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Σε λίγες γραμμές τι περιέχει η Έκθεση Πεπραγμένων του Νοεμβρίου   2019: 
 
 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 
A .  Δ Σ  
 
Β . Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν  Κ Α Ι  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η  
 
Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Η  Μ Ε  Τ Η Ν  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  Η Γ Ε Σ Ι Α  
 
Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Η  Τ Ο Υ  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Ι Ο Υ  Τ Ο Υ  Σ Μ Ε  Μ Ε  Τ Ο  Γ Ε Ν Ι Κ Ο  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α  Φ Υ Σ Ι Κ Ο Υ  
Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ  Κ Α Ι  Υ Δ Α Τ Ω Ν  Κ .  Κ .  Α Ρ Α Β Ω Σ Η  
 
Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ  Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ω Ν  Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Κ Ω Ν  Σ Χ Ε Δ Ι Ω Ν  
 
Ν Ε Ο Σ  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Ο Σ  Ν Ο Μ Ο Σ - Π Ο Λ Υ Ν Ο Μ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο  Ν .  4 6 3 5  Φ Ε Κ  1 6 7  ( 3 0 - 1 0 -
2 0 1 9 )  
 
Γ .  Σ Μ Ε  Κ Α Ι  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  
 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο  I C O M O S  Γ Ι Α  Τ Η  Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η  Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Χ Ω Ρ Ω Ν  Π Ο Υ  
Γ Ε Ι Τ Ν Ι Α Ζ Ο Υ Ν  Μ Ε  Ε Ξ Ο Ρ Υ Κ Τ Ι Κ Ο Υ Σ  Χ Ω Ρ Ο Υ Σ  
 
Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η  Σ Μ Ε  Σ Τ Ο  2 Ο  Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο  Υ Γ Ε Ι Α Σ  Κ Α Ι  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ  
Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  Μ Ε  Θ Ε Μ Α  « Μ Ε  Τ Ο  Β Λ Ε Μ Μ Α  Σ Τ Ο  Μ Ε Λ Λ Ο Ν »  
 
Δ .  Σ Μ Ε  Κ Α Ι  Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Α  Θ Ε Μ Α Τ Α  
 
Ε .  Σ Μ Ε  Κ Α Ι  Μ Μ Ε  
 
 
 

A .  Δ Σ  
Τα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ ήταν τα εξής: 

1. Συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ 
2. Συνέδριο ΕΛΙΝΥΑΕ “Mε το βλέμμα στο μέλλον» 
3. Συνέδριο ICOMOS 
4. Πρόγραμμα δράσης ΣΜΕ 2020 
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Β . Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν  Κ Α Ι  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η   
 

•  Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Η  Μ Ε  Τ Η Ν  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  Η Γ Ε Σ Ι Α  
 
Στη συνάντηση αυτή παραβρέθηκαν από πλευράς Υπουργείου, ο Υπουργός κ. Κ. Χατζηδάκης, ο 
Υφυπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κ. Γ. Θωμάς και η Γενική Γραμματέας κ. Α. Σδούκου. Ο 
ΣΜΕ εκπροσωπήθηκε από το Προεδρείο του και από το Γενικό του Διευθυντή.  

Συζητήθηκαν όλα τα επίμαχα θέματα που έχει ο κλάδος με το υπουργείο, με βάση ένα σχετικό 
υπόμνημα που κατατέθηκε.  

Τα κυριότερα θέματα που θέσαμε υπόψη πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ, ήταν: 

 
Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 
 
1. Καθυστερήσεις στις εγκρίσεις ΜΠΕ - έκδοση ΑΕΠΟ 

 
− Παρουσιάζονται μεγάλες καθυστερήσεις στην εξέταση πληρότητας των φακέλων ΜΠΕ 
− Παρουσιάζονται μεγάλες καθυστερήσεις στη φάση των γνωμοδοτήσεων των εμπλεκόμενων 

φορέων και υπηρεσιών. Ακόμη και στις περιπτώσεις τροποποιήσεων ΜΠΕ που δεν έχουν 
περιβαλλοντική επίπτωση, περνούν από γνωμοδότηση φορέων, ενώ ο νόμος προβλέπει απλή 
ενημέρωση  

− Εμφανίζονται σημαντικές καθυστερήσεις στις εγκρίσεις τροποποιήσεων των ΜΠΕ, ακόμη και 
σε μικρές αλλαγές συνοδών της εξόρυξης έργων, χωρίς ιδιαίτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

− Σημειώνονται καθυστερήσεις και στη σύνταξη και την υπογραφή των ΑΕΠΟ από τις 
εμπλεκόμενες υπηρεσίες.  

Προτάσεις 
 
− Σύσταση ομάδας εργασίας από κοινού ΣΜΕ και Δημοσίων Υπηρεσιών, για να επεξεργαστεί 

συγκεκριμένες λύσεις, νομοθετικές ρυθμίσεις και βελτιώσεις, ώστε να μειωθούν οι 
καθυστερήσεις 

− Πλήρης αξιοποίηση του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου στη διαδικασία 
αδειοδότησης (σήμερα αξιοποιείται ελάχιστα) 

− Να τεθεί σε ενέργεια το outsourcing σε πιστοποιημένους μελετητές. 
 

 
2. Αδειοδότηση εξορυκτικών έργων εντός προστατευόμενων περιοχών 

 
− Οι απαιτήσεις της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας 

Α (135/Β/27.1.14, τροποποίηση ΚΥΑ 1915/2018 ΦΕΚ Β304) εντός προστατευόμενων περιοχών, 
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ακόμη και όταν το έργο είναι υπόγειο, εκατοντάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια είναι ιδιαίτερα 
χρονοβόρες και υψηλού μη ανταποδοτικού κόστους 

− Η μη ολοκλήρωση της Εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και σχεδίων 
διαχείρισης (τώρα γίνεται μία προσπάθεια), οδηγεί σε αυθαίρετες εκτιμήσεις των εμπλεκόμενων 
φορέων και των υπηρεσιών, εις βάρος της αδειοδότησης εξορυκτικού έργου  

 
 
 

 
 

Προτάσεις 
 
− Ολοκλήρωση των ΕΠΜ και των σχεδίων διαχείρισης και περιγραφή της διαδικασίας 

αξιοποίησης ορυκτών πόρων 
− Εφαρμογή της NATURA Guidance της Commission 

 
 

 
Χάρτης περιοχών NATURA  
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3. Aδειοδότηση εξορυκτικών αποβλήτων 
 

Η σημερινή αδειοδότηση των εξορυκτικών αποβλήτων χαρακτηρίζεται από ασάφειες και κενά 
νομοθεσίας, από αυθαίρετες ερμηνείες ισχύουσας νομοθεσίας, απαιτήσεις πέραν της κείμενης 
μεταλλευτικής νομοθεσίας και κενά στους χαρακτηρισμούς των αποβλήτων και την αντιμετώπισή 
τους.  

Πρόταση 
 

Σύσταση κοινής ομάδας εργασίας ΣΜΕ και ΥΠΕΝ για να αντιμετωπίσει όλο το θέμα διαχείρισης-
αδειοδότησης εξορυκτικών αποβλήτων και να προτείνει λύσεις στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. 
 
4. Επιβολή χρηματοοικονομικών εγγυήσεων 

 
Και μόνο ότι το θέμα αυτό αντιμετωπίζεται από τρεις κανονιστικές ρυθμίσεις (ΠΔ 148/2009 περί 
περιβαλλοντικής ευθύνης, ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/25-9-09 «Οδηγία διαχείρισης μεταλλευτικών 
αποβλήτων», ΚΥΑ αριθμ .οικ. 1915/2-2-2018 ΦΕΚ Β 304) οδηγεί σε κανονιστικές ασάφειες, επικαλύψεις 
και σχετικότητα εκτιμήσεων των αδειοδοτικών αρχών για την επιβολή χρηματοοικονομικών εγγυήσεων. 

Πρόταση 
 

Σύσταση επιτροπής από νομικούς συμβούλους ΥΠΕΝ, ΣΕΒ, ΣΜΕ κ.λπ. `για αξιολόγηση του 
κανονιστικού πλαισίου  και επαναπροσέγγισή του. Δημιουργία ολοκληρωμένης πρότασης προς την 
πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ.  
 

 
 
5. Υδατορέματα 

 
Το θεσμικό πλαίσιο οριοθέτησης υδατορεμάτων δημιουργεί προβλήματα και καθυστερήσεις στη 
μεταλλευτική δραστηριότητα. 

Πρόταση 
 

Θα πρέπει να θεσπιστεί απλούστερη διαδικασία για την οριοθέτηση υδατορεμάτων εντός των 
μεταλλευτικών περιοχών, η οποία να σχετίζεται με τα προβλεπόμενα στη μεταλλευτική νομοθεσία. 
Επίσης θα πρέπει να αποσταλούν σαφείς οδηγίες προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες των 
Περιφερειών, έτσι ώστε να μην ερμηνεύει η κάθε υπηρεσία το θεσμικό πλαίσιο κατά το δικό της τρόπο. 
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6. Διαχείριση υδάτων για προστασία εξορυκτικών έργων 
 

Η κατασκευή αποστραγγιστικών έργων ή αποστραγγιστικών γεωτρήσεων, ώστε να μπορεί, για 
λόγους ασφάλειας του έργου, να αντιμετωπιστεί η εισροή υδάτων, είναι κάτι το σύνηθες για την 
εξορυκτική δραστηριότητα.  
Παρερμηνεύεται η ΚΥΑ οικ. 146896/17-10-2014 (άδειες χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης 
υδάτων) και απαιτείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες αδειοδότηση έργων «χρήσης» νερού, ενώ δεν 
γίνεται χρήση. 
Η αποστράγγιση δεν συνιστά χρήση.  
 

 
Πρόταση 
 

Εξορθολογισμός και ερμηνεία των διατάξεων χρήσης υδάτων 
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Β. ΔΑΣΙΚΑ 
 

1. Άδεια έγκρισης επέμβασης 
 

Παρά την ενσωμάτωσή της στην ΑΕΠΟ με βάση τον 4014/11, οι οικείες δασικές υπηρεσίες για την 
εγκατάσταση του εργοταξίου στη δασική περιοχή , με βάση ΥΑ, ζητούν  τα εξής: Πέντε τοπογραφικά 
διαγράμματα της έκτασης επέμβασης, νομιμοποίηση εκπροσώπων, τίτλους κτήσης, αντίγραφο 
ΑΕΠΟ και εγκεκριμένο τοπογραφικό που τη συνοδεύει, αίτηση του ενδιαφερόμενου προς τη δασική 
υπηρεσία.  

Πρόταση 
 
Να τροποποιηθεί / καταργηθεί η διαδικασία και να αρκεί η ΑΕΠΟ για την εγκατάσταση 
 
 
 
2. Επιστροφές – παραδόσεις αποκατεστημένων εκτάσεων δασικών εκτάσεων 

 
Από το Ν. 4512/2018 και 4280/2014 προβλέπεται μέσω επιτροπών, παράδοση-παραλαβή 
αποκατεστημένων δασικών εκτάσεων, ώστε να περιορίζεται η εγγυητική επιστολή για την 
αποκατάσταση και οι υποχρεώσεις (συντηρήσεις κτλ) των εταιρειών. 
Παρ’ όλα αυτά υπάρχει μεγάλη δυστοκία στην παραλαβή γιατί οι Δασικές Υπηρεσίες πιστεύουν ότι 
υπάρχει νομικό κενό (νομικό πλαίσιο παραλαβής και αντίστοιχη ανάληψη ευθύνης). 

Πρόταση 
 

Συμπλήρωση του κενού αυτού και επίβλεψη από τη Γενική Διεύθυνση Δασών του έργου παραλαβής 
των εκτάσεων από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Δασών.  
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3. Ασάφειες χαρακτηρισμού δασικών περιοχών και ιδιοκτησιακού καθεστώτος χορτολιβαδικών 
εκτάσεων 
 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην αδειοδότηση, αυθαιρεσίες στο χαρακτηρισμό και 
καταβολές χρηματοοικονομικών εγγυήσεων από την επιχείρηση, επί της αμφισβητούμενης έκτασης, 
μέχρι τελεσιδικίας (με βάση το νόμο 4280/2014). 

Πρόταση 
 

Απαιτείται παρέμβαση για την επιτάχυνση άρσης των ασαφειών. 
 

 
 
4. Προσδιορισμός ανταλλάγματος χρήσης 

 
Με βάση το ν. 4014/11 αλλά προπάντων με το ν. 4280/2014 άρθρο 32, όπου αναφέρει ότι στην αξία 
της δασικής έκτασης, πρέπει να συνυπολογίζονται «παραγωγικές, προστατευτικές, υδρονομικές, 
αισθητικές και λοιπές λειτουργίες τους».  

Πρόταση 
 

Συγκεκριμενοποίηση κριτηρίων, ποσοτικοποίησή τους, εξορθολογισμός υπολογισμού του τμήματος, 
τροποποίηση υπαρχουσών διατάξεων. 
 
5. Επαναδιατύπωση και τροποποιήσεις του Ν. 4280/2014 

 
Είναι από τους πλέον κακογραμμένους νόμους. Πρέπει να διατυπωθεί σε ενιαίο κείμενο χωρίς τις 
συνεχείς αναφορές σε προηγούμενες παλαιότερες διατάξεις. 
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Γ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ  
 

1. Τροποποιήσεις των Περιφερειακών Χωροταξικών Σχεδίων 
 

Εμφανίζονται προβλήματα με την εξορυκτική δραστηριότητα στη Στερεά Ελλάδα, Κρήτη, Ανατολική 
Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία.  

Πρόταση 
 

Κοινή ομάδα εργασίας ΣΜΕ, Διεύθυνσης Χωροταξίας. Κατάστρωση προτάσεων αλλαγών.  
 
2. Ειδικό Χωροταξικό για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες 

 
Να ολοκληρωθεί διασφαλίζοντας τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των τοπικών 
κοινωνιών (απαίτηση της Εθνικής Πολιτικής για την αξιοποίηση των ΟΠΥ). 
 
Δ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν.4512/2018 – ΛΑΤΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
 
Μετά από λειτουργία ενός χρόνου του ν. 4512/2018, επανερχόμαστε, προτείνοντας τροποποιήσεις για 
να καλυφθούν είτε προβλήματα που ήδη έχουν δημιουργηθεί, είτε προβλήματα του εγγύς μέλλοντος 
από την εφαρμογή του νόμου που ενώ ο ΣΜΕ τα είχε εντοπίσει από την αρχή, οι απόψεις του δεν έγιναν 
αποδεκτές.  

Προτάσεις 
− Άρση των προβλημάτων για την ανανέωση της άδειας εκμετάλλευσης στα αδρανή, μετά την 

40ετία και άρση του πρόσθετου τέλους 1% επί του κ.ε. που κατατίθεται στο πράσινο ταμείο  
− Αλλαγή των διατάξεων που αφορούν τις αμφισβητούμενες από το δημόσιο , ιδιοκτησιακά, 

περιοχές. Σήμερα ο ιδιώτης εκμεταλλευτής του λατομείου, καλείται να πληρώσει σε περίπτωση 
τελεσιδικίας υπέρ του δημοσίου υπέρογκα ποσά,  αφού υπολογίζονται αναδρομικά τα 
μισθώματα 

− Παράταση των εγγυητικών αποκατάστασης αντί της 8ετίας που ισχύει σήμερα για την κάλυψή 
του 100% του εγκεκριμένου από τη ΜΠΕ κόστους αποκατάστασης, την 20ετία 

− Αντικειμενικός προσδιορισμός του κόστους ανά στρέμμα αποκατάστασης και όχι με τη 
σημερινή προσέγγιση που γίνεται ως να είναι εργολαβικά ανατιθέμενο έργο 

− Απλοποίηση του καθεστώτος των γνωστοποιήσεων των εγκαταστάσεων. Παρά την 
περιγραφή περί γνωστοποιήσεων του Ν. 4512/2018, με την απόφαση ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 
171311/426   15.2.2018, ζητείται εγκεκριμένη τεχνική μελέτη εγκαταστάσεων ως υποκεφάλαιο της 
πλήρους τεχνικής μελέτης του συνόλου του έργου. Γνωστοποιείται μόνο η λειτουργία των 
εγκαταστάσεων 

− Μη μονομερής αντιμετώπιση του κυρίαρχου του έργου σε αντίθεση με τον εργολάβο στην 
περίπτωση επιβολής προστίμων από τις Επιθεωρήσεις. Ευθύνες πρέπει να κατανέμονται  και 
στον εργολάβο της εργασίας του οποίου διαπιστώνονται παρατυπίες  

− Να δίνεται στα λατομεία αδρανών, αναπροσαρμογής των όρων μίσθωσης, ιδιαίτερα του 
ελάχιστου μισθώματος 

− Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος λατομείων, να μην αλλάζουν οι όροι και τα 
ποσοστά μίσθωσης 

 
 
Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ  
 
Πρέπει η χώρα να διασφαλίσει την ενεργειακή της αυτάρκεια μέχρι το 2030 με βάση τα μέτρα της 
Commission όπως και την ομαλή λειτουργία της βιομηχανίας της. Αυτός\ συνεπάγεται την 
εξασφάλιση ομαλούς λειτουργίας των υφιστάμενων λιγνιτικών ορυχείων, μέχρι κανονικής 
εξοφλήσεως –εξάντλησης των κοιτασμάτων και τη διασφάλιση μελλοντικής εκμετάλλευσης 
(χωροταξικά κ.λπ.) υπαρχόντων μεγάλων κοιτασμάτων  
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Προτάσεις 
− Επανεξέταση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ενέργεια με επαναπροσδιορισμό της συμμετοχής 

του λιγνίτη στο ενεργειακό μίγμα. Η πρόταση της Commission επ’ αυτού ήταν 25% και εμείς 
αυτοβούλως το κατεβάσαμε στο 17% 

− Διαπραγμάτευση με την Commission για αναθεώρηση δικαιωμάτων CO2. Eνέργεια και 
βιομηχανία σε λίγο θα αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα ζητήματα κόστους και ανταγωνισμού (π.χ. 
κατάργηση δικαιωμάτων CO2 από το 2021 στην Τσιμεντοβιομηχανία) 

− Έγκριση από Commission του μηχανισμού για την Αποδεικτική Διαθεσιμότητα Ισχύος. Αφορά 
κύρια τις λιγνιτικές μονάδες. Χωρίς την Αποδεικτική Διαθεσιμότητα, οι λιγνιτικές μονάδες 
τελειώνουν βιαίως. Αυτό αποτελεί και το βασικό πρόβλημα της μονάδας Πτολεμαΐδα V 

 
 

  
 
ΣΤ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ 
 
Οι Επιθεωρήσεις Μεταλλείων με το παρόν σχήμα και οργάνωση, δεν μπορούν να λειτουργήσουν 
αποτελεσματικά. 
Η στενά ελεγκτική αντίληψη κατά τη λειτουργία τους, αποδυναμώνει το συνολικότερο ρόλο τους  και 
ιδιαίτερα ως προς το καθοδηγητικό τους έργο, κύρια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

Προτάσεις  
− Αυτοδυναμία των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων με ανεξάρτητη ιεραρχία 
− Ενδυνάμωση του ρόλου των Επιθεωρήσεων με κατάλληλη εκπαίδευση των στελεχών στις 

σημερινές απαιτήσεις Υ&Α 
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Ζ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ 
 
Μεγάλα προβλήματα κάλυψης αναγκών παραγωγής από εξειδικευμένο προσωπικό. Μεγάλες 
ελλείψεις σε εξειδικευμένους χειριστές μηχανημάτων και εγκαταστάσεων, τεχνίτες συντήρησης, καθώς 
και σε εκπαιδευμένα στελέχη κατώτερης επίβλεψης (εργοδηγοί-επιστάτες). 
Προβλήματα, επίσης, στο σύγχρονο σύστημα αδειοδότησης χειριστών (ΠΔ 113/2012), όπου η λήψη 
άδειας καθίσταται αδύνατη. 

Προτάσεις 
 
− Αλλαγή αδειοδότησης με εξέταση σε μικρή γκάμα μηχανημάτων 
− Πιστοποίηση γνώσεων και προϋπηρεσίας από εταιρείες  
− Δυνατότητα χορήγησης άδειας από εταιρείες για χρήση μηχανήματος εντός των 

δραστηριοτήτων τους 
− Λειτουργία εκπαιδευτικών δομών για την κάλυψη των αναγκών σε ειδικότητες αιχμής 

 
Η πολιτική ηγεσία έθεσε από πλευράς της, ζητώντας και τη συμμετοχή του ΣΜΕ, στα εξής: 

− Νέα εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής Αξιοποίησης των ΟΠΥ 
− Επαναπροσέγγιση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, στο πλαίσιο απλοποίησης της 

αδειοδότησης έργων  
− Τροποποιήσεις στα Περιφερειακά Χωροταξικά προς άρση των αναπτυξιακών στρεβλώσεων  
− Διορθωτικές –βελτιωτικές κινήσεις στο Ν. 4512/2018 
− Διερεύνηση των προβλημάτων με τη δασική νομοθεσία και των πρακτικών εφαρμογών της 

από τις διάφορες περιφερειακές δασικές υπηρεσίες. Μάλιστα ο Υπουργός τόνισε ότι θέλει ο 
ίδιος να ασχοληθεί με αυτά.  

Αρνητική ήταν η απάντηση του Υπουργού για την άρση του τέλους 1% επί του κ.ε. που 
επιβάλλεται από το 4512/2018 στα λατομεία αδρανών μετά τη 40ετία. 

 
Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Η  Τ Ο Υ  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Ι Ο Υ  Τ Ο Υ  Σ Μ Ε  Μ Ε  Τ Ο  Γ Ε Ν Ι Κ Ο  
Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α  Φ Υ Σ Ι Κ Ο Υ  Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ  Κ Α Ι  Υ Δ Α Τ Ω Ν  Κ .  Κ .  
Α Ρ Α Β Ω Σ Η  

Με τον κ. Γενικό συζητήθηκαν αναλυτικά οι απόψεις του ΣΜΕ για την τροποποίηση-απλούστευση της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορούν στην αδειοδότηση των εξορυκτικών έργων. 

Ιδιαίτερα συζητήθηκαν τα θέματα: 

i. Τροποποιήσεις Ν. 4014/2011 
 

 Τροποποιήσεις – ανανεώσεις ΑΕΠΟ 
 Υποβολή μόνο τεχνικής περιγραφής για εργασίες επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υπογείων 

έργων που δεν τροποποιούν τους όρους της ΑΕΠΟ 
 Περιορισμός αδειοδότησης δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων στα δημόσια έργα 
 Εξαίρεση των προβλεπόμενων του άρθρου 10, για τα υπόγεια έργα που εκκινούν από 

επιφάνεια εκτός ορίων ΝΑTURA και στη συνέχεια συναντούν οριζοντιογραφικά τα όρια αυτά 
 Εκθέσεις αυτοφυών Επιθεωρητών και Σχέδια Συμμόρφωσης  

 

ii. Υδατορέματα 



[18] 
 

 
 Απλούστευση της διαδικασίας οριοθέτησης υδατορεμάτων εντός εξορυκτικών χώρων. 

Συσχετισμός με τα προβλεπόμενα στον ΚΜΛΕ περί προστασίας εργοταξίων από εισροή 
υδάτων 

 Τροποποίηση του Ν. 4258/2014, ώστε το εξορυκτικό έργο να μπορεί να λειτουργήσει μετά την 
έκδοση της ΑΕΠΟ και εν αναμονή της έκδοσης ΠΔ για την οριοθέτηση υδατορέματος 

 

 

 

iii. Διαχείριση υδάτων για την Προστασία Εξορυκτικών Έργων 
 

− Εξαίρεση του πεδίου εφαρμογής  της ΚΥΑ 146896/17-10-2014 των αποστραγγιστικών έργων 
ορυχείων μεταλλείων. Τα έργα αυτά δεν θα πρέπει να εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της 
άδειας χρήσης υδάτων 
 

iv. Δασικά 
 

− Επιστροφές-παραδόσεις αποκατεστημένων περιοχών που ήταν δασικές εκτάσεις πριν την 
εκμετάλλευση ΟΠΥ  

− Άδεια έγκρισης επέμβασης 
− Προσδιορισμός ανταλλάγματος χρήσης 

 
v. Εξορυκτικά απόβλητα  

 
− Χαρακτηρισμός εξορυκτικών αποβλήτων 
− Αδειοδότηση εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων 
− Συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων 
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vi. Χρηματοοικονομικές εγγυήσεις σε σχέση με την εφαρμογή της Οδηγίας 2004/35 περί 
Περιβαλλοντικής Ευθύνης 

Αποφασίστηκε ο ΣΜΕ να υποβάλει στο κ. Γενικό υπόμνημα με επεξεργασμένες προτάσεις επί όλων 
των θεσμών που συζητήθηκαν, προτάσεις που θα συνοδεύονται από αιτιολογήσεις με τη μορφή 
σχολίων ή γενικότερης πληροφόρησης και οι οποίες θα είναι κανονιστικά μορφοποιημένες. 

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ  Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ω Ν  Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Κ Ω Ν  Σ Χ Ε Δ Ι Ω Ν  
 

Ο Υπουργός Χωροταξίας κ. Δ. Οικονόμου πήρε την πρωτοβουλία να διερευνηθούν οι δυνατότητες 
τροποποίησης των Περιφερειακών Χωροταξικών Σχεδίων. 

Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να επιλυθούν άμεσα, μέσω σχετικής νομοθετικής 
ρύθμισης, τυχόν ζητήματα που έχουν παρουσιαστεί στη χωροθέτηση των επενδύσεων, είτε λόγω των 
αναχρονιστικών ρυθμίσεων των παλαιότερων σχεδίων είτε λόγω αστοχιών στο σχεδιασμό των πιο 
πρόσφατων.  

Ζητήθηκε στο θέμα αυτό, η συνεργασία με το ΣΕΒ, ώστε να υποβληθούν τροποποιήσεις επί των 
Χωροταξικών Σχεδίων, που θα πρέπει να αφορούν εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα, τα οποία 
επηρεάζουν αρνητικά τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων. Θα πρέπει οι 
προτάσεις να συνοδεύονται από σχετικό σκεπτικό και διορθωτικές ρυθμίσεις, προκειμένου να 
αξιολογηθούν.  

 

 

Το έργο αυτό ανέλαβε η Ομάδα Χωροταξίας του ΣΕΒ στην οποία μετέχει και ο ΣΜΕ. Ο ΣΜΕ, εκτός των 
παρατηρήσεών του, που θα κατατεθούν εγγράφως, θα μετάσχει σε όλες τις επαφές του ΥΠΕΝ, 
προκειμένου να μπορεί να υποστηρίζει τις θέσεις του και απευθείας στη Διοίκηση και την Πολιτική 
Ηγεσία.  

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΜΕ αφού συγκέντρωσε τις απόψεις των εταιρειών μελών, εξέφρασε τις 
παρακάτω θέσεις τις οποίες ανά Χωροταξικό, τις έθεσε υπόψη του ΣΕΒ.  

Παραθέτουμε τις θέσεις μας επί των Χωροταξικών Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης 
και Δυτικής Μακεδονίας.  

Τον επόμενο μήνα έπεται συνέχεια.  
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Χωροταξικό Στερεάς Ελλάδας 

 

1 Άρθρο 11 παρ. Γ. : Εξορυκτική βιομηχανική δραστηριότητα ΟΠΥ 

 

• Στρατηγικές κατευθύνσεις : 

Αναφέρεται: 

• « Διασφάλιση των εκάστοτε κατοχυρωμένων θεσμικά μεταλλευτικών χώρων για αποκλειστική 
εκμετάλλευση (μεταλλειοκτησία), σύμφωνα με το Άρθρο 67 του ισχύοντος Μεταλλευτικού 
Κώδικα και τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, μέσω του χαρακτηρισμού 
τους ως αποκλειστικής μεταλλευτικής χρήσης στον υποκείμενο χωρικό σχεδιασμό. Οι χώροι 
αυτοί αποτυπώνονται ενδεικτικά στους Χάρτες του παρόντος ως Περιοχές Αποκλειστικής 
Μεταλλευτικής Δραστηριότητας». 

 

Σχόλια  

Υπάρχουν δύο σημαντικά θέματα με τον τρόπο που το εδάφιο αυτό έχει διατυπωθεί: 

1. Ο χαρακτηρισμός «Περιοχές Αποκλειστικής Μεταλλευτικής Δραστηριότητας» και «αποκλειστικές 
μεταλλευτικές χρήσεις» εγείρει σημαντικές αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία 

2. Θέτει ως αντικείμενο του «υποκείμενου Χωρικού Σχεδιασμού» τον χαρακτηρισμό περιοχών 
«αποκλειστικής μεταλλευτικής χρήσης 

Δεν είναι ο ρόλος του υποκείμενου χωρικού σχεδιασμού (ΓΠΣ ΣΧΟΟΑΠ και Τοπικά Χωρικά Σχέδια) να 
χαρακτηρίσει με αυτόν τον τρόπο περιοχές αποκλειστικής χρήσης 

Προτείνεται η εξής τροποποίηση του εδαφίου: 
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Τροποποίηση 

«Διασφάλιση των εκάστοτε κατοχυρωμένων θεσμικά μεταλλευτικών χώρων για αποκλειστική 
εκμετάλλευση (μεταλλειοκτησία), σύμφωνα με το Άρθρο 67 του ισχύοντος Μεταλλευτικού Κώδικα και 
τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. 

Προτεραιότητα στη Μεταλλευτική Δραστηριότητα και προστασία της προσβασιμότητας των ορυκτών 
πόρων από τον υποκείμενο σχεδιασμό στις περιοχές που έχουν έντονο, βέβαιο, πιθανό μεταλλευτικό 
ενδιαφέρον βάσει γεωλογικών ή ερευνητικών στοιχείων. Οι χώροι αυτοί, αποτυπώνονται ενδεικτικά 
στους χάρτες του παρόντος ως Περιοχές Έντονου Μεταλλευτικού Ενδιαφέροντος» 

• Στο ίδιο άρθρο στην παράγραφο γ’ αναφέρεται: 

«Αποφυγή της προώθησης νέων χρήσεων ανταγωνιστικών της εξόρυξης στις περιοχές για 
μεταλλευτική έρευνα που χαρακτηρίζονται ως κύριας μεταλλευτικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τον 
Μεταλλευτικό Κώδικα και τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών». 

Σχόλιο:  

Η λέξη «αποφυγή» δημιουργεί ενστάσεις.  

Τροποποίηση: 

Προτείνεται αντί της λέξης «αποφυγή» να γραφεί «Στάθμιση» 

• Στο ίδιο άρθρο στην παράγραφο γ’ αναφέρεται: 

«Διατήρηση αποστάσεων ασφαλείας και αισθητικής ένταξης στον πολεοδομικό σχεδιασμό και στη 
δόμηση με βάση την Αρχή της Αμοιβαιότητας ως προς την όχληση και τη συνύπαρξη των χρήσεων 
με ιδιαίτερη έμφαση στους υπάρχοντες οικισμούς και τις πόλεις και τα ευρύτερα τοπία τους». 

Σχόλιο: 

Η αναφορά αυτή είναι λάθος. Οι αποστάσεις ασφαλείας καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο με αντίστοιχη 
νομοθεσία. Δεν αποτελεί αντικείμενο του Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 

Πρόταση: 

Προτείνεται η διαγραφή του εδαφίου 

2 Άρθρο 18 παρ. 12: Για την αξιοποίηση και προστασία των ορυκτών πόρων, εδάφιο 2ο  

Αναφέρεται: 

«12.1 Να προταθεί ο καθορισμός ειδικών ζωνών εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων για την 
ορθολογικότερη εκμετάλλευση και την οικονομία των κοιτασμάτων με παράλληλη προστασία του 
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος». 

«12.2. Να καθορίζεται για κάθε ζώνη η μέγιστη δυνατή χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης».  

Σχόλιο: 

Τα μεταλλευτικά κοιτάσματα που βρίθουν σε όλη την Περιφέρεια Στερεάς έχουν χωροθετηθεί από τη 
φύση και δεν εντάσσονται σε καθεστώς «ειδικών ζωνών εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων». 

Επίσης, είναι τελείως λάθος σε κάθε ζώνη να καθορίζεται η μέγιστη δυνατή χορήγηση αδειών 
εκμετάλλευσης. Αυτό οδηγεί σε απαξίωση και μεγαλύτερη σπανιότητα πόρων που δημιουργεί 
προβλήματα κύρια στη μεταλλουργία και τη βιομηχανία που χρησιμοποιούν ΟΠΥ της περιοχής όπως 
και σημαντικά προβλήματα ανάπτυξης των εξορυκτικών εταιρειών, με αντίστοιχο σοβαρό επηρεασμό 
στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη  
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Πρόταση  

Και τα δύο ανωτέρω εδάφια  πρέπει να διαγραφούν  

Αντί αυτών να γραφεί: 

Τροποποίηση 

«Η εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων να γίνεται με όρους βιώσιμης ανάπτυξης, οικονομίας πόρων 
και προστασίας φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος» 

 

 
•  Ν Ε Ο Σ  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Ο Σ  Ν Ο Μ Ο Σ - Π Ο Λ Υ Ν Ο Μ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο  Ν .  

4 6 3 5  Φ Ε Κ  1 6 7  ( 3 0 - 1 0 - 2 0 1 9 )  
 
 
Τα κυριότερα σημεία που ενδιαφέρουν τον κλάδο είναι: 
 

1. Μέρος Β  Άρθρο 3 
 
Τροποποιείται το άρθρο 7 του ν. 4399/2018. Εντάσσεται στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο η εξορυκτική 
δραστηριότητα πλην λιγνίτη 
 

2. Μέρος 2  Βιομηχανικές Δραστηριότητες-Αδειοδότηση 
 
Καταργείται η αναφορά σε υψηλή, μέση και χαμηλή όχληση με βάση την παλιά νομοθεσία. Όλες οι 
βιομηχανικές δραστηριότητες εντάσσονται σε Α1, Α2 και Β κατηγορίες  της περιβαλλοντικής 
κατάταξης (4014/2011) 
 
Δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης για τις δραστηριότητες που αδειοδοτούνται σε περιοχές στις 
οποίες καθορίζονται χρήσεις γης βιομηχανίας, με βάση τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Υπάγονται σε 
καθεστώς γνωστοποίησης 
 

 
 

3. Μέρος Η  Τροποποιήσεις  του ν. 4442/2016 (Α’ 230) 
 
«Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας  και άλλες διατάξεις» 
 
Αποσαφηνίζεται το καθεστώς γνωστοποίησης δραστηριοτήτων. 
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Αναφέρεται το θέμα της πιστοποίησης δραστηριοτήτων. 
 
Γίνεται αναφορά στη δυνατότητα ανάθεσης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μελετών ή  παροχής 
υπηρεσιών αναγκαίων για την εξέταση συγκεκριμένων αιτημάτων έγκρισης λειτουργίας επιχειρήσεων 
ή δραστηριοτήτων (το γνωστό πάγιο αίτημα του ΣΜΕ περί outsourcing). 
 

4. Μέρος Θ’ Τροποποιήσεις 4014/2011 
 

Γίνονται απλοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και συγκεκριμένα: 
 
Άρθρο 15 
 

α Ζητείται η γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης εντός 15 
ημερών εφόσον είτε δεν έχουν διαβιβαστεί γνωμοδοτήσεις από βασικές υπηρεσίες είτε οι 
γνωμοδοτήσεις έχουν αντιφατικές απόψεις 

β Παραγρ. 2 : Όμοιο με (α) για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
γ Παραγρ. 4 Απλοποιείται η διαδικασία (κάτω από προϋποθέσεις) τροποποίησης ΑΕΠΟ 
δ Παραγρ. 5 Outsourcing μέσω Πιστοποιημένων Αξιολογητών 
ε Παραγρ. 7  Για εγκαταστάσεις σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές προβλέπεται η 

δυνατότητα πρόσβασης στο ΗΠΜ ξεχωριστά για κάθε εγκατάσταση, για την υποβολή 
φακέλου περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η Εταιρεία διατηρεί την κεντρική πρόσβαση στο 
ΗΠΜ στο σύνολο των φακέλων αδειοδότησης των εγκαταστάσεών της 
 

5. Κεφάλαιο Γ’ : Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών 
 
Δεν μας αφορά άμεσα, έχει όμως ενδιαφέρον 
 

6. Μέρος ΙΒ  Εργασιακά Θέματα 
 

α Άρθρο 53 
 
Κάτω από προϋποθέσεις μπορεί εταιρείες ενός κλάδου να εξαιρεθούν από την υποχρέωση 
εφαρμογής Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (πχ όταν αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά 
προβλήματα) 
 

β Άρθρο 54 
 

Θεσπίζεται μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών 
 
 

γ Άρθρο 56 
 
Αποσαφηνίζει το καθεστώς της επέκτασης των συλλογικών ρυθμίσεων  
 

δ Άρθρο 57 
 
Η επίλυση συλλογικών διαφορών με προσφυγή στη διαιτησία γίνεται είτε εάν συμφωνήσουν και τα 
δύο μέρη είτε μονομερώς εάν υπάρχει λόγος (που πρέπει να στοιχειοθετηθεί από έκθεση που θα 
υποβάλει ο ενδιαφερόμενος) γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος συνδεόμενου με τη 
λειτουργία της ελληνικής οικονομίας 
 

ε Άρθρο 63 
 

Η ισχύς  της ΕΓΣΣΕ παρατείνεται μέχρι το πολύ τις 31/12/2019 
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Γ .  Σ Μ Ε  Κ Α Ι  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο  I C O M O S  Γ Ι Α  Τ Η  Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η  Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Χ Ω Ρ Ω Ν  
Π Ο Υ  Γ Ε Ι Τ Ν Ι Α Ζ Ο Υ Ν  Μ Ε  Ε Ξ Ο Ρ Υ Κ Τ Ι Κ Ο Υ Σ  Χ Ω Ρ Ο Υ Σ  

Την ανάδειξη, την προστασία και τη διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων ή περιοχών που γειτνιάζουν 
με αυτούς και σχετίζονται με την εξόρυξη και επεξεργασία μεταλλευμάτων και πετρωμάτων εξέτασε η 
Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση που διοργάνωσε το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου 
Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS) σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ 
και χορηγό τον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων. 

Στόχος ήταν να αναπτυχθεί διάλογος και να γίνει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των σημερινών 
παραγωγικών δυνάμεων στο χώρο αυτό και των υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
της τοπικής κοινωνίας με πιθανές συνέργειες για τη διατήρηση της ιδιαίτερης και πολύτιμης αυτής 
κληρονομιάς.  

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 29-30 Νοεμβρίου 2019 και σκοπός του ήταν να παρουσιαστούν 
συγκεκριμένες περιοχές ανά την Ελλάδα, με εξορυκτική ιστορία αιώνων και να προταθούν 
συγκεκριμένες πρακτικές για την ανάδειξή τους. Το Συνέδριο εκτός από κεντρικές ομιλίες είχε και 
ξεχωριστά panels ανά ιστορικό μέρος δραστηριότητας.  

 Χαιρετίζοντας τη Συνάντηση ο Πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Αθανάσιος Κεφάλας επεσήμανε ότι: 

O ανθρώπινος πολιτισμός βασίζεται κατά κοινή παραδοχή σε ότι παράγεται και σε ότι εξορύσσεται 
από τη γη και δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγάλες ιστορικές περίοδοι ονομάζονται από τη μορφή χρήσης ή 
τα ορυκτά και μεταλλεύματα που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, όπως παλαιολιθική, νεολιθική, χαλκού, 
εποχή σιδήρου κ.λπ. 

Η χώρα μας είναι ιδιαίτερα ευνοημένη από τη μακραίωνη γεωλογική δραστηριότητα που διαμορφώνει 
τον πλανήτη μας και φιλοξενεί στο υπέδαφός της πληθώρα μεταλλευμάτων και ορυκτών. Χάρη σ’ 
αυτά η εξορυκτική δραστηριότητα στην Ελλάδα άρχισε στη Μήλο με τον οψιδιανό πριν πάνω από 
10.000 χρόνια π.Χ., συνεχίστηκε με τα μεταλλεία αργύρου στο Λαύριο που αποτέλεσαν τον οικονομικό 
στυλοβάτη της Αθηναϊκής Δημοκρατίας και του Χρυσού Αιώνα, τα λατομεία μαρμάρου του 
Πεντελικού όρους που έστησαν τον Παρθενώνα, καθώς και τα μεταλλεία χρυσού στο Παγγαίο που 
στήριξαν τη μεγαλειώδη εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τη δημιουργία της αυτοκρατορίας 
του. 

Η αρχαιολογική έρευνα και η εξορυκτική δραστηριότητα μοιράζονται αρκετά επιστημονικά εργαλεία 
(γεωφυσικές μέθοδοι εντοπισμού δομών, τεχνικές χρονολόγησης στρωμάτων και αντικειμένων κ.λπ.) 
αλλά και αλληλοσυμπληρώνονται στο πεδίο, αφού η προγραμματιζόμενη έναρξη της εξόρυξης σε 
πολλές περιπτώσεις αποτελεί αφορμή για εκτεταμένες αρχαιολογικές ανασκαφές. 

«Ενδεικτικά θα ήθελα να αναφέρω ότι την τελευταία δεκαετία εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου μας 
υποστήριξαν αρμόδιες εφορείες αρχαιοτήτων και επένδυσαν σε αρχαιολογικές ανασκαφές 
περισσότερα από εβδομήντα εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε αρκετές περιοχές με μεταλλευτική 
δραστηριότητα λειτουργούν θεματικά Μουσεία με υψηλή επισκεψιμότητα και εκπαιδευτικές δράσεις» 
επισήμανε ο κ. Κεφάλας και κατέληξε αναφέροντας ότι «η οικονομική και επιστημονική υποστήριξη 
στην οργάνωση αυτής της Συνάντησης ήταν μία ακόμα ευκαιρία περαιτέρω συνεργασίας με την 
κοινότητα όσων ενδιαφέρονται για την ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς που 
δημιουργείται από την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας μας». 
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Τη δεύτερη μέρα του Συνεδρίου (30/11), οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του 
Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου του Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ.) και στη συνέχεια έγινε επίσκεψη στο 
Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου και στις αρχαίες μεταλλευτικές εγκαταστάσεις της Λαυρεωτικής.  

 

Παρατίθενται παρακάτω λινκ με τις σχετικές παρουσιάσεις: 

https://www.scribd.com/document/438832915/Icomos-%CE%A4%CE%B6ef-bitzios-Final 

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η  Σ Μ Ε  Σ Τ Ο  2 Ο  Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο  Υ Γ Ε Ι Α Σ  Κ Α Ι  
Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  Μ Ε  Θ Ε Μ Α  « Μ Ε  Τ Ο  Β Λ Ε Μ Μ Α  Σ Τ Ο  
Μ Ε Λ Λ Ο Ν »  
 

Στις 18 – 19 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υγείας και Ασφάλειας με 
θέμα «Με το βλέμμα στο μέλλον» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και διοργανώθηκε από το ΕΛΙΝΥΑΕ 
σε συνεργασία με το ΣΜΕ, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 Ομιλητών και παρουσία 
περισσοτέρων των 600 Συνέδρων. 

  

Σε μία εποχή που κατακλύζεται από νέες τεχνολογίες και την ευρεία χρήση του διαδικτύου, τα οποία 
επαναπροσδιορίζουν τις κλασσικές μεθόδους παραγωγής και απασχόλησης, στόχος του 
συνεδρίου ήταν να ανιχνεύσει τις σημερινές προκλήσεις στα θέματα Υγείας & Ασφάλειας στους 
χώρους εργασίας.  

Οι εταιρείες-Μέλη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων προσεγγίζουν τα θέματα Υγείας και 
Ασφάλειας στην εργασία με σοβαρότητα κι επαγγελματισμό έχοντας θεαματικά αποτελέσματα, κάτι 
που αποτυπώνεται στους δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης κάθε χρόνο. 

Μέσα από το συνέδριο αυτό, δόθηκε η ευκαιρία να αναδειχθούν οι  ενέργειες και οι καλές πρακτικές 
που εφαρμόζονται  καθημερινά στις δραστηριότητές των μελών, αλλά και να μάθουμε, να 
προβληματιστούμε και να θέσουμε εαυτούς έτοιμους για την αντιμετώπιση των μελλοντικών 
προκλήσεων.  

«Στόχος του συνεδρίου, είπε η κα Μπαρδάνη, πρόεδρος ΕΛΙΝΥΑΕ ήταν να ενεργοποιήσει και να φέρει 
κοντά όλες αυτές τις δυνάμεις της εργασίας και της κοινωνίας που πιστεύουν και εργάζονται ώστε να 
βελτιώνονται συνεχώς οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, όλες αυτές τις δυνάμεις που δημιουργούν 
το μέλλον με γνώση, εμπειρία και αξίες. 

Οι αλλαγές τις οποίες συζήτησαν οι εισηγητές από διάφορους επιστημονικούς και επιχειρηματικούς 
χώρους και ανέλυσαν , είναι ποικίλες, συνεχείς και έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Οι αλλαγές όμως είναι 
απόδειξη ζωής και πρέπει να αποτελέσουν πηγή δημιουργίας. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

Α. Νέο εργασιακό τοπίο 

Ο κόσμος της εργασίας τα τελευταία χρόνια, χαρακτηρίζεται από ραγδαίες αλλαγές οι οποίες 
οφείλονται σε τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις. Η ταχύτητα που χαρακτηρίζει τις 
μεταβολές αυτές, δεν έχει επιτρέψει την συνολική και σε βάθος διερεύνηση των επιπτώσεων σε σχέση 
με τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα όσον αφορά το κομμάτι της υγείας και ασφάλειας. Η προσπάθεια 
ανάλυσης της επίδρασης των αλλαγών στις εργασιακές συνθήκες βρίσκεται σε εξέλιξη από φορείς 
ΥΑΕ σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. 

https://www.scribd.com/document/438832915/Icomos-%CE%A4%CE%B6ef-bitzios-Final
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Παρακολουθήσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης και την 
διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση του πλαισίου της εργασίας, από ειδικούς – εκπροσώπους 
κορυφαίων ευρωπαϊκών φορέων με τους οποίους το ΕΛΙΝΥΑΕ είτε διαθέτει πλαίσιο συνεργασίας, είτε 
προτίθεται να δημιουργήσει ώστε να συμβάλει στην αποτύπωση της κατάστασης, και κυρίως στην 
ανάλυση και διατύπωση προτάσεων με εστίαση στην ελληνική πραγματικότητα. 

Το νέο εργασιακό τοπίο μπορεί να συνοψιστεί στις εξής τρεις αλληλένδετες συνιστώσες: 

• Νέες συνθήκες εργασίας: Καινούργιες μορφές εργασιακών σχέσεων ή επέκταση υπαρχόντων και 
νέο φυσικό και τεχνολογικό περιβάλλον εργασίας. 

• Νέοι και αναδυόμενοι κίνδυνοι: κίνδυνοι που προκύπτουν από τις αλλαγές στις συνθήκες εργασίας, 
υφιστάμενοι κίνδυνοι που ενισχύονται από αυτές και δυνητικοί νέοι κίνδυνοι που απαιτούν 

διερεύνηση. 

• Νέα εργαλεία και δυνατότητες. Δυνατότητες που προκύπτουν από τις αλλαγές τόσο για τους 
υφιστάμενους, όσο και για τους νέους κινδύνους και εργαλεία προσαρμοσμένα στο νέο 

περιβάλλον. 

 

1. Νέες συνθήκες εργασίας 

Οι παράμετροι που οδηγούν στη μεταβολή των συνθηκών εργασίας και αναπτύχθηκαν εξειδικευμένα 
σε πολλές ανακοινώσεις, είναι: 

• Γήρανση του εργατικού δυναμικού 

• Ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις – ψηφιοποίηση 

o 4η βιομηχανική επανάσταση 

• Νέες και ευέλικτες μορφές απασχόλησης 

o Ελαστικές μορφές εργασίας 

o Πληθοπορισμός 

• Κλιματική αλλαγή 

 

Επιπλέον, αναφέρθηκαν η πολυμορφία εργατικού δυναμικού, το συναισθηματικό φορτίο και η 
ανισορροπία εργασιακής και προσωπικής ζωής με συνεχή on-line εργασία. 

2. Νέοι και αναδυόμενοι κίνδυνοι 

Οι νέες συνθήκες στο εργασιακό τοπίο έχουν ως αποτέλεσμα την 

εμφάνιση αντίστοιχα νέων κινδύνων για την ΥΑΕ, καθώς και ανάδειξη 

υφιστάμενων κινδύνων. Στους νέοι κίνδυνοι που εξειδικεύθηκαν σε 

ξεχωριστές ανακοινώσεις περιλαμβάνονται: 

• Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες - στρες 

• Εξουθένωση 

• Νανοϋλικά 
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• Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι - βιοτεχνολογία – πράσινες τεχνολογίες 

• Κάπνισμα 

 

Επιπλέον αναφέρθηκαν η φαρμακοδιέγερση, η χρήση ουσιών και οι παρενοχλήσεις στο χώρο 
εργασίας. 

 

3. Νέα εργαλεία 

Η νέα εποχή, προσφέρει όμως ταυτόχρονα και καινούργια εργαλεία (ή αναβαθμισμένες δυνατότητες 
σε ήδη υπάρχοντα) για την αντιμετώπιση, τόσο των νέων και αναδυόμενων, όσο και των υφιστάμενων 
κινδύνων, οι οποίοι προφανώς δεν παύουν να είναι παρόντες στους χώρους εργασίας. Σημαντικός 
αριθμός τέτοιων εργαλείων παρουσιάστηκαν σε ειδικές ανακοινώσεις. Ταυτόχρονα, κοινοποιήθηκαν 
καλές πρακτικές που εφαρμόζονται από επιχειρήσεις καθώς και φορείς του δημοσίου και των ΟΤΑ με 
θετικά αποτελέσματα.  

Ειδικότερα παρουσιάστηκαν: 

• Νέες τεχνικές διαχείρισης (εξειδικευμένες ή σε επιμέρους 

κλάδους) 

• Βελτιωμένοι κανονισμοί και πρότυπα ασφάλειας (REACH, μέσα 

ατομικής προστασίας) 

• Νέες ασφαλείς τεχνολογίες μηχανημάτων, μέσων ατομικής 

προστασίας και ουσιών. 

• Ηλεκτρονικά εργαλεία (εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνων, 

καθώς και επιθεώρησης) 

• Μέσα σύγχρονης κατάρτισης εργαζομένων (εικονική 

πραγματικότητα) 

 

Β. Ειδικά θέματα 

Πέραν των θεμάτων που επικεντρώθηκαν στο νέο εργασιακό τοπίο, υπήρξαν και σημαντικά θέματα 
ΥΑΕ που αναπτύχθηκαν σε ανακοινώσεις και μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

• Ρόλος των θεσμών (Ασφάλιση Επαγγελματικού Κινδύνου, Ιατρός 

Εργασίας, Τεχνικός Ασφάλειας, Βιολογική Ασφάλεια) 

• Εργονομία 

• Επαγγελματικός καρκίνος (ακτινοβολίες, καπνός, αμίαντος, 

χημικά, επαναφορά στην εργασία) 

• Χημικές ουσίες, με έμφαση στις εισπνεόμενες 

• Υγεία και Ασφάλεια στο Δημόσιο Τομέα (ΟΤΑ, Σώματα 
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Ασφαλείας,Σχολεία) 

• Υγεια και Ασφαλεια στη Παιδεια – σε όλες τις βαθμιδες 

εκαπιδευσης 

• Τυποποίηση κατάρτισης –Πιστοποίηση 

• Εκσυγχρονισμός νομοθετικού πλαισίου 

• Αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων. 

• Αντίληψη κινδύνου Κουλτούρα ασφάλειας 

• Υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

• -Ανάγκη ευαισθητοποίησης της κοινωνίας – 

Οι κεντρικές ομιλίες, οι ανακοινώσεις και οι καλές πρακτικές που παρουσιάστηκαν, δίνουν το 
αισιόδοξο μήνυμα ότι υπάρχει τόσο η ευαισθητοποίηση όσο και το δυναμικό στην κοινωνία για να 
γίνουν τα επόμενα βήματα για την ΥΑΕ. 



[29] 
 



[30] 
 

 

 



[31] 
 



[32] 
 

 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΝΥΑΕ elinyae.gr  

 

Δ .  Σ Μ Ε  Κ Α Ι  Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Α  Θ Ε Μ Α Τ Α  
 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ EUROMINES ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 
H Γενική Συνέλευση της Euromines πραγματοποιήθηκε 5-8 Νοεμβρίου 2019 στο Brno της Τσεχίας και 
μετείχε σε αυτή και ο ΣΜΕ.  
 
Στο πλαίσιο αυτό έλαβαν χώρα οι συνεδριάσεις των επιτροπών Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Υγείας και 
Ασφάλειας Εργασίας, Επικοινωνίας, Policy Committee  
 
Αναλυτικότερα: 
 
 Health and Safety Committee 

 
Update στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας 
 
Ως προς την Chemical Agents Directive, τίθενται όρια μακροπρόθεσμης έκθεσης για 10 χημικούς 
παράγοντες για τα οποία το SCOEL, πρότεινε να δοθούν οριακές τιμές και να γίνει Impact Assessment. 
Τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη καλούνται να εφαρμόσουν την Οδηγία από 20/5/2021. 
 
Εξελίξεις σε σχέση με το Baseline Study ως προς τα όρια ρύπων στα υπόγεια 
 
Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες εξελίξεις σε σχέση με αυτό, γιατί υπήρξε πολύ μικρή συμμετοχή από τα μέλη 
της Euromines. Μοίρασε ερωτηματολόγια και η Commission αλλά απαντήθηκαν μόνο από την Polish 
Authority. Υπάρχει η ανάγκη ο κλάδος να συνεργαστεί πολύ πιο έντονα, ώστε να καταστεί εφικτό να 
διεξαχθούν συμπεράσματα και να ακολουθηθεί μια κοινή στρατηγική  
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Nepsi Roadmap (key performance indicators (KPIs) για το NEPSI) 
 
Το report των KPIs για το ΝΕPSI, που τρέχουν τα δύο τελευταία χρόνια, θα ξεκινήσουν Ιανουάριο και θα 
ολοκληρωθούν το  Μάρτιο. Έχουν γίνει τροποποιήσεις για να εκμοντερνιστεί το σύστημα αλλά όχι 
αλλαγές στα KPIs. Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος σχετικά με το αν δουλεύει σωστά. 
 

 
 
3rd-4th Batch of substances  
 
Στην Τρίτη αναθεώρηση (amendment)  της CMD, προστίθενται όρια έκθεσης σε 5 καρκινογενετικούς 
παράγοντες (cadmium, beryllium, arsenic acid, formaleyde και 4.4 Μethylene (MOCA). 
 
Ως προς το κάδμιο, υπάρχει ο προβληματισμός για την προοπτική να γίνει περαιτέρω amendment 
της CAD & CMD ως προς αυτό, κάτι που θα συνδύαζε την οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης σε 
αέριους ρύπους με την οριακή τιμή έκθεσης σε βιολογικούς παράγοντες. 
 
Όλοι οι σχετικοί νόμοι, κανονισμοί, κανονιστικές προβλέψεις πρέπει να εφαρμοστούν μέχρι 11/7/21. 
 
Σχετικά με το τέταρτο amendment, η Commission προτείνει να συμπεριληφθούν οι εξής ουσίες: 
1)nickel compounds, 2) acrylonitrile, 3)Benzene. Το proposal μαζί με το Impact Assessment, πρόκειται 
να δημοσιευτούν αρχές του 2020. 
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Revision of Machinery Directive 
 
Το γενικότερο αντικείμενο του Revision είναι η ύπαρξη μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς, διασφαλίζοντας 
την ελεύθερη κίνηση μηχανημάτων στην Ευρώπη. Τα ενδιαφερόμενα μέρη έπρεπε να απαντήσουν στη 
δημόσια διαβούλευση μέχρι 30 Αυγούστου. Θα πρέπει μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, να 
δώσει η Commission ένα legislative proposal. 
 
Report από ACSH 
 
Θα συζητηθεί στο Committee το θέμα των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, πάνω στο οποίο η Σουηδία έχει 
σε επίπεδο εθνικής νομοθεσίας, ειδικές προβλέψεις. 
 
 

 
 

Euromines EU funded OSH project  
 
H Euromines έχει αναλάβει ένα project με θέμα «Development and Promotion of Soft Skills & 
Competencies for OSH Management System Tailor-made for SMEs». Eίναι ένα 2χρονο project που 
χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και είναι ο επικεφαλής του προγράμματος σε συνεργασία με τη 
βιομηχανία.  
 
Έχει 5 υποχρεώσεις : τη συγκέντρωση δεδομένων για τον ορισμό του OSH status, την αξιολόγηση των 
αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας, την ανάπτυξη 
εκπαιδευτικού υλικού, το σχεδιασμό της ιστοσελίδας , την ανάπτυξη και τον έλεγχο/testing του website 
και την τελική προώθηση όλων αυτών. Kύριοι στόχοι αυτού, η συγκέντρωση εκπαιδευτικού υλικού, 
τεχνικών και μεθοδολογιών που θα ανεβάσουν το γνωστικό επίπεδο σε σχέση με την Υ&Α στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και η δημιουργία ενός εργαλείου αξιολόγησης για να κάνουν και 
μόνες τους αξιολόγηση.  
 
 
 
OEL report on lead and its inorganic compounds 
 
Πρόκειται να γίνει επαναξιολόγηση για την υιοθέτηση από την Advisory Committee of Safety and 
Health για την ένταξη των ουσιών αυτών στην Οδηγία περί Καρκινογόνων ή στην Οδηγία περί χημικών 
ουσιών. Θα πρέπει να δοθούν επιστημονικές συμβουλές στην Commission, προκειμένου να 
αξιολογηθεί η κατάλληλη ένταξή τους.  
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Euromine’s strategy on reducing accidents in Europe 
 
Ειπώθηκε από τη Euromines, βάσει της τελευταίας έκθεσης από την Commission, ότι τα αποτελέσματα 
των στατιστικών των ατυχημάτων για τον κλάδο, είναι πολύ κακά. Πριν στοιχειοθετηθεί σχετική 
στρατηγική αντιμετώπισης, θα πρέπει να διερευνηθεί το θέμα και να γίνει στατιστική ανάλυση των 
αποτελεσμάτων.  
Πρέπει να διερευνηθούν οι τρόποι του reporting σε εθνικό, τουλάχιστον επίπεδο, ώστε να καταστεί 
εφικτό να γίνει συνολική ανάλυση στο τέλος, σε ευρωπαϊκό και κλαδικό επίπεδο.  

 
 
 
 Policy Committee 

 
Γενικότερα τα κύρια θέματα που απασχόλησαν την ομάδα που ασχολείται με θέματα ευρύτερης 
πολιτικής για τον κλάδο, ήταν τα εξής: 
 

− Συνεισφορά στο κείμενο της Commission για τη Βιομηχανική Πολιτική (Μάρτιος 2020) σχετικά με 
τα Raw Materials και τα Critical Raw Materials 
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− Λήψη θέσης σε σχέση με το report της DG Grow για τα Critical Raw Materials αναφορικά με 
πολιτικές άμυνας και διαστήματος  

− Στον Κανονισμό για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση (Ταxonomy), γίνεται αναφορά στη μείωση 
πρώτων υλών, κάτι που θα υποβάθμιζε σημαντικά τον κλάδο. Για το λόγο αυτό, προτάθηκε 
στον τριμερή διάλογο που θα πραγματοποιηθεί με τα συναρμόδια υπουργεία, να ζητηθεί από 
να αφαιρεθεί η πρόταση αυτή 

− Στο πλαίσιο της προώθησης της εξορυκτικής δραστηριότητας ως βιώσιμης δραστηριότητας, 
στο περιθώριο του Κανονισμού για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση, θα πρέπει τα μέλη να στείλουν 
τις απόψεις τους σε σχέση με την καλύτερη δυνατή στρατηγική που θα μπορούσε να 
υιοθετηθεί, προκειμένου να δείξουμε τι θα κάνουμε ως κλάδος.  

 
Industrial Policy (Bιομηχανική πολιτική) 
 
Παρουσιάστηκαν τα backround documents που ετοίμασε η Euromines  και εστάλησαν στα μέλη. 
Υπάρχει η ελπίδα η νέα Commission να αναλάβει δράση το Δεκέμβριο.  
 
Εξηγήθηκε ότι αναφορικά με τη νέα διαδοχή της Commission, uπάρχει μια πολυδαίδαλη –
πολυσχηματική κατάσταση, με διαφορετικές διευθύνσεις και διαφορετικά φάκελοι.  Aυτό, υποχρεώνει 
τη Euromines να κάνει πολλαπλές επαφές, προκειμένου να ενημερώνει και να ενημερώνεται για τα 
διάφορα θέματα.  
 
Επιπλέον, υπάρχει μια ad-hoc εθελοντική βιομηχανική ένωση-συμμαχία που κάνει lobbying τα δύο 
τελευταία χρόνια, σε σχέση με τη Βιομηχανική Πολιτική για την Ε.Ε.  
 
Η DG Grow δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική θα κυκλοφορήσει μέχρι το Μάρτιο του 2020 και ο 
εξορυκτικός κλάδος θα πρέπει να συνεισφέρει σε σχέση με τις πρώτες ύλες και τις κρίσιμες πρώτες 
ύλες. 
 
Η DG Grow δημοσίευσε επίσης μία έκθεση σε σχέση με την άμυνα, στο πλαίσιο των πρώτων υλών. 
Γι’ αυτό και συζητήθηκε και η συνεισφορά της Euromines σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Πολιτική. Η 
άποψη της DG Grow είναι ότι η λέξη «raw materials»,  θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί και να γίνει 
rebranded, μετατρεπόμενη σε κάτι που να είναι πιο ελκυστικό στη νέα Commission.  
 

 
Ηigh Level Group Intensive Industries  
 
H KGHM ρώτησε σχετικά με το High Level Group για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες και τι θα γίνει με το 
προτεινόμενο masterplan. Yπάρχει ένα πλάνο που έχει δρομολογηθεί από το τέλος του 2018 ως 
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οδηγός για τη μετάβαση σε οικονομία χαμηλών ρύπων. Το πλάνο δράσης είναι υπό συζήτηση στα 
κράτη μέλη.  
 
Ασκήθηκε κριτική σε σχέση με την έλλειψη συγκεκριμένων στόχων και την τήρηση aυστηρών χρονικών 
ορίων. Μέχρι 4 Δεκέμβρη θα έχει ολοκληρωθεί η οριστική version του οδικού χάρτη για τη μείωση 
ρύπων. Aσκήθηκε κριτική σε σχέση με τη Βιομηχανική Πολιτική, όπου σχολιάστηκε από όλα τα μέλη το 
θέμα της κοινωνικής άδειας αλλά και το θέμα της αδειοδότησης βιομηχανικών έργων. Η Commission 
θεωρεί ότι η αδειοδότηση είναι θέμα των μελών της Ε.Ε και όχι θέμα επιμέρους κλαδικό. Ο κλάδος μας 
επιμένει στη διαμόρφωση σχετικής οδηγίας για  τον κλάδο και όχι στην επίλυση του θέματος σε επίπεδο 
κρατών μελών. 
 
Από την άλλη, ειπώθηκε ότι δεν είναι αρκετό να υποστηρίζει η Commission ότι το Αδειοδοτικό πρέπει 
να το λύσουν μόνα τους τα κράτη μέλη και η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία επηρεάζει με τη 
σειρά της το Αδειοδοτικό. Έτσι θα πρέπει η Βιομηχανική Πολιτική να εξισορροπήσει το πρόβλημα του 
αντίκτυπου της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής σε σχέση με την ανάπτυξη της βιομηχανίας. 
Αυτό χρειάζεται και τη σύμφωνη γνώμη των κρατών μελών.  

 
 
Sustainable Finance (Bιώσιμη Οικονομία (Ταxonomy)) 
 
Ειπώθηκε στο διάλογο ότι ο Κανονισμός σε σχέση με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 
τέλος του χρόνου. Ρυθμίζει σε ποιόν θα έχουν δικαίωμα οι τράπεζες να δανείσουν στο μέλλον 
 
Το πρώτο θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί και διευθετηθεί αναφορικά με αυτό, είναι η αναφορά στο 
ρυθμιστικό κείμενο που στοχεύει στον περιορισμό της χρήσης των πρώτων υλών. Θα πρέπει τα κράτη 
μέλη να επικοινωνήσουν με τις κυβερνήσεις τους. Περισσότερη βαρύτητα πάντως δόθηκε στο αέριο 
και το πετρέλαιο παρά στον εξορυκτικό κλάδο, που απλά αποτέλεσε παράπλευρη απώλεια.  
 
Το άλλο θέμα είναι η Sustainable Finance Platform  που θα ρυθμιστεί το 2020. 
 
Κυρίως θίχτηκε το θέμα του Taxonomy που ουσιαστικά κατατάσσει τις δραστηριότητες στις πιο 
συμφέρουσες για επένδυση από τις τράπεζες όπως και βάσει ποιων κριτηρίων πρέπει να γίνονται οι 
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επενδύσεις με τρόπο τέτοιο, ώστε το ένα κριτήριο να συμπληρώνει το άλλο και να μην λειτουργεί 
εναντίον του ή αρνητικά. Οι διάφορες ευρωπαϊκές ομάδες θα δουλέψουν πάνω σε αυτά τα κριτήρια.  
 
Καλό είναι να διοργανωθεί και ένα σχετικό συνέδριο με θέματα “Sustainable investments in raw 
materials in Europe” και να κληθούν ομάδες ειδικών και τράπεζες σε αυτό το event.  
 
Eιπώθηκε τέλος σε σχέση με τις επενδύσεις, ότι υπάρχει θέμα απώλειας εμπιστοσύνης, γιατί τα στοιχεία 
που δίνονται, δεν έχουν την ανάλογη ακρίβεια ούτε είναι βγαλμένα με ανάλογη διαφάνεια. Αυτό 
εμποδίζει τη λήψη αποφάσεων των επενδυτών με αντικειμενικά κριτήρια.  
 
 

 
Paper της Commission σε σχέση με το Sustainable Mining  
 
Το backround document αυτό, δεν είναι καλά γραμμένο, οι στόχοι δεν είναι ξεκάθαροι, τα concept 
ορίζονται πολύ πρόχειρα και δεν γνωρίζουμε εάν θα καταλήξουμε σε μία νέα πιστοποίηση. Υποτίθεται 
ότι η πρόθεση της Commission ήταν να δημιουργήσει ένα έγγραφο υποστηρικτικό των εξορυκτικών 
δραστηριοτήτων, ώστε να αποδειχτεί ότι η εξορυκτική βιομηχανία είναι βιώσιμη, έχει την κοινωνική 
άδεια, γεγονός που θα μπορούσε να την διευκολύνει στο να είναι αξιόπιστη στο θέμα της 
αδειοδότησης.  
 
Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι ένα πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό εργαλείο ενάντια στην κακή εικόνα 
που έχει καλλιεργηθεί για τον κλάδο και θα μπορούσε να άρει τις διαφωνίες και τον αρνητισμό για τον 
κλάδο.  
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Εnvironment Committee 
 
Τα θέματα που κατά κύριο λόγο απασχόλησαν την Envi Committee ήταν: 
 

− Η Water Framework Directive 
− H Κυκλική Οικονομία και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
− Το θέμα των εξορυκτικών αποβλήτων 

 
Πιο συγκεκριμένα, η Water Framework Directive είναι υπό επεξεργασία, έχει καθυστερήσει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού οι DGs προσπαθούν να συμφωνήσουν σε συμπεράσματα. Το πρώτο draft 
δεν έγινε αποδεκτό. Το κομμάτι «νερό» θα επιστρέψει ως ένα μέρους της Νew Green Deal.  
 
On Life Cycle Assessment: Συνοδεύοντας τον πιλοτικό οδηγό περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η 
Commission προσπαθεί να δημιουργήσει πολιτική. Το focus της Euromines σε αυτό, είναι το resource 
depletion (η εξάντληση των πόρων). Η σχετική DG Environment επεξεργάζεται και σκέφτεται νέες 
πρωτοβουλίες και δράσεις  σε σχέση με τα μεταλλευτικά απόβλητα. Κάποιες χώρες ελπίζουν ότι οι 
οδηγίες περί μεταλλευτικών αποβλήτων δεν είναι νομικά δεσμευτικές. Το θέμα του Risk Assessment είναι 
ο “new comer” γι’ αυτό και ακόμα δεν έχει υιοθετηθεί από την Commission η σχετική Απόφαση.  
 
Ειπώθηκε επίσης ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα κράτη μέλη ως προς τις 
χρηματοοικονομικές εγγυήσεις,. Οι διαφοροποιήσεις αυτές θα πρέπει να γνωστοποιηθούν γιατί η 
έρευνα του VITO επεξεργάζεται, πιθανές σχετικές συνέπειες που μπορούν να έχουν αυτές για τις 
εταιρείες. Τα θέματα του Risk Assessment στον εξορυκτικό κλάδο, είναι ακόμα σε εξέλιξη.  
 
Σε σχέση με τις συζητήσεις για τα ΒΑΤs, o κλάδος διαφώνησε μεταξύ ΒΑΤs-AELs, προβάλλοντας την 
ανάγκη να ελεγχθούν οι κίνδυνοι. Επίσης, φαίνεται να υπάρχει επηρεασμός από πρακτικές 
αξιολόγησης κινδύνου από τον κλάδο πετρελαίου και αερίου. Υπάρχει προβληματισμός για το πώς 
θα ακολουθηθεί το σφιχτό χρονικό πλαίσιο για την εφαρμογή των ΒΑΤs στον εξορυκτικό κλάδο.  
 
 
 
 
Communication Committee 
 
Συζητήθηκαν αναλυτικά και μακροσκελώς οι πολυπλοκότητες στην αντιμετώπιση των NGOs. Eϊναι 
ενεργές σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό, εθνικό επίπεδο με διαφορετικούς τρόπους και με διαφορετικούς 
ανθρώπους.  
 
Έχουν γίνει πολλές εκδόσεις συνοδευτικές της πολιτικής ατζέντας. Το site “Experience Mining 
βελτιώνεται και θα συμπεριληφθούν σε αυτό και τα ενεργά μεταλλεία. Υπάρχει ενδεχόμενο 
συμπερίληψης και των τραπεζών.  
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Ε .  Σ Μ Ε  Κ Α Ι  Μ Μ Ε  
 

Το ταξίδι στον όμορφο κόσμο των Ορυκτών που αναδεικνύονται στην Έκθεση  της Θεσσαλονίκης έχει 
την τιμητική του  και τον μήνα Νοέμβριο. 

Επίσης προβάλλονται δυο από τα άρθρα που αναρτήθηκαν στο newsletter  του Συνδέσμου  και που 
αφορούσαν την απολιγνιτοποίησης και τη θεώρηση της εξορυκτικής βιομηχανίας  στα περιφερικά 
πλαίσια 

Τέλος υπήρξε και προβολή της χορηγίας μας στο συνέδριο του ICOMOS με τίτλο ο Σύνδεσμος 
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων  ενισχύει την αρχαιολογία 

 

Μερικές από τις αναρτήσεις: 
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