει ότι το management του έργου δεν πρέπει να συγχέεται με το κανονιστικό πλαίσιο των
υποχρεώσεων (αστικές, ποινικές ευθύνες, πρόστιμα κτλ.).
Πρέπει να διαχωριστούν οι ευθύνες από τον κύριο του έργου που αποδεδειγμένα δεν σχεδίασε τις εργασίες
λανθασμένα, ούτε αμέλησε τα θέματα Υ&Α από πλευράς απαιτήσεων και παρακολούθησης υλοποίησής τους,
σε σχέση με την εργοδοτική ευθύνη του εργολάβου σε περίπτωση παρατυπιών.

Το εδάφιο (2) του άρθρου 4 παρ. 1(στ) του ΚΜΛΕ δεν απαλλάσσει των ευθυνών τήρησης της νομοθεσίας εκ
μέρους του Εκμεταλλευτή, χωρίς να προκύπτει όμως από κανένα άρθρο ότι την αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου
αυτός.
Θεωρούμε ότι το ΥΠΕΝ ερμηνεύει λάθος τις σχετικές διατάξεις. Ο νομοθέτης περιορίζει την ευθύνη του
εκμεταλλευτή όχι στην παράβαση από πλευράς εργολάβου αλλά στην ευθύνη του και την υποχρέωσή του
επίβλεψης και ελέγχου εφαρμογής εάν ο εργολάβος ακολουθεί τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση και τον
ΚΜΛΕ.
Από τις πληροφορίες που έχουμε, στο αντίστοιχο καθεστώς εργολαβιών στα κατασκευαστικά έργα που
διέπονται από το Ν. 1396/83 και το ΠΔ 305/96, οι Επιθεωρητές Εργασίας αντιμετωπίζουν τις ευθύνες
εργολάβων-υπεργολάβων σε θέματα ασφάλειας έναντι του κυρίου του έργου ως εξής:
−

−

Όταν η παρατυπία ή το ατύχημα έχει ως αιτία τον κακό συντονισμό του έργου από
συλλειτουργία εργολάβων σε ίδιο ή κοντινό χώρο, τότε η ευθύνη βαραίνει τον κύριο του έργου
Όταν η παρατυπία ή η παράλειψη (παρά την όποια σύμβαση με τον κύριο του έργου) έχει αιτία
την λανθασμένη οργάνωση ή τις παραλείψεις του ανεξάρτητου και αυτοδύναμου οργανωτικά
εργολάβου (πχ έλλειψη ΜΑΠ, ελλείψεις χρήσεις απαραίτητων μέτρων προστασίας,
χρησιμοποίηση προβληματικού εξοπλισμού, χρησιμοποίηση μη κατάλληλων αδειούχων, μη
ενημέρωση-εκπαίδευση προσωπικού, λανθασμένες εντολές, κακή εκτίμηση επικινδυνότητας
κτλ. κτλ.). ΤΟΤΕ Η ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ

ΤΡΙΤΟ ΚΥΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ
ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΩΝ
Η Commission μετά από την πρόταση της SCOEL και με τη σύμφωνη γνώμη της Advisory Committee of Safety
and Health, εισηγήθηκε στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, την ένταξη άλλων 4 ουσιών στην Οδηγία περί
Καρκινογόνων. Αυτές που αφορούν ευρύτερα τον κλάδο, είναι τα cadmium and its inorganic compounds και
Αrsenic acid and its salts.
Στο Κάδμιο, η πρόταση είναι 0,001 mg/m3 ως OEL, με περίοδο χάριτος, μετά την ενσωμάτωση, τα 7 χρόνια. Στο
μεσοδιάστημα, το όριο έκθεσης ορίζεται στο 0,004 mg/m3.

Στο αρσενικό, τα άλατα και τις ανόργανες ενώσεις του, προτείνεται ως όριο (εισπνεύσιμης ποσότητας) το 0,01
mg/m3.

ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙ ΚΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙ Σ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/21/ΕΚ (MWD)
Η Commission προωθεί guidelines σε σχέση με τις επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων.
Αυτό θα λάβει μορφή απόφασης.
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Μέσω των ομάδων εργασίας της Euromines, στις οποίες μετείχε και ο ΣΜΕ, επεξεργαστήκαμε ένα κείμενο
θέσεων το οποίο τέθηκε υπόψη της Commission. Οι κυριότερες θέσεις ήταν οι εξής:
Ο κλάδος υποστηρίζει ένα καθεστώς επιθεωρήσεων που να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την
οδηγία 2006/21 / ΕΚ και έχει ζητήσει επανειλημμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει ειδικές
τομεακές κατευθυντήριες γραμμές για τις επιθεωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 17 της εν λόγω οδηγίας.

Η σωστή επιθεώρηση των εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων και η επιβολή των όρων αδειοδότησης
που σχετίζονται με τον γεωτεχνικό σχεδιασμό, την κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία, τη συντήρηση, την
απαγόρευση λειτουργίας και το κλείσιμο, απαιτούν ειδική τομεακή καθοδήγηση. Στην ιδανική περίπτωση, οι
δεσμευτικές τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να αποτελέσουν ένα
λειτουργικό συνδυασμό με τις υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής στις εξορυκτικές
βιομηχανίες.
Ενόψει της συνεδρίασης της Επιτροπής Τεχνικής Προσαρμογής επισυνάπτονται παρακάτω οι απόψεις της
βιομηχανίας.

Η μελλοντική απόφαση της Επιτροπής θα είναι νομικά δεσμευτική για τα κράτη μέλη. Συνεπώς, για να
παραμείνει σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 22 της οδηγίας και για να αποφευχθεί η παραβίαση
της αρχής της επικουρικότητας στα κράτη μέλη, θα πρέπει να εφαρμοστούν οι ακόλουθες αρχές:


Να αφορά μόνο επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες αρχές (ή ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που ενεργούν για
λογαριασμό τους)


Να καλύπτει το καθήκον των αρμόδιων αρχών να βεβαιώνονται ότι οι φορείς εκμετάλλευσης διαθέτουν
επαρκή μέτρα για να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις αδειοδότησης των εγκαταστάσεων


Να αφορά μόνο την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων αποβλήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος
15 της οδηγίας 2006/21 / ΕΚ. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε εκείνα τα ενδιάμεσα απόβλητα τα οποία,
αν και παράγονται κατά τη διάρκεια των εργασιών εξόρυξης ή επεξεργασίας ορυκτών, δεν συνδέονται άμεσα με
τελική διαδικασία απόρριψης. Επίσης, δεν θα πρέπει να συνδέονται οι επιθεωρήσεις που θα αφορούν την εφαρμογή
της οδηγίας MWD με απόβλητα τα οποία αποτίθενται στα κενά των εκσκαφών

Να αφορά μόνο την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων αποβλήτων που καλύπτονται από το άρθρο 7
(τηρώντας τις εξαιρέσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 και στο άρθρο 24 παράγραφοι 2 και 4
της οδηγίας 2006/21 / ΕΚ)


Να εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις αποβλήτων που έχουν κλείσει ή σε εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις
αποβλήτων που καλύπτονται από το άρθρο 20 της οδηγίας 2006/21 / ΕΚ. Η απόφαση της Επιτροπής θα πρέπει
να αφορά μόνο επιθεωρήσεις με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους σχετικούς όρους της άδειας βάσει
του άρθρου 7


Να μην οριστούν άλλοι στόχοι για τις επιθεωρήσεις όπως σε περιπτώσεις διερεύνησης σοβαρών ατυχημάτων
που δεν έχουν σχέση με τη διαχείριση των εγκαταστάσεων αποβλήτων


Η Απόφαση θα πρέπει να αφορά μόνο πτυχές οι οποίες, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του
δικαίου της ΕΕ, δεν εμπίπτουν ρητά ή σιωπηρά στη νομική αρμοδιότητα των κρατών μελών Π.χ., η περιγραφή μιας
«ορθής πρακτικής» δεν αποτελεί δέσμευση στη διαχείριση των αποβλήτων εάν το σχέδιο διαχείρισής τους στηρίζει
την ορθότητα της πρακτικής


Η Απόφαση δεν μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας, να καθορίζει τα τακτικά χρονικά διαστήματα
κατά τα οποία διενεργούνται οι επιθεωρήσεις, διότι αυτό «αποφασίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος».
Συνεπώς, το κείμενο της απόφασης δεν θα πρέπει να αναφέρεται σε «εβδομαδιαίες», «μηνιαίες» ή «ετήσιες»
επιθεωρήσεις. Αντιθέτως, θα μπορούσε, για παράδειγμα, να παράσχει τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για να
εξασφαλίσει ότι το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αποφασίζει το κανονικό χρονικό διάστημα που απαιτείται για την
επιθεώρηση βάσει της εκτίμησης των συνεπειών της πιθανής αστοχίας κάθε μεμονωμένης εγκατάστασης που
περιγράφεται στα άρθρα 4 και 5 της απόφασης 2009 / 337 / ΕΚ σχετικά με τον ορισμό των κριτηρίων ταξινόμησης
των εγκαταστάσεων αποβλήτων.
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Ως προς τα δικαιώματα και καθήκοντα ιδιοκτητών και χειριστών εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων,
οι ιδιοκτήτες ή / και οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ή επιθεώρησης των αποβλήτων, θα πρέπει πάντοτε
να έχουν τη δυνατότητα να επανεξετάζουν και να σχολιάζουν όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τις
εγκαταστάσεις τους, τα οποία καταρτίζονται από την αρμόδια αρχή (ή από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που
ενεργούν για λογαριασμό της). Κάθε δημοσίευση εγγράφων σχετικά με την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων
εξορυκτικών αποβλήτων θα πρέπει να εξαρτάται από τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4 / ΕΚ, δηλαδή "σε κάθε
αιτούντα, κατόπιν αιτήσεώς του".
Εκτός αυτών, ο ΣΜΕ επεσήμανε την ανάγκη ότι θα πρέπει το περιεχόμενο των check lists να είναι
συγκεκριμένο και κοινό για όλα τα κράτη μέλη ώστε να μην είναι άνιση η μεταχείριση στην αξιολόγηση και
να μη δημιουργούνται περαιτέρω προβλήματα. Επιπλέον, υπογραμμίστηκε ότι θα ήταν καλύτερο να μην
υπάρχει Guidance αλλά μία πιο καθαρά νομική προσέγγιση, ώστε να έχει πιο δεσμευτικό χαρακτήρα και όχι
συμβουλευτικό και να μην προκαλούνται κενά που να μπορούν να παρερμηνευτούν.

WORKSHOP

ΤΗΣ EUROMI NES ΣΧΕΤΙ ΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙ ΚΟ

Το Workshop που πραγματοποίησε η Euromines στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Policy Committee, με θέμα
το Αδειοδοτικό και τα εμπόδια που δημιουργεί στην ανάπτυξη της εξορυκτικής δραστηριότητας, προέκυψαν
τα εξής συμπεράσματα:
−
−
−
−

−
−

Πρέπει να αποδειχτεί στις αρμόδιες αρχές ότι η αποκατάσταση των μεταλλείων δεν διαταράσσει την
εδαφική βιοποικιλότητα ούτε οδηγεί σε απώλεια των τοπικών οικοσυστημάτων
Πρέπει να συνυπολογιστεί στις χωροταξικές και αναπτυξιακές πολιτικές κάθε κράτους μέλους, η
τοπική και εθνική ζήτηση σε πρώτες ύλες ώστε να μειωθούν οι χρόνοι αδειοδότησης σε λογικά επίπεδα

Θα πρέπει να υπάρχει ρητή πολιτική στήριξη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στους τομείς πρώτων
υλών
Οι πολιτικές για την κλιματική αλλαγή να δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης της μεταλλείας,
προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας όπως και τις ανάγκες σε πρώτες
ύλες στις οποίες βασίζονται πολλές περιβαλλοντικές πολιτικές

Θα πρέπει να γίνει αξιόπιστη συλλογή στοιχείων και δεδομένων που να αναδεικνύουν τη σημασία της
εξορυκτικής δραστηριότητας

Προτείνεται να μελετηθεί ένα Case Study που να βασίζεται στα στοιχεία Βιώσιμης Ανάπτυξης που
διαθέτει η Euromines για τον κλάδο
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−
−
−

−

Να αξιολογηθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των συστημάτων παρακολούθησης της
βιωσιμότητας του κλάδου, που διαθέτουν τα διάφορα κράτη μέλη
Πρέπει επίσης να συγκεντρωθούν όλες οι σχετικές μελέτες της DG Growth, EIP και Η2020 και να
συσχετιστούν μεταξύ τους

Αντί θεσμοθέτησης νέων κανονιστικών ρυθμίσεων, προτιμητέα είναι η εστίαση σε συγκεκριμένες
τροποποιήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, οι οποίες θα βελτιώνουν σημαντικά το αδειοδοτικό
σύστημα

Προτείνεται να υπάρξει μία πινακοποιημένη καταγραφή από τη Euromines των documents του
Συμβουλίου για τον κλάδο

Παραδείγματα περιπτώσεων για το Αδειοδοτικό:

 Κοινά μειονεκτήματα που εμφανίζονται στα κράτη μέλη και αφορούν στο Αδειοδοτικό:

−
−

Ακυρώσεις και καθυστερήσεις με κάθε αλλαγή κυβέρνησης

Αντιτιθέμενες πολιτικές και πρακτικές υπουργείων σε σχέση με την αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων
υλών (ενστάσεις από δευτερεύουσες αρχές)

 Συνέπειες έλλειψης δυνατοτήτων της Αδειοδοτούσας Αρχής:
−
−
−
−

Καθυστερήσεις και διαχειριστικά λάθη ή λανθασμένες εκτιμήσεις της αδειοδοτούσας αρχής

Οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να καθοδηγούν τις αρχές σε όλη τη διαδικασία

Οι αρχές δεν είναι σε θέση πάντα να αξιολογούν ή να απαντούν με επιστημονικά
στοιχεία/επιστημονικές αποδείξεις ή δικαστικές αποφάσεις
Μη σωστή αντιμετώπιση αδειοδοτήσεων που εκφεύγουν του συνήθους:

 Αδυναμία αξιολόγησης τεχνολογιών ή νέων μεθόδων
 Αδυναμία εκτίμησης κα αντιμετώπισης αλληλεπικαλύψεων σε αδειοδοτικές απαιτήσεις

Συμπεράσματα
−

Το υφιστάμενο αδειοδοτικό πλαίσιο είναι ήδη υπερ του δέοντος επαρκές για την αδειοδότηση των
εξορυκτικών έργων. Η υλοποίησή του απαιτεί ικανές αδειοδοτικές αρχές, ασφάλεια δικαίου, ίση
μεταχείριση και διαφάνεια
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−

−

−

−

Αυτό το νομικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με το πλαίσιο στρατηγικής της ΕΕ για τις ορυκτές πρώτες ύλες
(RMI, EIP-RM), παρέχουν μια ισχυρή βάση για την επίτευξη βιώσιμου εφοδιασμού σε πρώτες ύλες από
ευρωπαϊκές πηγές και θέτει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τα ΚΜ να εξορθολογήσουν τις
διαδικασίες χορήγησης αδειών

Οι βασικές αρχές της εσωτερικής αγοράς τηρούνται και ακολουθούνται από τα κράτη μέλη. Παρ 'όλα
αυτά, έχουν εντοπιστεί θέματα εφαρμογής σε ορισμένα κράτη μέλη ,όπως είναι οι περιορισμοί στην
ελευθερία επιλογής έδρας μίας επιχείρησης και στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ή οι ελλείψεις στην
εφαρμογή ευρωπαϊκών οδηγιών όπως αυτής της Διαφάνειας (Transparency Directive)
"Υπερβολικά περιοριστικές" προσεγγίσεις για την εφαρμογή των οδηγιών για τη φύση (πχ οδηγίες
Natura) (ζήτημα που εγείρουν κυρίως οι ενδιαφερόμενοι φορείς της βιομηχανίας) και σημαντικές
διαφοροποιήσεις μεταξύ κρατών μελών στην εφαρμογή τους που δημιουργούν ανισότιμους όρους
αντιμετώπισης και ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά της ΕΕ

Η ευρωπαϊκή οδηγία περί παραχωρήσεων η οποία θεσπίζει κανόνες σχετικούς με την απόκτηση και
λειτουργία των παραχωρήσεων, έχει ασάφειες αφήνοντας «παραθυράκια» στην εφαρμογή της από τα
επιμέρους κράτη μέλη. Έτσι διαφοροποιείται σημαντικά και η αδειοδότηση των εξορυκτικών
δραστηριοτήτων μέσα σε μία παραχώρηση

MINLEX STUDY (ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙ ΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ).ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ
 Οδηγίες για τη φύση (Nature Directives)
Η εκτίμηση για την εφαρμογή των οδηγιών για τη φύση δείχνει πολλά καλά παραδείγματα περιπτώσεων όπου
ο τομέας της εξόρυξης συνέβαλε στους στόχους διατήρησης της φύσης και της βιοποικιλότητας. Ταυτόχρονα,
διαπιστώθηκαν παραδείγματα δυσκολιών εφαρμογής όπως οι υπερβολικά περιοριστικές προσεγγίσεις κατά
την εφαρμογή των διατάξεων των οδηγιών από τα κράτη μέλη (αναφέρθηκαν από τους ενδιαφερόμενους
φορείς της βιομηχανίας), ανεπαρκής αξιολόγηση των μέτρων μετριασμού και εναλλακτικές λύσεις που
παρεμποδίζουν τις διαδικασίες αδειοδότησης, που μεταξύ άλλων δυσκολιών έχουν επηρεάσει δυσμενώς τις
διαδικασίες αδειοδότησης.
Διαπιστώθηκε ότι τέτοιες διαφορές στον τρόπο εφαρμογής των οδηγιών ΕΙΑ και για τη Φύση, δρουν ενάντια
στους ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και στις διαδικασίες αδειοδότησης.

Η ανάλυση της οδηγίας για τα εξορυκτικά απόβλητα (ερωτήσεις 3 έως 6 του Δομημένου Ερωτηματολογίου)
δείχνει ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την οδηγία με διαφορετικούς τρόπους. Τα κράτη μέλη διαφέρουν σε
μεγάλο βαθμό ως προς εφαρμογή εκτίμησης κινδύνου για τον χαρακτηρισμό μιας εγκατάστασης αποβλήτων,
τον τρόπο διαχείρισης αδρανών ή μη επικίνδυνων - μη αδρανών αποβλήτων και την εφαρμογή ενός καταλόγου
αδρανών αποβλήτων. Αυτό επίσης δρα ενάντια στις συνθήκες ισότιμων όρων ανταγωνισμού
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 Οικονομικές παράμετροι
Οι οικονομικές παράμετροι που εξετάστηκαν στη συγκεκριμένη μελέτη, όπως οι τρόποι πληρωμής των τελών
(royalties) ή οι κανόνες επιβολής αδειοδοτικών τελών για εκμετάλλευση ΟΠΥ, δείχνουν ετερογένεια στην
εφαρμογή του δικαίου μεταξύ των κρατών μελών. Επίσης παρουσιάζεται διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση
της ιδιοκτησίας από τη μεταλλεία.
Αυτά επίσης λειτουργούν ενάντια στους ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.

 Επενδύσεις
Σε πολλά κράτη μέλη οι επενδύσεις επηρεάζονται επί του παρόντος από απρόβλεπτες και ανεπαρκείς
διαδικασίες αδειοδότησης που μειώνουν την ασφάλεια των επενδύσεων και τη ασφάλεια δικαίου, που είναι
απαραίτητη για τους επενδυτές.
Ενώ η ταχύτητα της διαδικασίας καθορίζεται κυρίως από τους κανόνες των καθεστώτων αδειοδότησης, τους
πόρους και την τεχνική ικανότητα των αρμόδιων αρχών, η προβλεψιμότητα των αποτελεσμάτων εξαρτάται
από πολλούς παράγοντες. Συγκεκριμένα, αναφέρουμε τους βασικότερους: η πολυπλοκότητα του έργου
αξιοποίησης των ΟΠΥ (θέση έργου, μέθοδος εκμετάλλευσης, κοινωνικο-περιβαλλοντικές επιπτώσεις,
κοινωνικής αποδοχή κτλ.) οι πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης, οι προτάσεις εναλλακτικών λύσεων και τέλος
το κατά πόσον είναι πειστικά τα επιχειρήματα του φορέα για το έργο
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 Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών
Η ενεργός συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών (ομάδες πολιτών, ιδιώτες, γείτονες, ΜΚΟ) μέσω δικαστικών
μέτρων, ιδίως σε περιπτώσεις προστασίας της φύσης και προστασίας του περιβάλλοντος, μπορεί επίσης να
συμβάλει σε καθυστερήσεις κατά τις διαδικασίες χορήγησης αδειών. Το δικαίωμα της κοινωνίας των πολιτών
να συμμετέχει στη διαδικασία αδειοδότησης, πρέπει να τηρείται σε μεγάλο βαθμό από όλα τα κράτη μέλη,
δεδομένου ότι αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που θεσπίζεται στη Σύμβαση του Aarhus και κατά συνέπεια στη
νομοθεσία της ΕΕ. Η ανάλυσή που πραγματοποιήθηκε σχετικά με το θέμα, διαπιστώνει ότι η συμμετοχή του
κοινού είναι ένα ευαίσθητο και πολύπλοκο ζήτημα.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι το ζήτημα της κοινωνικής αποδοχής του κλάδου από το ευρύ κοινό είναι ένας τομέας
που απαιτεί πιο εντατικές προσπάθειες (ιδίως από τη βιομηχανία) για τη βελτίωση της επικοινωνίας και την
εξασφάλιση βέλτιστων πρακτικών. Εάν η δημόσια αποδοχή της εξορυκτικής βιομηχανίας σε μια χώρα πέσει
λόγω ατυχήματος (όπως π.χ. στην περίπτωση της Talvivaara στη Φινλανδία, Baia Mare στη Ρουμανία), είναι
πιθανό να οδηγήσει σε ισχυρότερη δραστηριότητα των ομάδων πολιτών, σε μεγαλύτερο έλεγχο της της
βιομηχανίας από το ευρύτερο κοινό (και τις αρμόδιες αρχές) και μπορεί ακόμη και να προκαλέσει αντίθεση
στην έγκριση εξορυκτικών έργων.

 Η προβολή της δυναμικής ενός εξορυκτικού έργου στην αδειοδότηση
Η επιλογή της τοποθεσίας ενός εν δυνάμει έργου είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την αποδοχή
διαδικασιών που οφείλονται όχι μόνο στο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον (το οποίο καθορίζει το επίπεδο
κοινωνικής αποδοχής της μεταλλευτικής βιομηχανίας, π.χ. λόγω της ιστορίας της περιοχής, της σημασίας της
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μεταλλευτικής βιομηχανίας, της δυνατότητας δημιουργίας θέσεων εργασίας και διαμόρφωσης της ζωής μιας
πόλης, πρόκληση σοβαρών ατυχημάτων κατά το παρελθόν κλπ.), αλλά και στις ανταγωνιστικές χρήσεις γης
που καθορίζουν πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να πάρει ο ενδιαφερόμενος την άδεια. Αυτές οι διαδικασίες και
ιδιαίτερα μέσω του χωροταξικού σχεδιασμού μπορούν να δώσουν δυνατότητες ευκολότερης προσέγγισης
στην αδειοδότηση των εξορυκτικών έργων.
Βασικά συμπεράσματα για την αδειοδότηση των εξορυκτικών έργων:
Συμπεράσματα από το workshop:
−

−
−

−
−
−
−

−

Δεν υπάρχει περίπτωση να ενισχυθεί επενδυτικά ο κλάδος της ευρωπαϊκής εξόρυξης εάν το
αδειοδοτικό δεν απλοποιηθεί και προπαντός εάν δεν μικρύνουν οι χρόνοι αδειοδότησης

Η στρατηγική ανάπτυξης των Ο.Π.Υ περνά και μέσα από αδειοδότηση των εξορυκτικών έργων η οποία
πρέπει να έχει συνέπεια, συγκεκριμένες κατευθύνσεις και σε βάθος χρόνου

Η ομαλή συνέχεια της ανάπτυξης στην Ε.Ε. βασίζεται και στην εξασφάλιση Ο.Π.Υ και την ανεμπόδιστη
προμήθειά τους. Αυτό απαιτεί ευελιξία στην αδειοδότηση των εξορυκτικών έργων και υπευθυνότητα
στην τήρηση του χρόνου αδειοδότησης ώστε η εξορυκτική βιομηχανία να μπορεί να υποστηρίζει την
εξίσου ευέλικτη, από πλευράς προμηθειών, αγορά των ΟΠΥ, σε ένα πολύ ανταγωνιστικό διεθνές
περιβάλλον

Πρέπει οι μεταλλευτικοί σύνδεσμοι των κρατών μελών να προσδιορίσουν τους διαφορετικούς ανά
κράτος μέλος απαιτούμενους χρόνους αδειοδότησης

Οι μεταλλευτικοί σύνδεσμοι να απαιτήσουν τη διατήρηση των προβλεπόμενων κανονιστικών χρόνων

Η Commission θα πρέπει να συσχετίσει την επίδραση στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών
εξορυκτικών επιχειρήσεων από τις καθυστερήσεις στην αδειοδότηση

Ο όποιες κανονιστικές ρυθμίσεις πρέπει να αντανακλούν την σε βάθος χρόνου σταθερή θέληση και
πολιτικές για την αξιοποίηση των Ο.Π.Υ. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση των απρόβλεπτων
συμπεριφορών και εμποδίων κατά την αδειοδότηση

Διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους, ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και πειθαρχημένη
προσήλωση στις προβλεπόμενες διαδικασίες μπορεί να αποτελούν μέρος της λύσης στην αδειοδότηση
εξορυκτικών έργων

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ EUROMINES 2018, ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ.
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Πραγματοποιήθηκε στη Σόφια και ως είθισται συνεδρίασαν όλες οι ομάδες εργασίας, αξιολογώντας τα
πεπραγμένα του εξαμήνου και θέτοντας τους στόχους για το σχέδιο δράσης του υπόλοιπου του έτους.
Συζητήθηκαν επίσης όλα τα θέματα που είναι σε εξέλιξη από την Commission και αφορούν στον κλάδο.
 Communication Committee
Συζητήθηκαν τα επικοινωνιακά μέσα της Euromines όπως το website και η επισκεψιμότητά του, τα social
media, οι εκδόσεις και ιδιαίτερα η «Industry 4.0» (λεπτομέρειες παρακάτω), το Euromines External Newsletter
και τέλος το annual report.
Eιδικά για την έκδοση «Before it’s yours, we mine it. Industry 4.0», η οποία ήδη κυκλοφορεί, αναφέρθηκαν τα
εξής:
−

Αποτελεί ένα ακόμη βήμα προώθησης της EU mining εκστρατείας
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−
−
−
−
−

Συνεχίζουμε να περνάμε το μήνυμα ότι οι πρώτες ύλες είναι βασικό στοιχείο για την Ευρωπαϊκή
Οικονομία και κατ ’επέκταση η εξορυκτική δραστηριότητα

Η έκδοση «Before it’s yours, we mine it Industry 4.0» παραπέμπει στην τέταρτη βιομηχανική
επανάσταση και τη συμμετοχή σε αυτήν των ορυκτών πόρων και της μεταλλείας
Σε συνάρτηση με τη νέα βιομηχανική επανάσταση, περνά το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Μεταλλεία
υπάρχει και λειτουργεί προς όφελος όλων των πολιτών της Ευρώπης

Το βιβλίο είναι οργανωμένο σε κατηγορίες προϊόντων και συμμετοχή σε αυτά ορυκτών πόρων, Οι
κατηγορίες αφορούν Ευρωπαϊκά κυρίως προϊόντα

Χωρίζεται σε τρία μέρη-κεφάλαια α) «Our Stories» που αναφέρεται στη μεταλλεία σήμερα και πώς
επηρεάζει τους πολίτες της Ε.Ε. έμμεσα ή άμεσα , β) «Οur material, your product», που δείχνει τους
πολλαπλούς τρόπους που χρησιμοποιούνται οι ορυκτές πρώτες ύλες στην καθημερινή ζωή, γ) «Οur
needs» εστιάζεται σε κρίσιμες πρώτες ύλες, που χρησιμοποιούνται, πόσο βασικές είναι για την
ευρωπαϊκή οικονομία και γιατί ο εφοδιασμός τους αποτελεί ιδιαίτερο μέλημα για την Ε.Ε.

Επίσης έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο βιβλίο της Euromines «Mining has changed-Ιnnovations», που πρόκειται
να εκδοθεί, όπου αναδεικνύεται ο καινοτόμος χαρακτήρας του εξορυκτικού κλάδου, προβάλλοντας το γεγονός
ότι αποτελεί πλέον leader στην καινοτομία εξ’ ου και ο τίτλος. Ήδη έχουν συλλεχθεί δείγματα διαφορετικών
νεωτερισμών στην ευρωπαϊκή μεταλλεία που έγιναν στην Ε.Ε.
Το βιβλίο πρόκειται να εκδοθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2018.

Σε συνεργασία με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, αλλά και προμηθευτές μηχανημάτων, θα υπάρξει σε κάθε
καινοτομία, συμπυκνωμένο εισαγωγικό σημείωμα. Το τελικό draft θα κυκλοφορήσει για παρατηρήσεις στα
μέλη. Η τελική του έκδοση θα ανέβει και στο site της Euromines στο ξεχωριστό τμήμα «innovation section”,
που δημιουργήθηκε γι’ αυτό.
 Health and Safety Committee
Σε ό,τι αφορά την τροποποίηση της Chemical Agents Directive και την 5η λίστα ουσιών που εντάσσονται σε
αυτήν, το ενδιαφέρον του κλάδου, όπως ήδη έχει αναφερθεί, παραμένει στη CO (20 ppm TWA) NO (20 ppm
TWA) και NO2 (0,5 ppm TWA).

Ολοκληρώθηκε η έκδοση καλών πρακτικών για τη μείωση των ΝΟχ και CO στην εξορυκτική βιομηχανία, με τη
συνεργασία του Standard Working Party of Extractive Industry.

Προχωρά η baseline study που έχει υποχρέωση να προσκομίσει η ο κλάδος στην Commission για το πού
βρίσκεται σήμερα σε αυτούς τους ρύπους που αναφέρθηκαν και σε τι όρια μπορεί να φτάσει την ερχόμενη
πενταετία.
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Για να συγκεντρωθεί η απαιτούμενη πληροφορία το Standard Working Party of Ex. Ind. (SWPEI) της Advisory
Committee of Safety and Health at Work, με τη βοήθεια των μελών της Euromines, δημιούργησε και
κυκλοφόρησε ολοκληρωμένο σχετικό ερωτηματολόγιο.
H Commission, στην οποία ετέθη το ερωτηματολόγιο, προτείνει μικρότερης έκτασης, εστιασμένο κύρια στις
μετρήσεις των επίμαχων ρύπων. Αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας, θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια
της αυστριακής προεδρείας το β εξάμηνο του 2018.

Σε ό,τι αφορά στην τροποποίηση της Carcinogens and Mutagens Directive (CMD) έχουν σε πρώτη προσπάθεια
ενταχθεί 16 νέες ουσίες από τις 50 που έχει προγραμματίσει η Commission. Σε αυτές τις πρώτες 16, το
ενδιαφέρον του κλάδου είναι στο chromium and compounds (0,025 mg/m3), στο Respirable Crystalline Silica
(0,1 mg/m3) και στα Diesel Exhaust που είναι σε εξέλιξη ο καθορισμός ΒΟEL (αρχική πρόταση σε 0,05 mg/m3
μετρήσιμου Elemental Carbon).

Το βασικότερο θέμα για τον εξορυκτικό κλάδο, που πρόκειται να δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα, είναι
οι εκπομπές καυσαερίων diesel και η ένταξή τους στην CMD.
H Εuromines προβάλλει παντού και συνεχώς τις θέσεις του κλάδου, οι οποίες εν συντομία είναι:
−

−
−
−
−
−

Η εξορυκτική βιομηχανία πιστεύει ότι το θέμα αυτό πρέπει να λυθεί μέσω της EU Machinery Legislation
και όχι της CMD

Δεν υπάρχει ακόμη τεχνικά και επιστημονικά επιλεγμένος δείκτης μέτρησης γι’ αυτά (άλλοι προτείνουν
το Elemental Carbon, άλλοι το ΝΟ2 και άλλοι και τα δύο)
Κάποιες από τις χημικές ενώσεις Diesel Exhaust είναι αντικείμενο άλλων οδηγιών (πχ Ν0, ΝΟ 2 , CO, στην
CAD)
Ένα BOEL όριο για τα D.E. πρέπει να είναι βασισμένο σε ακλόνητα επιστημονικά κριτήρια

Στη μεταλλεία, η αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισμού δεν είναι καθόλου εύκολη και λόγω
διαθέσιμης τεχνολογίας και λόγω συνθηκών

Εδώ και 15 χρόνια βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη έρευνα για βελτίωση της λειτουργίας των
μηχανημάτων έργου, ιδιαίτερα στις υπόγειες δραστηριότητες. Ένα BOEL υποχρεωτικό μέσω της CMD
κάνει τη συνέχειά της δύσκολα εφικτή.
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Στο αναμενόμενο εντός 2018 τρίτο κύμα ένταξης ουσιών στην CMD, το ενδιαφέρον του κλάδου είναι στο
cadmium and inorganic compound, στο arsenic acid and salts και στο τέταρτο κύμα στο nickel και Νi
compounds.
Tέλος προγραμματίζεται νέα ημερίδα H&S, που θα γίνει στο Λουξεμβούργο το β’ εξάμηνο του 2018, με θέμα
τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και το αντίκτυπο στον κλάδο

 Policy Committee
Στο Policy Committee έγινε ανασκόπηση της προσπάθειας για τα Permitting procedures (διαδικασίες
αδειοδότησης στα κράτη μέλη στην Ε.Ε.). Αυτό γίνεται στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος της Commission για
την αδειοδότηση εξορυκτικών έργων στα κράτη μέλη και σε συνέχεια των μελετών που έχει αναθέσει, Mine
Guide και Strade. Διοργανώθηκε αντίστοιχο workshop με τη συμμετοχή του κλάδου για την αναλυτικότερη
περιγραφή των προβλημάτων αδειοδότησης.
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Η κυριότερη παρουσίαση σχετικά με το θέμα ήταν τα συμπεράσματα της μελέτης MINLEX study 2017. Σας
παρουσιάζουμε τα key points της παρουσίασης αυτής:
Σε ό,τι αφορά στη MIN-Guide μελέτη στο πλαίσιο της EIP (European Innovation Partnership) τη MIN-Guide
που διαπραγματεύεται ένα guidance πάνω σε καλές πρακτικές εφαρμογών πολιτικών αξιοποίησης ΟΠΥ και
σχετικών decision making, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
https://www/min-guide.eu/mineral-policy

Tα κυριότερα συμπεράσματα της μελέτης είναι:
−

−

−
−
−
−

Υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις που αφορούν την ευρωπαϊκή εξορυκτική δραστηριότητα που
ποικίλουν από κράτος σε κράτος

Εντοπίζονται αντιτιθέμενες πολιτικές ή στρατηγικές που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη και αφορούν
έμμεσα ή άμεσα τα μεταλλεία. Επίσης, οι ερμηνείες των πολιτικών ερμηνεύονται κατά ποικίλους
τρόπους

Εμφανίζεται έλλειψη συντονισμού μεταξύ διαφορετικού επιπέδου διαμορφωτών πολιτικής

Η έλλειψη εναρμόνισης πολιτικών και προτυποποίησης αποφάσεων έχει αρνητικό αποτέλεσμα

Μια σωστή διακυβέρνηση συντονίζει πολιτικές αποφάσεις όπως και τα πρόσωπα που τις λαμβάνουν

Πρέπει να δρομολογηθεί σε βάθος χρόνου η εξασφάλιση και η βιωσιμότητα της προμήθειας
ευρωπαϊκών ΟΠΥ, μέσω διαλόγου και καινοτόμων προτεινόμενων πολιτικών
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ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
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ΑΠΟ

EUMICON CONFERENCE 26-28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
«Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ».
Στο μέλλον, οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας και η ψηφιακή οικονομία θα είναι οι κύριες πηγές προστιθέμενης
αξίας. Το αποτέλεσμα από αυτές τις δύο μεγάλες τάσεις, θα είναι η αύξηση της ζήτησης και χρήσης των πόρων
όπως και του ανταγωνισμού για την πρόσβαση σε αυτές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ήταν απαραίτητο
να δημιουργηθεί ένα οικονομικό πλαίσιο που να εξασφαλίζει ένα μέλλον διακρατικής και διατομεακής
αλληλεγγύης "Made in Europe". Έτσι η EUMICON (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ορυκτών Πόρων), που είναι μια
πλατφόρμα δικτύωσης για διαδικασίες στρατηγικής συζήτησης και μεταφοράς τεχνολογίας στο θέμα των
ορυκτών πόρων, ξεκίνησε ένα κύκλο δημιουργίας κοινών προσεγγίσεων και λύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
που θα επιτρέψουν στη βιομηχανία να συνεχίσει να εγγυάται ανάπτυξη και θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Τα
αποτελέσματα συνοψίζονται στον χάρτη 2018 για τις πρώτες ύλες, ο οποίος περιλαμβάνει 25 συστάσεις για
ένα μέλλον "Made in Europe".

Τα θέματα αυτά, αποτέλεσαν μέρος των συζητήσεων στο διήμερο διεθνές συνέδριο για τις πρώτες ύλες
«Building a New World. Made in Europe», που διοργανώθηκε στη Βιέννη, στις 26-28 Σεπτεμβρίου 2018.
Πρόκεται για μια διεθνή διάσκεψη για τα πρώτες ύλες, στο πλαίσιο της αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου
της ΕΕ στην οποία μετείχε και ο ΣΜΕ.

Ο διεθνής προσανατολισμός του συνεδρίου τονίστηκε από την παρουσία περισσότερων από 20 διεθνών
ενώσεων και οργανισμών πρώτων υλών. Το συνέδριο απευθυνόταν στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων
στη βιομηχανία πρώτων υλών καθώς και σε εκείνους που δραστηριοποιούνται στην καθετοποίησή τους (πολύ
δυνατές εταιρείες του κλάδου όπως Aurubis, Caterpillar, European Lithium, Imerys, Kreisel Electric, McKinsey,
Montanwerke Brixlegg, ÖBB, Omya, RAG, RHi magnesita, Trimet Αλουμίνιο, Sandvik Mining, voestalpine και
Wolfram) και τέλος στους εταίρους της βιομηχανίας από το χώρο της επιστήμης και της πολιτικής.
Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα δεδομένα πάνω στα οποία θα βασιστεί η
τέταρτη βιομηχανική επανάσταση αλλά και σημαντικά θέματα που συσχετίζονται με αυτή τη νέα επικείμενη
τεχνολογική πραγματικότητα σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η πρόσβαση στις πρώτες ύλες, η
κυκλική οικονομία, οι νέες τεχνολογίες και διαδικασίες που θα διαμορφώσουν το μέλλον μας, η δυνατότητα
εξασφάλισης της τεχνογνωσίας για τις μελλοντικές τεχνολογίες, ο ρόλος των ορυκτών πόρων και των ευφυών
υλικών και τέλος η διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών, οικονομικών και επιστημονικών συνθηκών,
αποτελούν παράγοντες που θα διαμορφώσουν το μέλλον της ευρωπαϊκής εξορυκτικής βιομηχανίας και την
προστιθέμενη αξία της.

Πιο συγκεκριμένα, η θεματολογία του Συνεδρίου βάσει της οποίας δομήθηκαν τα round tables αφορούσε σε:

 Politics & Resources: πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερα προσεκτική οικονομική πολιτική στη διαχείριση
και παροχή ορυκτών πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, η κερδοφόρα τοποθέτηση σημαντικών
ευρωπαϊκών βιομηχανικών εταιρειών στην αλυσίδα δημιουργίας αξίας αποτελούν βασικό
πλεονέκτημα για το μέλλον της επιχειρηματικής θέσης της βιομηχανίας πρώτων υλών αλλά και της
μεταποιητικής βιομηχανίας.
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 Human & Technology: Η κατάρτιση, η έρευνα και η εξειδικευμένη εκπαίδευση αποτελούν βασικούς
παράγοντες για τη χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων,
υπηρεσιών και διαδικασιών στον τομέα της διαχείρισης ορυκτών πόρων. Η εξασφάλιση της
τεχνογνωσίας στην Ε.Ε. και ο ενθουσιασμός των νέων για τα τεχνικά επαγγέλματα, αποτέλεσαν τα
κύρια σημεία των κεντρικών ομιλιών και των συζητήσεων της ομάδας.
 Materials & Industry/ Smart Future & Sustainability: Η εξόρυξη, η επεξεργασία και η τελειοποίηση
των πόρων βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγχρονης βιομηχανικής παραγωγής. Τα καινοτόμα υλικά
και η βελτιστοποίηση των ορυκτών πόρων στη διαδικασία βιομηχανικής παραγωγής είναι
καθοριστικοί παράγοντες σε κάθε αλυσίδα δημιουργίας αξίας. Σε αυτό το μέρος του προγράμματος
παρουσιάστηκαν καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες

Πατώντας διπλό κλικ στα εικονίδια παρακάτω, μπορείτε να μεταβείτε σε κάποια ppt από σχετικές
παρουσιάσεις του συνεδρίου .
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The Global Aluminium Stocks
and Flows Project
Marlen Bertram
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Underground Sun Conversion
Nachhaltiger Energieträger der Zukunft: Gas!
Markus Mitteregger – RAG Austria AG
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The European and Global Dimension
of Demand and Raw Materials supply
Peter Moser, Susanne Feiel
RIC-Resources Innovation Center,
Montanuniversität Leoben, Austria

Στο πλαίσιο του συνεδρίου αυτού, ο ΣΜΕ μετείχε στην ξενάγηση στις υπόγειες εγκαταστάσεις της εταιρείας
RHI Magnesita, όπου και παρακολούθησε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Aναφορικά με την Εταιρία, η RHI Magnesita είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των πυρίμαχων υλικών.
Προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες της αγοράς, δημιουργεί 120.000 προϊόντα. Τροφοδοτεί βιομηχανίες
όπως χαλυβουργίες, παραγωγής προϊόντων ανθρακικού ασβεστίυ, μη σιδηρούχες μεταλλουργίες, υαλουργίες,
παραγωγής ενέργειας, χημικές βιομηχανίες και προϊόντων για περιβαλλοντική τεχνολογία. Τα υλικά βάσης
που χρησιμοποιούνται είναι μαγνησίτης και δολομίτης - αξιόλογα υλικά τα οποία τα ίδια απαιτούν επιδέξιο
χειρισμό του σημείου τήξης της μαγνησίας, που είναι πάνω από 2800οc. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο
κύκλος εργασιών της Εταιρίας άγγιξε το 2016 τα 2,5 δις, ο όγκος των πυρίμαχων έφτασε τους 2,9 μετρικούς
τόνους. Επίσης η RHI δραστηριοποιείται σε 10 διαφορετικά σημεία και διαθέτει το 1ο καλύτερο χώρο εξόρυξης
λευκόλιθου παγκοσμίως.
Παρακάτω παρατίθετο σχετικό υλικό από την εντυπωσιακή ξενάγηση:
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IMG_0923.MOV

Βιντεο από την ξενάγηση (το βλέπετε με διπλό κλικ στο εικονίδιο)

REFERENCE DOCUMENT FOR THE MA NAGEMENT OF WA STE
FROM EXTRACTIVE INDUSTRY (MWEI BREF)
Κυκλοφόρησε από την Commission το επίσημο έγγραφο που περιλαμβάνει όλες τις αποφασισμένες Βέλτιστες
Τεχνικές της Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων.
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Mε διπλό κλικ πάνω στην εικόνα μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρο το έγγραφο

Ο ρόλος των ΒΑΤs επεξηγείται στην MWD:
−

−

Tα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ο υπεύθυνος διαχειριστής εξορυκτικών αποβλήτων θα
πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προλαμβάνονται ή μειώνονται όσο το δυνατό, οι συνέπειες στο
περιβάλλον και στον ανθρώπινο παράγοντα μέσω εφαρμογής βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών στη
διαχείριση των αποβλήτων. Οι τεχνικές αυτές, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά
των εγκαταστάσεων αποβλήτων, τη γεωγραφική θέση τους, τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της θέσης
τους και τις επικρατούσες τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες
Τα Κ.Μ. πρέπει να παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι υπεύθυνες υπηρεσίες
επανεξετάζουν περιοδικά και όπου υπάρχει ανάγκη, θα ανανεώνουν τις απαιτήσεις αδειοδότησης
μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών για αλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής
Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών

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

−

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

Τα παρακάτω εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής:
−
−

−
−
−
−

Η διαχείριση εξορυκτικών τελικών προϊόντων (αποτέλεσμα εξόρυξης ή και αποθήκευσης ΟΠΥ)
Η απόθεση εξορυκτικών αποβλήτων σε εγκατάσταση που δεν εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής της
MWD
Tα απόβλητα που δεν παράγονται απευθείας από έρευνα , εξόρυξη, κατεργασίες, απόθεση ΟΠΥ (άρθρο
2, της οδηγίας MWD)
H διαχείριση αποβλήτων από offshore διαδικασίες, κατεργασίες κτλ. (άρθρο 2 MWD)
Η διαχείριση αποβλήτων από μεταλλουργικές και θερμικές κατεργασίες (άλλες εκτός από την καύση
ασβεστόλιθου)
Παλιές εγκαταλειμμένες εγκαταστάσεις αποβλήτων που δεν έκλεισαν ποτέ κανονικά
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Μετά από πολλές παρεμβάσεις του κλάδου , τα BATs της διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων δεν
περιλαμβάνουν:
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ΤHE EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP (EIP) ON RAW
MATERIALS 2020-2030
Tα κεντρικά σημεία της ΕΙP:
−

−

Eνίσχυση του εφοδιασμού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας με πρώτες ύλες από ευρωπαϊκές πηγές, μέσω
της βελτίωσης της προσβασιμότητας στα κοιτάσματα και της αύξησης της παραγωγής ΟΠΥ
Εντονότερη ενεργοποίηση των ευρωπαϊκών στρατηγικών όπως:

«Πράσινη οικονομία με χαμηλή χρήση άνθρακα και ορυκτών καυσίμων
Ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της παραγωγής νέας τεχνολογίας συσσωρευτών
ενέργειας και μπαταριών για όλους τους τύπους οχημάτων-μηχανημάτων
Ενίσχυση της «έξυπνης μετακίνησης» (χαμηλή κατανάλωση ενέργειας) και της κατασκευής «έξυπνων
κτιριακών εγκαταστάσεων»
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Ενίσχυση της βιώσιμης αλυσίδας αξίας με την έρευνα και εκμετάλλευση ΟΠΥ κατά βιώσιμο τρόπο
Ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και της ευελιξίας σε επενδύσεις και αδειοδοτήσεις που αφορούν
αξιοποίηση ΟΠΥ
Καλύτερη, πιο ευέλικτη και απλούστερη νομοθεσία, καλύτερη εφαρμογή της από τα κράτη μέλη
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της ανάπτυξης των ΟΠΥ και των κλάδων που την
εξυπηρετούν
Αύξηση της συνοχής της Ε.Ε. μέσω της αναζωογόνησης των περιφερειών, κάτι το οποίο, κατά κύριο
λόγο, προσφέρει η ανάπτυξη του εξορυκτικού κλάδου
Ίσοι όροι σε εισαγόμενες και εξαγόμενες πρώτες ύλες
Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας με κατάλληλες περιβαλλοντικές και ενεργειακές πολιτικές
Ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας με ενίσχυση ιδιαίτερων και εξειδικευμένων τεχνικών και
τεχνολογίας, βιώσιμη διαχείριση των πρώτων υλών από την πηγή μέχρι την τελική τους απόσυρση ως
απόβλητα (from cradle to grave)
Bέλτιστη αξιοποίηση όλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων (πχ Horizon), που αναφέρονται στην
καινοτομία και αφορούν στον κλάδο
Ενδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου
Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής εντός Ε.Ε. με ενδυνάμωση διαλόγου εργοδοτών-εργαζομένων και
απόκτηση καλύτερων αμοιβών σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας
Υποστήριξη της απόκτησης κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων του εργαζόμενου προσωπικού του
εξορυκτικού κλάδου
Δημιουργία νέων συμμαχιών και στρατηγικών με διαφορετικούς κλάδους, όπου η αλυσίδα αξίας τους
διαφέρει μεν από τον εξορυκτικό κλάδο αλλά βασίζεται στα προϊόντα του
Κάνοντας
διπλό
κλικ
στο
αρχείο,
μπορείτε
να
το
διαβάσετε
αναλυτικά:

SUPRIM PROJECT
Έγινε workshop στις Βρυξέλλες στο οποίο συνδιοργανωτής ήταν και η Euromines. Στο workshop αυτό μετείχε
και ο ΣΜΕ. Παρουσιάστηκε το SUPRIM project.

To SUPRIM (Sustainable Management of Primary Raw Materials) είναι ένα project στο πλαίσιο του ΕΙΤ Raw
Materials. Σκοπός είναι μέσω του προγράμματος να εξελιχθεί μία μέθοδος προσδιορισμού του LCA (Life Cycle
Assessment) για Πρώτες Ύλες, που θα οδηγήσει σε βιώσιμη διαχείριση των Πρώτων Υλών και την κυκλική
οικονομία.

Για να προχωρήσει αυτό, χρειάζεται να συμφωνηθεί μεταξύ των εμπλεκόμενων πώς προσδιορίζεται η
αναποτελεσματική χρήση των πόρων και στη συνέχεια να αναπτυχθεί μία LC Impact Assessment που θα
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ποσοτικοποιεί, δημιουργώντας ένα set παραδειγματικών δεδομένων, που θα βασίζεται σε case studies, σε
αξιολογήσεις εφαρμοζόμενων ήδη LCIA μεθόδων. Τα αποτελέσματα αυτά, θα κοινοποιηθούν ευρύτερα.

Η εξορυκτική βιομηχανία από την ευρύτερη κοινή γνώμη εκλαμβάνεται ως ένας τομέας δραστηριοτήτων που
εκμεταλλεύεται πλουτοπαραγωγικές πηγές, στερώντας τις από το μέλλον (μελλοντικές γενιές), κατά μη
βιώσιμο τρόπο.Το project αυτό βασιζόμενο σε πραγματικά αξιόπιστα LCA data , που θα προβληθούν στο
ευρύτερο κοινό, θα δώσει στον τομέα αξιοπιστία, η οποία σε βάθος χρόνου, θα βοηθήσει σημαντικά.

Οι όροι «διαθεσιμότητα» (availability) και «εξάντληση» (depletion) πρώτων υλών έχουν προσδιοριστεί με
διαφορετικούς τρόπους από διάφορα κοινωνικά σύνολα, δημιουργώντας υποκειμενικές επεξηγήσεις. Ένα
κρίσιμο θέμα που πρέπει να γίνει κατανοητό, είναι πώς προσδιορίζεται επακριβώς η διαθεσιμότητα των
πόρων στο ευρύτερο περιβάλλον και η δυναμική τους να αξιοποιηθούν. Στο χώρο των ΟΠΥ, διαθεσιμότητα
(availability) και προσβασιμότητα, είναι όροι άμεσα εμπλεκόμενοι. Στο SUPRIM project, γίνεται προσπάθεια
όλοι αυτοί οι όροι να προσδιοριστούν μονοσήμαντα. Εκτιμάται ότι η διαφορετική ορολογία και οι διαφορετικές
χρησιμοποιούμενες έννοιες που περιγράφουν όλα τα θέματα που αναφέρθηκαν προηγούμενα και επηρεάζουν
την αντίληψη για τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων, δημιουργεί ένα κενό γνώσης μεταξύ των διαφόρων
κοινωνιών ή κοινωνικών υποσυνόλων.
Το SUPRIM Communication and Dissemination Plan (σχέδιο επικοινωνίας και διάδοσης) περιγράφει πώς θα
προωθήσει τα θέματα αυτά σε επιλεγμένα στοχευμένα ακροατήρια με τους εξής τρόπους:

− Επεξηγώντας τους επιμέρους στόχους του προγράμματος και προβάλλοντας τα αποτελέσματά του
− Εμπλέκοντας σε αυτό συγκεκριμένες ομάδες ευρύτερου κοινού
− Προβάλλοντας τα οφέλη από το project
− Ενθαρρύνοντας «target audience» να πάρουν και να χρησιμοποιούσουν τα συμπεράσματα του project
Πρέπει ο εξορυκτικός κλάδος με συγκεκριμένα βήματα να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα του
προγράμματος με ένα περιεκτικό και cost-effective τρόπο. Το ίδιο και οι policy makers, oι συμμέτοχοι στο KIC,
η ακαδημαϊκή κοινωνία και η LCA community
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ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΕ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΣΕ –ΤΕΛΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
Η διαπραγμάτευση ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2017.

Η αρχική πρόταση της ΟΜΕ προέβλεπε αυξήσεις μισθών-ημερομισθίων πλέον του 11% έναντι της σύμβασης
του 2011, νέες τριετίες, κλαδικό χαρακτήρα στη σύμβαση συμπεριλαμβάνοντας όλες τις ειδικότητες
εργαζομένων στις εξορυκτικές επιχειρήσεις, έντονη διαφοροποίηση στα θεσμικά και έντονη διαφοροποίηση
στις εξορυκτικές ειδικότητες (έναντι του 2011).
Ο Σύνδεσμος αντέταξε τα επιχειρήματά του, υποστηρίζοντας ότι ανέκαθεν υπέγραφε ομοιοεπαγγελματικές
συμβάσεις που συμπεριλάμβαναν τις εξορυκτικές και τις υποστηρικτικές προς την εξόρυξη, ειδικότητες.

Στήριξε νομικά τη θέση του, ερμηνεύοντας το χαρακτήρα των συμβάσεων (ομοιοεπαγγελματικές), που
υπογράφει, αναφέροντας ότι ο χαρακτήρας αυτός υπαγορεύεται από τη φύση των εξορυκτικών εργασιών.
Αρνήθηκε να συμπεριληφθούν και άλλες μη εξορυκτικές ειδικότητες με την έννοια ότι αυτές εμπεριέχονται σε
άλλες συλλογικές συμβάσεις που συνήθως υπογράφονται από το ΣΕΒ.

Σε όλη τη διαπραγμάτευση υποστήριξε τη βασική του θέση η ΣΣΕ να έχει ως βασικούς μισθούς και ημερομίσθια
αυτά που περιγράφονται στη ΣΣΕ του 2011, επιπλέον υποστήριξε ότι με βάση το άρθρο 4 της ΠΥΣ 6/2012 δεν
πρέπει να δοθεί καμία επιπλέον τριετία πέραν όσων είχαν κλειδώσει με τη σύμβαση του 2011.

Μετά από έντονες και συνεχείς διαπραγματεύσεις παρέμειναν οι βασικές διαφωνίες των δύο μερών. Η ΟΜΕ
τον Αύγουστο του 2017 ζήτησε τη μεσολάβηση του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ). Ο ΣΜΕ
σε όλη τη διάρκεια της μεσολάβησης υποστήριξε τις βασικές του θέσεις.

Τον Ιούνιο του 2018 η μεσολαβήτρια κατέληξε σε πρόταση η οποία ταυτιζόταν σε πολλά σημεία με αυτήν του
ΣΜΕ, ιδιαίτερα μετά την αποδοχή του ΣΜΕ να αναλυθούν οι συνοπτικές περιγραφές ειδικοτήτων που υπήρχαν
στη σύμβαση του 2011, η σύμβαση εργασίας να μη χαρακτηρίζεται ούτε ως κλαδική, ούτε ως
ομοιοεπαγγελματική (θα τιτλοφορείται απλά Συλλογική Σύμβαση Εργασίας) και να προστεθεί η παρακάτω
παράγραφος:
«Λοιποί εργαζόμενοι των οποίων οι ειδικότητες δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αναλυτικές κατηγορίες,
θα παρακολουθούνται μισθολογικά σύμφωνα με τις οικείες συλλογικές ρυθμίσεις που βρίσκονται σε ισχύ».

Στις 30-07-2018 τα δύο μέρη ΣΜΕ και ΟΜΕ υπέγραψαν τη ΣΣΕ κάνοντας αποδεκτή στο σύνολό της την
πρόταση της μεσολαβήτριας.
Παραθέτουμε τη ΣΣΕ που υπογράφηκε τον Αύγουστο του 2018. .(με διπλό κλικ μπορείτε να τη διαβάσετε όλη).
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Το Υπουργείο εργασίας αποφάσισε να επαναφέρει σε ισχύ το ν. 1876/1990 και ιδιαίτερα την παρ. 2 του
άρθρου 11 με το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα επέκτασης ομοιοεπαγγελματικών και κλαδικών συμβάσεων
σε όλο τον κλάδο, με απόφαση Υπουργού, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας
(Α.Σ.Ε).
Μέσω αυτής της προβλεπόμενης διαδικασίας (παρά τις έντονες αντιρρήσεις του ΣΕΒ που μετέχει στο ΑΣΕ), το
Υπουργείο Εργασίας, μετά από απόφαση του Α.ΣΕ καλεί το ΣΜΕ να μπει στη διαδικασία επεκτασιμότητας της
ΣΣΕ και υπέγραψε με το ΣΜΕ . Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει (όχι υποχρεωτικά ) ο ΣΜΕ να καταθέσει κατάλογο
των δεσμευόμενων από τη Σύμβαση μελών του, προκειμένου μέσω των στοιχείων του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ»,
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να διαπιστωθεί εάν οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις του ΣΜΕ καλύπτουν το 50% +1 των απασχολούμενων
στο σύνολο της εξορυκτικής βιομηχανίας, ώστε να υπάρχει προϋπόθεση επέκτασης της σύμβασης σε όλο τον
κλάδο.
Ο ΣΜΕ έστειλε σειρά επιστολών προς τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε Γεν. Γραμματέα κ. Α. Νεφελούδη με τις οποίες
εξηγεί γιατί αρνείται να συμμετάσχει στην προβλεπόμενη από το ν. 1876/1990 διαδικασία επεκτασιμότητας.
Κύριο επιχείρημα του ΣΜΕ είναι ότι η συμμετοχή του στη διαδικασία αυτή, θα προσδώσει χαρακτήρα
κλαδικότητας στην υπογραφείσα σύμβαση, κάτι το οποίο είναι τελείως εκτός πνεύματος των συμφωνηθέντων
με την ΟΜΕ, τον Αύγουστο του 2018. Επίσης αμφισβητεί, λόγω μη εκπροσώπησης της πλειοψηφίας των
εργαζομένων του κλάδου από την ΟΜΕ, τη δυνατότητα υποστήριξης μιας κλαδικής σύμβασης.
Στην περίπτωση της επέκτασης της σύμβασης από το Α.Σ.Ε, είναι σαν να αναγνωρίζει μια μικρή Ομοσπονδία
ως τον κύριο εκπρόσωπο όλου του κλάδου.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ), στις 7.2.2019 συζητήθηκε το θέμα της
επέκτασης της σύμβασής μας σε όλο τον εξορυκτικό κλάδο. Σε αυτή μετείχε και ο ΣΜΕ, όπου υποστήριξε ότι η
σύμβαση είναι μη επεκτάσιμη επειδή δεν είναι κλαδική (αναπτύχθηκαν συγκεκριμένα επιχειρήματα) και
επειδή με βάση τα στοιχεία απασχόλησης του κλάδου (στοιχεία ΣΜΕ, ΥΠΕΝ και ΙΟΒΕ), οι εργαζόμενοι στην
εξορυκτική δραστηριότητα των εταιρειών μελών του Συνδέσμου δεν υπερβαίνουν το 50%+1. Το ΑΣΕ
παρουσίασε κατά ΣΤΑΚΟΔ-ΕΡΓΑΝΗ ότι ο αριθμός των εργαζομένων στην εξόρυξη στα μέλη του ΣΜΕ είναι
5.641 με συνολικά απασχολούμενους 9000 δηλαδή ποσοστό 62,6%. Οι κωδικοί κατά ΣΤΑΚΟΔ που
χρησιμοποιήθηκαν ήταν: 0.7 εξόρυξη μεταλλείων, 23.5 παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη και γύψου και 24.0
παραγωγή βασικών μετάλλων.
Κάποια αντικείμενα εκφεύγουν της σύμβασής μας και κάποια άλλα πχ μάρμαρα, αδρανή, βιομηχανικά ορυκτά,
λείπουν.

Ο ΣΜΕ επιχειρηματολόγησε επ’ αυτού, υποστηρίζοντας την αναξιοπιστία των στοιχείων.
Η τελική απόφαση του ΑΣΕ ήταν η σύμβαση ΣΜΕ-ΟΜΕ να επεκταθεί για όλο τον κλάδο.

ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ
Υπήρξε σημαντική δημοσιότητα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο ως προς τα Δελτία Τύπου, που
κυκλοφόρησε ο ΣΜΕ και τα άρθρα και τις συνεντεύξεις που έδωσαν ο Πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλα και ο
Γεν. Γραμματέας κ. Μ. Κωνσταντινίδης.
Παρατίθενται παρακάτω τα κυριότερα:

 Εναλλακτική χρήση παλαιών μη αποκατεστημένων χώρων εξόρυξης. Άρθρο του Γενικού Γραμματέα κ.
Μ. Κωνσταντινίδη

http://www.sme.gr/enimerosi/newsletter/206-2018-02-28-14-03-12

 Δελτίο τύπου για την ομιλία του προέδρου του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλα στο 3ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών
http://www.sme.gr/enimerosi/deltia-typou?download=425%3A432018-delphi-forum

 Παράδειγμα νέου παραγωγικού προτύπου ο εξορυκτικός κλάδος. Τοποθέτηση του Προέδρου του ΣΜΕ
κ. Α. Κεφάλα στην Ημερίδα «Ορυκτός πλούτος-Ασφαλιστικό σύστημα-απασχόληση», στη Βουλή,
Ιούνιος 2017
http://www.sme.gr/enimerosi/deltia-typou?download=409%3A762017-q-q-
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 Δελτία τύπου που αφορούσαν την Ημερίδα του ΣΜΕ με θέμα «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος: Εξορυκτική
δραστηριότητα, κοινωνία και περιβάλλον τον 21ο αιώνα», που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο 2018
και τον Ιανουάριο 2019
http://www.sme.gr/enimerosi/deltia-typou?download=427%3A1642018-

http://www.sme.gr/enimerosi/deltia-typou?download=428%3A2342018-

http://www.sme.gr/enimerosi/deltia-typou?download=454%3A2912019 Συνέντευξη του Γενικού Διευθυντή του ΣΜΕ κ. Χρ. Καβαλόπουλου στο στούντιο της Ναυτεμπορικής
https://www.naftemporiki.gr/n-studio/
 Δελτίο Τύπου για τη Γενική Συνέλευση του ΣΜΕ (30-5-2018)
http://www.sme.gr/enimerosi/deltia-typou?download=429%3A3052018-2018
 Δελτίο Τύπου για την αναθεωρημένη μελέτη του ΙΟΒΕ για τον κλάδο και τη σημασία του στην εθνική
οικονομία
http://www.sme.gr/enimerosi/deltia-typou?download=430%3A2662018 Αναφορά στις βραβεύσεις σπουδαστών και μαθητών στο πλαίσιο της ΓΣ του Συνδέσμου
http://www.sme.gr/component/content/article/220-etisia-taktiki-syneleusi-2018

 Άρθρο του Προέδρου του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλα με θέμα «Εξορυκτική βιομηχανία και επενδύσεις»

 Άρθρα για τη συμμετοχή της εξορυκτικής δραστηριότητας στην ανάπτυξη του τόπου, στο πλαίσιο του
8ου συνεδρίου για τον ορυκτό πλούτο, με στοιχεία από την ομιλία του προέδρου του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλα

 Αναφορές στη δυναμική του εξορυκτικού κλάδου με βάση τα στοιχεία της αναθεωρημένης μελέτης του
ΙΟΒΕ

 Αναφορά στην τοποθέτηση του προέδρου του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλα από τη συζήτηση στρογγυλής
τραπέζης που έγινε στο πλαίσιο της ΔΕΘ, στο περίπτερο των ΗΠΑ

 Άρθρο του Προέδρου του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλα στο Βήμα με θέμα «Η Ελληνική εξορυκτική βιομηχανία,
μοχλός ανάπτυξης της χώρας»

http://www.sme.gr/enimerosi/deltia-typou?download=452%3A1992018-
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