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

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 
 
 
Α .  Δ Σ  
 
Β .  Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν  Κ Α Ι  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η  
 
Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  Σ Ε  Π Ρ Ο Σ  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 Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο  Α Ρ Α Β Ω Σ Η  
 
Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ι Σ  Σ Μ Ε  Σ Τ Ο  Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Τ Ι Κ Ο  Π Λ Α Ι Σ Ι Ο  Α Π Ο  Ι Ο Υ Λ Ι Ο  2 0 1 9  Ε Ω Σ  
Σ Η Μ Ε Ρ Α  
 
Σ Υ Ν Ε Χ Ε Ι Α  Σ Τ Ι Σ  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  
 
Γ .  Σ Μ Ε  Κ Α Ι  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Κ Α  
 
Δ .  Σ Μ Ε  Κ Α Ι  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  
 
Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η  Σ Μ Ε  Σ Τ Ο  4 T H  G R E E K  R A W  M A T E R I A L S  C O M M U N I T Y  D I A L O G U E  
 
Ε .  Σ Μ Ε  Κ Α Ι  Θ Ε Μ Α Τ Α  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ  
 
Ν Ε Α  Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Υ Γ Ε Ι Α  Κ Α Ι  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α  Σ Τ Η Ν  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α .  Α Π Ό Ψ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  
Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ί Ο Υ  Τ Η Σ  Ε Υ Ρ Ώ Π Η Σ  
 
Σ Τ .  Σ Μ Ε  Κ Α Ι  Μ Μ Ε  
 
 

 

Α .  Δ Σ  
 

Θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ 

 

• Ένταξη νέων μελών 

• Πρόταση Διανέοσις 

• Εργασιακά  

• Τακτική Γενική Συνέλευση μελών ΣΜΕ 

• Παρεμβάσεις ΣΜΕ από Ιούλιο 2019 μέχρι σήμερα  
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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   
Επιστολή σε Προς Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος Και Υδάτων Κ. Κωνσταντίνο Αραβώση  
 
Στη συνέχεια της συνάντησης που είχαμε μαζί με το Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Υδάτων κ. Κωνσταντίνο Αραβώση, στις 5/11/2019, ο ΣΜΕ επεξεργάστηκε   προτάσεις τροποποιήσεων 
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορούν στην αδειοδότηση των εξορυκτικών έργων.  

 

Οι προτάσεις μας συνοδεύονται από αιτιολογήσεις με τη μορφή σχολίων ή γενικότερης 
πληροφόρησης και όπως είχε ζητηθεί , είναι μορφοποιημένες κανονιστικά. 

Παρατίθενται παρακάτω οι σχετικές προτάσεις : 

Α. Τροποποιήσεις Ν. 4014/2011 

 

1. Άρθρο 2 και άρθρο 7 

Αναφέρεται:  

«Σε περιπτώσεις όπου, παρά την εφαρμογή όλων των ανωτέρω όρων, διαπιστώνονται επιπτώσεις 
στο περιβάλλον και εφόσον αυτές αξιολογηθούν ως σημαντικές, δύναται να επιβάλλονται 
συμπληρωματικά αντισταθμιστικά μέτρα ή και τέλη κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 
17 του παρόντος.» 

Σχόλιο: 

Τα τέλη οφείλουν να έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και επομένως δεν μπορεί να προβλέπεται η 
επιβολή τους στις περιπτώσεις μη εφαρμογής ΑΕΠΟ. Επίσης, συμπληρωματικά αντισταθμιστικά μέτρα 
ουσιαστικά είναι τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται κατά την εφαρμογή του  σχεδίου συμμόρφωσης, το 
οποίο και τα περιγράφει συγκεκριμένα. Άρα δεν έχει νόημα η ξεχωριστή αναφορά τους στα 
προηγούμενα άρθρα και μάλιστα με τέτοια γενική περιγραφή.  

Πρόταση:  

Διαγραφή της διάταξης και από τα δύο άρθρα.  

 

2. Άρθρο 5 παραγρ. 2ββ 

«Μετά την υποβολή του Φακέλου Ανανέωσης ΑΕΠΟ η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή προβαίνει στις 
ακόλουθες ενέργειες: α) Εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή του φακέλου ελέγχει την 
τυπική πληρότητα αυτού και εφόσον ο φάκελος κριθεί επαρκής, τον αποστέλλει στο οικείο 
Περιφερειακό Συμβούλιο για δημοσιοποίηση στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού, χωρίς όμως να 
απαιτείται σχετική διαδικασία διαβούλευσης. Στην περίπτωση διαπίστωσης μη τυπικής πληρότητας των 
δικαιολογητικών, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή δεν τα αποδέχεται και τα επιστρέφει με έγγραφη 
αιτιολόγηση, καταγράφοντας τα πεδία και στοιχεία προς συμπλήρωση. β) Ακολούθως, εντός 
χρονικού διαστήματος είκοσι πέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή του φακέλου, η αρμόδια 
περιβαλλοντική αρχή αξιολογεί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και είτε: αα) εφόσον επέρχονται 
ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, ζητεί την υποβολή νέας ΜΠΕ 
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ως προς το σύνολο ή μέρος του έργου ή δραστηριότητας προκειμένου να τηρηθεί η διαδικασία των 
άρθρων 3 και 4 του παρόντος είτε ββ) ανανεώνει την ΑΕΠΟ λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες γενικές 
προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις είτε, τέλος, γγ) 
παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ ως έχει» 

Σχόλιο: 

Έχουν σημειωθεί περιπτώσεις όπου, παρά το ότι οι ελεγκτικές αρχές δεν έχουν δικαιοδοσία, θεωρούν 
ότι η τροποποίηση της ΑΕΠΟ ή η ανανέωσή της δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένες και προβαίνουν σε 
επιβολή διοικητικών ποινών και δικαστικές διώξεις. 

Πρόταση προσθήκης στο άρθρο 5 παραγρ. 2ββ 

«Η απόφαση ανανέωσης από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή θεωρείται τελεσίδικη».  

3. Άρθρο 6 

Διαδικασία τροποποίησης ΑΕΠΟ  

«1. Οι φορείς έργων και δραστηριοτήτων σε περίπτωση εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης ή 
τροποποίησης περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων ή δραστηριοτήτων, υποχρεούνται να 
υποβάλλουν προς έγκριση στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ, όπως 
αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 11 του παρόντος. 2. Μετά την υποβολή του 
Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: 
α) Εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή του φακέλου ελέγχει την τυπική πληρότητα αυτού 
και εφόσον ο φάκελος κριθεί επαρκής, τον αποστέλλει στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο για 
δημοσιοποίηση στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού, χωρίς όμως να απαιτείται σχετική διαδικασία 
διαβούλευσης. Στην περίπτωση διαπίστωσης μη τυπικής πληρότητας του φακέλου, η αρμόδια 
περιβαλλοντική αρχή δεν τον αποδέχεται και τον επιστρέφει με έγγραφη αιτιολόγηση, καταγράφοντας 
τα πεδία και στοιχεία προς συμπλήρωση. β) Ακολούθως εντός χρονικού διαστήματος είκοσι πέντε 
εργάσιμων ημερών από την υποβολή του Φακέλου η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή αξιολογεί τον ως 
άνω υποβληθέντα φάκελο και αποφαίνεται: αα) είτε ότι λόγω των διαφοροποιήσεων επέρχεται 
ουσιαστική μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου ή της 
δραστηριότητας, οπότε απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ, ββ) είτε ότι δεν επέρχεται ουσιαστική μεταβολή 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας, οπότε εκδίδει 
νέα τροποποιημένη ΑΕΠΟ ή απόφαση περί μη τροποποίησης της ΑΕΠΟ, λαμβάνοντας υπόψη τα 
στοιχεία εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησης του έργου ή της δραστηριότητας 
και τις ισχύουσες γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που προβλέπονται από τις οικείες 
διατάξεις. 3. Οι φορείς έργων και δραστηριοτήτων δύνανται να προχωρήσουν σε απευθείας υποβολή 
νέας ΜΠΕ, εφόσον κρίνουν εκ των προτέρων ότι επέρχεται ουσιαστική μεταβολή των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από την τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας. 4. Στις περιπτώσεις όπου δεν 
απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ, η νέα ΑΕΠΟ εκδίδεται από τον Γενικό Διευθυντή της αρμόδιας 
περιβαλλοντικής αρχής ή, σε απουσία αυτού, από τον ιεραρχικά προϊστάμενό του. 5. Για το χρονικό 
διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εμπρόθεσμης υποβολής Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ και της 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας νέας αδειοδότησης, η υφιστάμενη ΑΕΠΟ διατηρείται σε ισχύ. Ως 
εμπρόθεσμη υποβολή ορίζεται αυτή που διενεργείται τουλάχιστον δυο μήνες πριν τη λήξη της 
υφιστάμενης ΑΕΠΟ» 

− Παραγρ. 2 εδάφιο 2αα 

«αα) είτε ότι λόγω των διαφοροποιήσεων επέρχεται ουσιαστική μεταβολή των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας, οπότε απαιτείται η υποβολή νέας 
ΜΠΕ» 

Σχόλιο: 
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Ο όρος «ουσιαστική μεταβολή» δεν είναι εύκολο να ερμηνευτεί με αντικειμενικά κριτήρια με αποτέλεσμα 
η Διοίκηση να ζητά σχεδόν πάντα νέα ΜΠΕ. 

Προσθήκη: 

Ουσιαστική μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θεωρείται όταν αλλάζουν βασικοί όροι της 
ΑΕΠΟ στα εξής θέματα: εκπομπές, θόρυβος, απόβλητα, διαχείριση υδάτων, κατάληψη μεγαλύτερης 
έκτασης στην επιφάνεια για επέκταση έργων ή αποθέσεων . 

− Παραγ 2 α 

Σχόλιο: 

Η ακολουθούμενη πρακτική της αδειοδοτούσας αρχής, σε περίπτωση επέκτασης υπογείων έργων, 
ακόμη και αν δεν αλλάζουν όροι της ΑΕΠΟ και δεν επηρεάζουν το περιβάλλον, είναι να ζητούν 
υποβολή τροποποίησης ΜΠΕ.  

Προσθήκη: 

Για τις εργασίες επέκτασης ή εκσυγχρονισμού των υπόγειων έργων που δεν τροποποιούν τους όρους 
της ΑΕΠΟ και δεν επηρεάζουν το περιβάλλον, υποβάλλεται μόνο τεχνική περιγραφή στην 
αδειοδοτούσα αρχή. 

Προσθήκη (α)(στο τέλος του άρθρου 6) 

Ο χρόνος έκδοσης νέας τροποποιημένης ΑΕΠΟ ή η ανανέωση παράτασης ισχύος της δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τους 6 μήνες από την κατάθεση του φακέλου. Μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος 
χωρίς την έκδοση της τροποποίησης ή της παράτασης, θεωρείται ότι αυτή είναι σε ισχύ ως να έχει 
εκδοθεί.  

Προσθήκη (β) (στο τέλος του άρθρου 6) 

Η διαδικασία έγκρισης νέων ΑΕΠΟ, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και των εισηγήσεων των 
αρμόδιων υπηρεσιών, ολοκληρώνεται εντός 20 ημερών. 

 

5. Άρθρο 7 παραγ. 3 

«3. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση δανειοθαλάμων που απαιτούνται για την υλοποίηση έργων ή 
δραστηριοτήτων τηρούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος. Εφόσον δεν απαιτείται η 
υποβολή νέας ΜΠΕ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 ή εφόσον η περιοχή ενεργοποίησης 
του δανειοθαλάμου προβλέπεται στη ΜΠΕ και έχει γίνει σχετική γενική εκτίμηση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον, τότε η τροποποιημένη ΑΕΠΟ εκδίδεται από τον Γενικό Διευθυντή της αρμόδιας 
περιβαλλοντικής αρχής ή, σε απουσία αυτού, από τον ιεραρχικά προϊστάμενό του» 

Σχόλιο: 

Τα νομίμως λειτουργούντα και επιβαρυνόμενα με τέλη λατομεία, πλησίον των έργων υποδομής, δεν 
έχουν καμία δυνατότητα να διοχετεύσουν την παραγωγή τους σε αυτά, λόγω των δανειοθαλάμων, με 
αποτέλεσμα τον οικονομικό τους μαρασμό.  

Τα κατασκευαστικά έργα-έργα υποδομής πρέπει να είναι η κύρια πηγή απορρόφησης αδρανών, κάτι 
που σήμερα με το καθεστώς των δανειοθαλάμων, καταστρατηγείται πλήρως. Εκτός αυτού, η 
περιβαλλοντική επιβάρυνση με το καθεστώς των δανειοθαλάμων είναι συνολικά  μεγαλύτερη για την 
περιοχή στην οποία γίνονται τα έργα και στην οποία υπάρχει παρακείμενο λατομείο αδρανών.  

Επίσης, σημαντικό πρόβλημα δημιουργούν οι αποθεσιοθάλαμοι, για απόθεση στείρων των 
κατασκευαστικών έργων. Στο Αρθρο 7 παραγρ. 2 του ν. 4014/2011, προβλέπεται η χρήση 
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αποθεσιοθαλάμων. Ενώ ο μεταγενέστερος νόμος 4280/2014, δεν τους επιτρέπει. Η σημερινή πρακτική 
είναι η συνέχιση του καθεστώτος των αποθεσιοθαλάμων, με προφανείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.  

Προσθήκη: 

Αδειοδοτούνται δανειοθάλαμοι μόνο στις περιπτώσεις ανυπαρξίας ενεργού και νόμιμα 
αδειοδοτημένου λατομείου σε ακτίνα 40 χιλ. από το υπό κατασκευή έργο.  

Απαγορεύεται η χρήση αποθεσιοθαλάμων. Τα στείρα που παράγονται κατά την κατασκευή έργων 
υποδομής μεταφέρονται στην πλησιέστερη μονάδα ΑΕΚΚ.  

 

7. Άρθρο 9 παραγ. 1 

«1. Σε περίπτωση αιτήματος φορέα υφιστάμενου έργου ή δραστηριότητας κατηγορίας Α ή Β για την 
τροποποίηση, βελτίωση, εκσυγχρονισμό ή επέκτασή του, και το οποίο δεν διαθέτει περιβαλλοντικούς 
όρους ή έχει κατασκευαστεί κατά παράβαση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων αποδεδειγμένα 
μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, μπορεί να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, στο σύνολό του, με βάση 
τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Τυχόν μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρούσας 
παραγράφου συνεπάγεται αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας». 

Σχόλιο: 

Μετά την οκταετή εφαρμογή του Ν.4014/2011, η διάταξη αυτή δεν έχει νόημα.  

Πρόταση: 

Διαγραφή 

 

8. Άρθρο 10 παραγ. 5 

 

 «5. Για κάθε έργο ή δραστηριότητα, το οποίο βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών του δικτύου 
Natura αλλά όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά την εν λόγω περιοχή, καθ` εαυτό ή από 
κοινού με άλλα έργα ή δραστηριότητες, εφαρμόζεται η διαδικασία του παρόντος άρθρου, μετά από 
αιτιολογημένη εντολή της αδειοδοτούσας αρχής, προκειμένου να εκτιμηθεί δεόντως ως προς τις 
επιπτώσεις του στην προστατευόμενη περιοχή». 

Σχόλιο: 

Συνήθης πρακτική της αδειοδοτούσας αρχής είναι η μη πλήρης αιτιολόγηση της εντολής εκτίμησης 
των προβλημάτων που μπορούν να προξενηθούν από έργο που είναι εκτός της περιοχής NATURA.  

Οι ερμηνείες που μπορούν να δοθούν στο θέμα «είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά την εν λόγω 
(προστατευόμενη) περιοχή»,  μπορεί εύκολα να οδηγήσουν σε απόρριψη νέων έργων.  

Πρόταση: 

Να εκδοθεί εγκύκλιος για το περιεχόμενο της προβλεπόμενης σε αυτές τις περιπτώσεις «αιτιολογημένης 
εντολής». 

Προσθήκη  

Εξαιρούνται των προβλεπόμενων του άρθρου 10, τα υπόγεια έργα τα οποία εκκινούν από επιφάνεια 
εκτός ορίων Natura και στη συνέχεια συναντούν οριζοντιογραφικά τα όρια αυτά και σε βάθος 
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τουλάχιστον 100 μέτρων από την επιφάνεια, αφού στη ΜΠΕ τους αποδεικνύουν τη μη διαταραχή της 
επιφάνειας από τα υπόγεια έργα.  

 

9. Άρθρο 20 παραγ. 11 

 «Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου Α.4 του άρθρου 9 του ν. 2947/2001 (Α` 228), 
μετά από κάθε αυτοψία, οι αρμόδιες αρχές ή οι περιβαλλοντικοί ελεγκτές συντάσσουν έκθεση σχετικά 
με τη συμμόρφωση της εγκατάστασης προς τους περιβαλλοντικούς όρους, καθώς και τα τυχόν προς 
τούτο αναγκαία μέτρα και ενέργειες. Η έκθεση αυτή αποστέλλεται στον φορέα του έργου ή της 
δραστηριότητας εντός δύο μηνών από την πραγματοποίηση της αυτοψίας και η τελική έκθεση ελέγχου 
αναρτάται στο ΗΠΜ και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις προβλέψεις της Οδηγίας 2003/4/ΕΚ εντός 
τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της αυτοψίας. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν 
ότι ο φορέας εκμετάλλευσης του έργου ή της δραστηριότητας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
τη συμμόρφωση με τις υποδείξεις της έκθεσης ελέγχου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος» 

Σχόλιο: 

Δεν συνάδει η διατύπωση αυτή με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παραγ. Α4 του  ν. 2947/2001, όπου 
αναφέρεται ότι μετά την έκθεση αυτοψίας από τον Επιθεωρητή, καλείται σε απολογία εντός 5 
εργάσιμων ημερών ο ελεγχόμενος, στη συνέχεια της οποίας ο Επιθεωρητής συντάσσει αιτιολογημένη 
πράξη βεβαίωσης ή μη, της παράβασης. Κατά τη γνώμη μας, για να συνδυαστούν ο ν. 4014 με το 
ν.2947, θα πρέπει να γίνει αλλαγή της παραγράφου 11 του ν.4014, ώστε η ανάρτηση του ΗΠΜ της 
έκθεσης ελέγχου να πραγματοποιείται μετά την έκθεση απολογίας, που θα υποβάλει ο 
κατηγορούμενος φορέας και την οριστική απόφαση του Επιθεωρητή.  

Προτεινόμενη τροποποίηση: 

Μετά από κάθε έλεγχο, συντάσσεται έκθεση αυτοψίας από τον Επιθεωρητή ή το κλιμάκιο 
Επιθεωρητών που ενήργησαν το έλεγχο. Εφόσον διατυπωθεί παράβαση της νομοθεσίας για την 
προστασία του περιβάλλοντος ή των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί, συντάσσεται 
σχετική έκθεση ελέγχου, η οποία επιδίδεται στον παραβάτη, ο οποίος ταυτόχρονα καλείται σε 
απολογία. Για την απολογία αυτή, τάσσεται προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη  από πέντε 
(5) εργάσιμες  μέρες από την επίδοση της πρόσκλησης. Ύστερα από υποβολή της απολογίας ή την 
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας που τάχθηκε για την υποβολή της, ο Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 
συντάσσει αιτιολογημένη πράξη βεβαίωσης ή μη, της παράβασης.  

Η αιτιολογημένη πράξη βεβαίωσης της παράβασης αναρτάται στο ΗΠΜ και δημοσιοποιείται 
σύμφωνα με τις προβλέψεις της Οδηγίας 2003/4/ΕΚ εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία 
διεξαγωγής της αυτοψίας. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι ο φορέας εκμετάλλευσης του έργου 
ή της δραστηριότητας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση με τις υποδείξεις της 
έκθεσης ελέγχου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. 

10. Άρθρο 2 παραγρ. 8γ (ισχύς περιβαλλοντικών έργων προ του νόμου 4014/11) 

Διευκρινιστική εγκύκλιος με αριθμό 37.475/26.07.2016 (ΑΔΑ: 6ΘΟΨ4653Π8-Α2Σ). 

  «Φορείς έργων ή δραστηριοτήτων που διαθέτουν Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(Α.Ε.Π.Ο.) των οποίων η ισχύς έχει λήξει και θεωρήθηκε με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 2, 
παρ.8γ, του Ν. 4014/2011 ή στην υπ’ αρ. 183745/26.6.2013 εγκύκλιο, ότι έχει παραταθεί μέχρι την 
συμπλήρωση δεκαετίας, χωρίς όμως να έχουν εκδοθεί σχετικές πράξεις από την αρμόδια 
περιβαλλοντική αρχή, οφείλουν έως τις 31.08.2016, να υποβάλουν τα προβλεπόμενα από την 
παρούσα προκειμένου να εκδοθεί η πράξη παράτασης της Α.Ε.Π.Ο. μέχρι την συμπλήρωση 
δεκαετίας» 

javascript:open_article_links(304473,'9')
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Σχόλιο: 

Βάσει όμως και της διευκρινιστικής εγκυκλίου του τέως ΥΠ.Ε.Κ.Α. με Α.Π. ΕΥΠΕ/203188 της 20.11.12 
(ΑΔΑ Β4ΣΦ0-ΜΒΞ) και συγκεκριμένα δυνάμει του εδαφίου 3 αυτής, δεδομένου ότι το χρονικό διάστημα 
λήξεως των περιβαλλοντικών όρων αυτών είναι μεγαλύτερο των δύο ετών, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι 
δεν υπέβαλαν αίτηση παράτασης των περιβαλλοντικών τους όρων έως την 31.08.2016, θεωρώντας 
ότι ισχύει ο νόμος και η αρχική διευκρινιστική εγκύκλιος του 2013, καλούνται τώρα να υποβάλλουν 
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προκειμένου να τηρηθεί εκ νέου η διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης. Εν ολίγοις, η διοίκηση ουσιαστικά αντιμετωπίζει  την υποβολή αυτών των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών ως νέα αίτηση αδειοδότησης και όχι ως ανανέωση, ανεξαρτήτως αν 
τα έργα αυτά διέθεταν έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την δεκαετία του 1990 και οι φορείς τους 
εύλογα και με βάση την αρχή της εύλογης εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση θεώρησαν ότι 
παρατείνεται η ισχύς τους στα δέκα (10) έτη από την ημερομηνία της αρχικής έκδοσής τους. Στην 
περίπτωση αυτή, η έγκριση των νέων περιβαλλοντικών όρων θεωρείται ότι αποτελεί αρχική έγκριση 
αυτών, µε ό, τι αυτό συνεπάγεται. 

Εν κατακλείδι, αυτό που προτείνουμε και προκρίνουμε ως την καλύτερη δυνατή λύση είναι η έκδοση 
μίας νέας εγκυκλίου, η οποία θα προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα που η τελευταία 
προαναφερθείσα εγκύκλιος δημιούργησε. Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος που θα εκδοθεί πρέπει να 
προβλέπει ότι:  

Πρόταση: 

Φορείς έργων ή δραστηριοτήτων που διαθέταν Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) 
των οποίων η ισχύς έχει λήξει και θεωρήθηκε με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 2, παρ.8γ, του ν. 
4014/2011 ή στην υπ’ αρ. 183745/26.6.2013 εγκύκλιο, ότι έχει παραταθεί μέχρι την συμπλήρωση 
δεκαετίας, χωρίς όμως να έχουν εκδοθεί σχετικές πράξεις από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, 
οφείλουν έως τις 31.3.2020 , να υποβάλουν τα προβλεπόμενα από την παρούσα προκειμένου να 
εκδοθεί η πράξη παράτασης της ΑΕΠΟ μέχρι την συμπλήρωση δεκαετίας 

 

 

Β. ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ 

Άρθρο 1 και 2 του ν. 4258/2014 

«Άρθρο 1 

 Ορισμοί  

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν την εξής έννοια: 1. Υδατορέματα 
ή υδατορεύματα ή ρέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμμαροι, ρέματα και ρυάκια): οι φυσικές ή 
διευθετημένες διαμορφώσεις της επιφάνειας του εδάφους που είναι κύριοι αποδέκτες των υδάτων της 
επιφανειακής απορροής και διασφαλίζουν τη διόδευσή τους προς άλλους υδάτινους αποδέκτες σε 
χαμηλότερες στάθμες. Στην έννοια του υδατορέματος δεν περιλαμβάνονται τα εγγειοβελτιωτικά έργα, 
όπως αρδευτικές και αποστραγγιστικές τάφροι. ¨ 

2. Μικρά υδατορέματα (επιφανειακές πτυχώσεις απορροής): οι επιφανειακές πτυχώσεις του εδάφους 
που είναι αποδέκτες των υδάτων της επιφανειακής απορροής, με έκταση λεκάνης απορροής 
μικρότερης ή ίσης του 1,0 τ.x., όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως ή μικρότερης 
ή ίσης των 0,50 τ.χ. όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως. Ως σημείο έναρξης της 
μέτρησης της λεκάνης απορροής ορίζεται κάθε σημείο της βαθιάς γραμμής της επιφανειακής 
πτύχωσης.  
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3. Κοίτη: η φυσική ή διευθετημένη διαμόρφωση του εδάφους στην οποία ρέει μόνιμα ή περιοδικά το 
νερό του υδατορέματος. Δεν περιλαμβάνονται στην έννοια αυτή οι περιοχές μόνιμης ή περιοδικής 
κατάκλυσης των υγροτόπων.  

4. Όχθη (οχθιογραμμή): η γραμμή που ενώνει τα άνω άκρα κάθε πρανούς της κοίτης (φρύδι), όπου 
αυτή αποτελεί διακριτό μορφολογικό στοιχείο του περιβάλλοντος χώρου του υδατορέματος.  

5. Βαθιά γραμμή ή άξονας: η γραμμή που ενώνει, τα βαθύτερα σημεία της κοίτης του υδατορέματος. 
Αν η φυσική κοίτη έχει αντικατασταθεί με τεχνικό έργο, βαθιά γραμμή νοείται ο άξονας του τεχνικού 
έργου 

 6. Παροχή σχεδιασμού: η παροχή πλημμύρας, όπως υπολογίζεται για συγκεκριμένη περίοδο 
επαναφοράς (Τ), με την οποία θα μελετηθεί η δίαιτα του υδατορέματος και τα πιθανά αντιπλημμυρικά 
έργα, με βάση την οποία θα καθοριστούν οι γραμμές πλημμύρας. 

7. Γραμμές πλημμύρας: οι γραμμές και από τις δύο πλευρές της βαθιάς γραμμής του υδατορέματος, 
που προκύπτουν ύστερα από την υδραυλική μελέτη και περικλείουν τη ζώνη πλημμύρας.  

8. Ζώνη πλημμύρας: η εδαφική περιοχή η οποία κατακλύζεται από τα πλημμυρικά νερά για 
συγκεκριμένη κάθε φορά περίοδο επαναφοράς και περικλείεται από τις γραμμές πλημμύρας.  

9. Οριογραμμές υδατορέματος: οι πολυγωνικές γραμμές και από τις δύο πλευρές της βαθιάς 
γραμμής του υδατορέματος, που περιβάλλουν σωρευτικά: α) τις όχθες του υδατορέματος, β) τις 
γραμμές πλημμύρας και γ) οποιοδήποτε φυσικό ή τεχνητό στοιχείο, που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος του υδατορέματος, το οποίο έχει περιβαλλοντική αξία και χρήζει προστασίας.  

10. Καθορισμός των οριογραμμών: η αποτύπωση των οριογραμμών στο οριζοντιογραφικό και 
υψομετρικό διάγραμμα που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2.  

11. Οριοθέτηση: Η διαδικασία και η επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών του υδατορέματος, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3, με στόχο την εξασφάλιση της απρόσκοπτης απορροής 
των επιφανειακών νερών και την περιβαλλοντική προστασία του υδατορέματος.  

12. Ζώνη υδατορέματος: η εδαφική περιοχή που περικλείεται από τις οριογραμμές του υδατορέματος.  

13. Διευθέτηση υδατορέματος: η επέμβαση στο υδατό− ρεμα, με την εκτέλεση των αναγκαίων έργων 
με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ροής, τη μείωση των κινδύνων από πλημμύρες και τον έλεγχο 
των διαβρώσεων και των αποθέσεων φερτών υλικών. Στα έργα αυτά περιλαμβάνεται και η εκτροπή 
του υδατορέματος, καθώς και η υποκατάστασή του με κλειστό ή ανοιχτό τεχνικό έργο στην ίδια ή 
διαφορετική θέση. 1575 1576 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)  

Άρθρο 2  

Φάκελος Οριοθέτησης− Πρόταση Οριοθέτησης 1.  

Για την οριοθέτηση των υδατορεμάτων απαιτείται η εκπόνηση και υποβολή σε συμβατική και 
ηλεκτρονική μορφή Φακέλου Οριοθέτησης, ο οποίος περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) 
Οριζοντιογραφικό και υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα αποτύπωσης του προς οριοθέτηση 
υδατορέματος, σε κατάλληλη κλίμακα, το οποίο εξαρτάται από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα 
Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87) ή WGS84 με αναγραφή των κτηματολογικών στοιχείων που κατά 
περίπτωση τυχόν απαιτούνται. β) Υδρολογική και Υδραυλική μελέτη με τις οποίες περιγράφονται οι 
συνθήκες στη λεκάνη απορροής του υδατορέματος, υπολογίζεται η πλημμυρική παροχή και 
προσδιορίζονται οι γραμμές πλημμύρας στο τμήμα του υδατορέματος που οριοθετείται. Αν στην 
Υδραυλική μελέτη προβλέπονται έργα διευθέτησης, στο τοπογραφικό διάγραμμα που αναφέρεται 
στην περίπτωση α΄, αποτυπώνονται επιπλέον και οι γραμμές πλημμύρας, που προκύπτουν με την 
κατασκευή των εν λόγω έργων. Για τα έργα αυτά σε επίπεδο προμελέτης σχεδιασμού εξετάζονται 
εναλλακτικές λύσεις με ενέργειες και επεμβάσεις που προτείνονται, κατά το δυνατόν φιλικές στο 
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περιβάλλον, και καθορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων αυτών. γ) Συνοπτική Τεχνική 
Έκθεση η οποία περιλαμβάνει: αα) στοιχεία σχετικά με τις γεωλογικές, γεωμορφολογικές συνθήκες της 
περιοχής του προς οριοθέτηση υδατορέματος, ββ) έκθεση περιβάλλοντος, στην οποία περιγράφεται 
η υφιστάμενη κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της προς οριοθέτηση 
περιοχής και της λεκάνης απορροής του υδατορέματος. Στη σχετική έκθεση εντοπίζονται και 
αξιολογούνται τα σημαντικότερα στοιχεία της περιοχής, που επηρεάζουν συνολικά το υδατόρεμα και 
επηρεάζονται από αυτό, και περιγράφεται η οικολογική κατάσταση του υδατορέματος σε ολόκληρο 
το μήκος του. δ) Πρόταση για τον καθορισμό των οριογραμμών (Πρόταση Οριοθέτησης) του 
υδατορέματος, με βάση τις μελέτες και τα στοιχεία που προβλέπονται στα ανωτέρω εδάφια της 
παρούσας παραγράφου, η οποία συνοδεύεται και από τις προτάσεις για τυχόν έργα διευθέτησης. Η 
πρόταση αυτή απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 και 
περιλαμβάνει για συγκεκριμένη περίοδο επαναφοράς: αα) τις γραμμές πλημμύρας, χωρίς την 
κατασκευή έργων διευθέτησης, ββ) τις γραμμές πλημμύρας με την κατασκευή τυχόν έργων 
διευθέτησης, γγ) τις οριογραμμές του υδατορέματος χωρίς την κατασκευή έργων διευθέτησης, δδ) τις 
οριογραμμές του υδατορέματος με έργα διευθέτησης, εφόσον τέτοια προτείνονται. Στην ανωτέρω 
πρόταση συμπεριλαμβάνονται και οι παρεμβάσεις που τυχόν απαιτούνται με σκοπό την προσπέλαση 
στο υδατόρεμα για τη συντήρησή του και την κατασκευή έργων διευθέτησης, καθώς και την 
ενδεχόμενη μελλοντική επέκταση των έργων διευθέτησης. 2. Στη σύνταξη του φακέλου οριοθέτησης 
λαμβάνονται υπόψη τα μέτρα, οι όροι, οι περιορισμοί και οι δεσμεύσεις που τυχόν προβλέπονται: α) 
στο σχέδιο διαχείρισης της λεκάνης απορροής ποταμού, στην οποία υπάγεται το προς οριοθέτηση 
υδατόρεμα, που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 του π.δ. 51/2007 (Α΄ 54), καθώς και β) στο 
σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας της εν λόγω περιοχής λεκάνης απορροής και στους 
χάρτες κινδύνου και επικινδυνότητας πλημμύρας που συντάσσονται, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 
της υπ’ αριθμ. 31822/1542/2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών−Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Προστασίας 
του Πολίτη (Β΄ 1108). 3. Η οριοθέτηση μπορεί να γίνεται και σε τμήματα των υδατορεμάτων (τμηματική 
οριοθέτηση). Στην περίπτωση αυτή ο Φάκελος Οριοθέτησης, συνοδεύεται από υδρολογική μελέτη για 
το σύνολο του ανάντη τμήματος του υδατορέματος, από υδραυλική μελέτη στην οποία λαμβάνεται 
υπόψη το σύνολο της λεκάνης απορροής του υδατορέματος μέχρι το σημείο οριοθέτησης, για τον 
ασφαλή προσδιορισμό των γραμμών πλημμύρας, καθώς και από έκθεση περιβάλλοντος για την 
προς οριοθέτηση περιοχή. 4. Ο Φάκελος Οριοθέτησης μπορεί να συντάσσεται με μέριμνα: α) του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) ή β) της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων 
(ΥΠ.Υ.ME.ΔI.) ή γ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή δ) της Περιφέρειας ή ε) του οικείου ΟΤΑ ή στ) 
φυσικών ή νομικών προσώπων. Στην Περιφέρεια Αττικής, για τις ανωτέρω γ΄, δ΄, ε΄, και στ΄ 
περιπτώσεις, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής του άρθρου 
140 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει. Τα δικαιολογητικά του Φακέλου Οριοθέτησης συντάσ− 
σονται και υπογράφονται από μελετητές που διαθέτουν τα απαιτούμενα από την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία προσόντα. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται οι τεχνικές προδι− αγραφές του 
περιεχομένου του Φακέλου Οριοθέτησης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου. Με την ως άνω απόφαση καθορίζονται και οι τεχνικές προδιαγραφές της 
υδραυλικής μελέτης που απαιτείται για την προσωρινή οριοθέτηση της παρ. 2 του άρθρου 5 του 
παρόντος νόμου». 

 

Σχόλιο: 

Το θεσμικό πλαίσιο (Ν. 4258/2014) οριοθέτησης υδατορεμάτων δημιουργεί προβλήματα και 
καθυστερήσεις στη μεταλλευτική δραστηριότητα.  
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Θα πρέπει να θεσπιστεί απλούστερη διαδικασία για την οριοθέτηση υδατορεμάτων εντός εξορυκτικών 
χώρων, η οποία θα σχετίζεται με τα προβλεπόμενα στον ΚΜΛΕ περί προστασίας εργοταξίων από 
εισροή υδάτων. Δεν νοούνται τα έργα προστασίας ορυχείων όπως περιμετρικές και αποστραγγιστικές 
τάφροι ως υδατορέματα, ούτε πρέπει να εμπίπτουν στις διαδικασίες οριοθέτησης.  

Χρειάζεται να δοθούν σαφείς οδηγίες προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, έτσι ώστε 
να μην ερμηνεύει η κάθε υπηρεσία το θεσμικό πλαίσιο με δικό της τρόπο. Υπάρχουν Περιφέρειες που 
ζητούν οριοθέτηση υδατορεμάτων (ακόμη και υπαρχουσών τεχνητών τάφρων), που θα 
καταστραφούν από την εξορυκτική δραστηριότητα. Δεν έχει νόημα οριοθέτηση υδατορεμάτων, όταν 
αυτά βρίσκονται εντός του πολύγωνου της ανάπτυξης των εξορυκτικών έργων και φυσικά θα 
καταστραφούν από αυτά.  

Βασικό στοιχείο στην απλοποίηση του θέματος, θεωρούμε  ότι είναι η δυνατότητα (μέσω 
τροποποίησης του ν. 4258/2014) να μπορεί να λειτουργήσει το εξορυκτικό έργο με την έκδοση της 
ΑΕΠΟ (η οριοθέτηση ρέματος αποτελεί στοιχείο της εγκεκριμένης ΑΕΠΟ) και εν αναμονή της έκδοσης 
ΠΔ. Αυτό με την προϋπόθεση ότι μέχρι την έκδοση ΠΔ το υδατόρεμα θα προστατεύεται με μία ζώνη 
ένθεν και ένθεν της κοίτης του πλάτους 30 μέτρων (κάτι ανάλογο που προβλέπεται στα κτιριοδομικά). 

Προσθήκη: 

Άρθρο 1  

Έργα προστασίας ορυχείων που σχετίζονται με τα προβλεπόμενα στον ΚΜΛΕ περί προστασίας 
εργοταξίων από εισροή υδάτων, εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του παρόντος νόμου.  

Άρθρο 2 

Μετά την υιοθέτηση υδατορέματος και την έκδοση της ΑΕΠΟ, εν αναμονή της έκδοσης ΠΔ, τα 
εξορυκτικά έργα μπορούν να λειτουργήσουν με την προϋπόθεση ότι μέχρι την έκδοση του αντίστοιχου 
ΠΔ, το υδατόρεμα θα προστατεύεται με μία ζώνη ένθεν και ένθεν της κοίτης του, πλάτους 30 μέτρων.  

Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΚΥΑ οικ. 146896/17-10-2014 .Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των 
υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες 
συναφείς διατάξεις 

Σχόλιο: 

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 προσθήκης: 
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Τα αποστραγγιστικά έργα ορυχείων-μεταλλείων-λατομείων δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
άδειας χρήσης υδάτων. 

 

 

Δ. ΔΑΣΙΚΑ 

Ν. 4512/2018 και 4280/2014 

1) Επιστροφές- παραδόσεις αποκατεστημένων περιοχών που ήταν δασικές εκτάσεις πριν την 
εκμετάλλευση.  

 

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. 

Παρόλα αυτά, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Δασών στο θέμα της παραλαβής αποκατεστημένων 
εκτάσεων, δεν λειτουργούν πάντα σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου.  

Θεωρούμε βασικό στοιχείο τη λειτουργία της παράδοσης-παραλαβής δασικών εκτάσεων, ώστε να 
καθίσταται δυνατή η έγκαιρη επιστροφή των εγγυητικών που έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο της 
εφαρμογής του νόμου 4014/2018.  

Πρόταση 

Η Γενική Διεύθυνση Δασών να εκδώσει εγκύκλιο που να διευκρινίζει και να επιβάλλει την εφαρμογή της 
κείμενης νομοθεσίας στην παραλαβή των αποκατεστημένων εκτάσεων  

 

Πρέπει να προβλέπεται η παραλαβή των αποκατεστημένων εγκαταστάσεων, μετά από σχετική 
αυτοψία και έκδοση σχετικής έγγραφης απόφασης παραλαβής/ολοκλήρωσης έργου από την 
εμπλεκόμενη υπηρεσία και ακολούθως επιστροφή της εγγυητικής.  

 

 

2) Άδεια έγκρισης επέμβασης 

 

Άρθρο 12 παραγρ. 1 του ν.  4014/2011 

 

«1. Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, όλες οι άδειες και εγκρίσεις για τη διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία, η έγκριση επέμβασης κατά την έννοια 
του έκτου κεφαλαίου του ν. 998/1979 (Α΄ 279), καθώς και η άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών 
αποβλήτων που προβλέπεται στο άρθρο 14 της κ.υ.α. Ειβ. 221/65 (Β΄ 138), όπως έχει τροποποιηθεί με 
το άρθρο 3 της κ.υ.α. Γ1/17831/71 (Β΄ 986), για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α και Β 
καταργούνται αντικαθιστάμενες από την ΑΕΠΟ ή τις ΠΠΔ αντίστοιχα. O φορέας υφιστάμενης 
δραστηριότητας που περιλαμβάνει διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων υποχρεούται να διαθέτει σε 
ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή εγγυητική επιστολή για τις αντίστοιχες εργασίες διαχείρισης 
επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, το οποίο υποχρεούται να προσκομίζει στην 
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αρμόδια υπηρεσία, κατά την ανανέωση ή τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της 
δραστηριότητας. Για τον φορέα νέου έργου ή δραστηριότητας που περιλαμβάνει διαχείριση 
επικίνδυνων αποβλήτων, η έκδοση του ασφαλιστηρίου (ή της εγγυητικής επιστολής) αποτελεί 
προϋπόθεση για την έναρξη της λειτουργίας» 

Σχόλιο: 

 

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.  

 

Πιστεύουμε ότι αυτά που χρειάζονται είναι : αίτηση του ενδιαφερόμενου, νομιμοποίηση εκπροσώπων 
και τίτλοι κτήσης όπου απαιτούνται.  

 

Πρόταση: 

 

Τροποποίηση της σχετικής  ΥΑ 

 

Προσδιορισμός ανταλλάγματος χρήσης 

 

Άρθρο 32 παραγρ. 5 εδάφιο 1 του ν. 4280 

 

«Η παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Σε κάθε περίπτωση που είναι 
απαραίτητο να προσδιορισθεί η αξία δάσους, δασικής έκτασης ή των εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ 
και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος για οποιαδήποτε αιτία, ο προσδιορισμός 
αυτός ενεργείται με βάση τη θέση τους, τις παραγωγικές, προστατευτικές, υδρονομικές, αισθητι− κές 
και λοιπές λειτουργίες τους, λαμβανομένης υπ’ όψιν, προκειμένου περί δάσους ή δασικής έκτασης, 
της, κατά νόμο, αδυναμίας χρησιμοποιήσεώς τους για οικιστικούς σκοπούς ή άλλη εκμετάλλευση 
ξένη προς τον προορισμό τους. Για τον εν λόγω προσδιορισμό δεν δύναται να ληφθούν υπ’ όψιν 
συγκριτικά στοιχεία αναφερόμενα σε γειτονικές οικοπεδικές εκτάσεις ή έτερα στοιχεία εμφανίζοντα το 
δάσος ή τη δασική έκταση ή τις εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 
3 του παρόντος, ως έχοντα οικοπεδική αξία.» 

 

 

Σχόλιο: 

 

Αναφέρεται ότι στην αξία της δασικής έκτασης, πρέπει να συνυπολογίζονται «παραγωγικές, 
προστατευτικές, υδρονομικές, αισθητικές και λοιπές λειτουργίες τους». Θεωρούμε ότι τα κριτήρια αυτά 



[20] 
 

είναι ασαφή και οδηγούν μονίμως σε υπερεκτιμήσεις ανταλλαγμάτων χρήσης. Πιστεύουμε ότι μπορεί 
να προσδιοριστεί συγκεκριμένα μόνο η παραγωγική χρήση και το είδος της βλάστησης.  

 

Πρόταση: 

 

Τροποποίηση της παραγρ. 5 εδάφιο 1 του άρθρου 32, με προσδιορισμό των παραγωγικών 
λειτουργιών και διαγραφή των υπολοίπων.  

 

Συνολική παρατήρηση: 

 

Υπάρχει ανάγκη κωδικοποίησης. Ο σημερινός νόμος 4280 κάνει συνεχείς αναφορές σε προηγούμενες 
παλαιότερες διατάξεις.  

 

Ε. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

Η διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων διέπεται αποκλειστικά από την Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103/2009 
με την οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2006/21/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση των 
αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας. Τα εξορυκτικά απόβλητα εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρμογής του Νόμου Πλαίσιο για την διαχείριση των αποβλήτων 4042/2012 (εναρμόνιση με την 
Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα 2008/98/ΕΚ- Άρθρο 2(2)δ. Στο πλαίσιο ανάπτυξης σχεδίου 
διαχείρισης των εξορυκτικών αποβλήτων προβλέπεται χαρακτηρισμός του αποβλήτου σύμφωνα με 
το Άρθρο 6 της σχετικής Κ.Υ.Α. 

Ο χαρακτηρισμός των εξορυκτικών αποβλήτων δεν είναι μία  διαδικασία που βασίζεται σε μία χημική 
ανάλυση ωσάν ενός χημικού προϊόντος που έχει σταθερή σύσταση, αλλά απαιτούνται πληροφορίες 
για τα γεωλογικά και ορυκτολογικά χαρακτηριστικά του αποβλήτου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
κατανοώντας την πολυπλοκότητα των εξορυκτικών αποβλήτων δημοσίευσε την Απόφαση 
2009/360/ΕΚ για τις τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να αξιολογούνται στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού 
των εξορυκτικών αποβλήτων. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Απόφασης 2009/360/ΕΚ «ο 
χαρακτηρισμός των εξορυκτικών αποβλήτων καλύπτει τις ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών, 
όπως ορίζεται στο παράρτημα: (α) γενικές πληροφορίες, (β) γεωλογικό υπόβαθρο του προς 
εκμετάλλευση κοιτάσματος, γ) είδος των αποβλήτων τους και προβλεπόμενος χειρισμός αυτών, δ) 
γεωτεχνική συμπεριφορά των αποβλήτων, ε) γεωχημικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορά των 
αποβλήτων». 

 

Εκτός αυτού, με τις αποφάσεις 2009/359/ΕΚ και 2009/360/ΕΚ, καθορίζονται :  

 

• Ο ορισμός των αδρανών αποβλήτων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 22 παραγ. 1 της Οδηγίας 
2006/21/ΕΚ περί διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων 

• Οι τεχνικές απαιτήσεις που αφορούν στον χαρακτηρισμό των αποβλήτων με βάση την Οδηγία 
2006/21/ΕΚ 

• Τα κριτήρια ταξινόμησης των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας 2006/21/ΕΚ 
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Επίσης, δεδομένου ότι η διακύμανση της σύστασης των εξορυκτικών αποβλήτων είναι σημαντική και 
επηρεάζεται από τη σύσταση του μεταλλεύματος, προβλέπονται συγκεκριμένα πρότυπα για τη λήψη 
αντιπροσωπευτικής ποσότητας δείγματος, προκειμένου να χαρακτηριστεί η ολική ποσότητα του 
αποβλήτου στην εγκατάστασή του. Αυτά είναι: 

 

• Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ  14899:2005 “Characterization of waste – Sampling of waste materials – 
Framework for the preparation and application of a Sampling Plan”  

• CEN/TR 15310-1:2006 
• CEN/TR 16365 «Χαρακτηρισμός αποβλήτων – Δειγματοληψία εξορυκτικών αποβλήτων» 

 

Τα παραπάνω πρότυπα έχουν πλέον ενταχθεί και στο αναθεωρημένο Έγγραφο Αναφοράς για τις 
Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για τη διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων (BREF for Management of 
Waste from Extractive Industries- MWEI BREF). Συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο 5 που παραθέτει τις 
Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΑΤ), το ΒΑΤ 2 προτρέπει την χρήση των CEN guidance όπως του 
CEN/TR 16365:2012 "Characterization of waste. Sampling of waste from extractive industries", για την 
έγκυρη διερεύνηση της συμπεριφοράς των εξορυκτικών αποβλήτων. 

 

Mε βάση τα ανωτέρω: 

 

• Η εγκυρότητα της συμπεριφοράς και των χαρακτηριστικών ενός εξορυκτικού αποβλήτου 
βασίζεται στη λήψη αντιπροσωπευτικού δείγματος, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα πρότυπα 

• Η συχνότητα των δειγματοληψιών καθορίζεται σύμφωνα με το ΒΑΤ 3 του MWEI BREF σύμφωνα 
με το οποίο «Οι παράμετροι και οι συχνότητες για την επανεξέταση και την επαλήθευση των 
χαρακτηριστικών των εξορυκτικών αποβλήτων επιλέγονται κατάλληλα σύμφωνα με τις ειδικές 
συνθήκες του τόπου, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών χαρακτηριστικών της 
εγκατάστασης διάθεσης εξορυκτικών αποβλήτων, της γεωγραφικής του θέσης και των 
τοπικών περιβαλλοντικών συνθηκών, όπως προσδιορίζονται στη βασική έκθεση και στη 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αντικατοπτρίζεται στο Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών 
Αποβλήτων, με αναφορά στα παραρτήματα της CEN / TR 16376».  
 

Στην παρούσα φάση, η Ελληνική Εξορυκτική Βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ασαφές πλαίσιο 
καθώς οι αρμόδιες αρχές, σε ορισμένες περιπτώσεις, αντιμετωπίζουν τα εξορυκτικά απόβλητα 
εσφαλμένα ως βιομηχανικά με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τα παρακάτω προβλήματα:  

 

1. Η συλλογή τυχαίων δειγμάτων αποβλήτων χωρίς να ακολουθείται η συγκεκριμένη μεθοδολογία 
αντιπροσωπευτικότητας του αποβλήτου. Η προσέγγιση αυτή είναι λανθασμένη και δεν μπορεί 
να χρησιμοποιείται για τον  χαρακτηρισμό ολόκληρης της ποσότητας αποβλήτου. 

  

2. Ο χαρακτηρισμός τον αποβλήτων λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα μόνο μίας 
μεμονωμένης χημικής ανάλυσης και όχι το συνδυασμό αναλύσεων και άλλων ορυκτολογικών 
χαρακτηριστικών όπως απαιτεί η Απόφαση 2009/360/ΕΚ, προσέγγιση που συνήθως δεν μπορεί 
να οδηγήσει σε σωστό χαρακτηρισμό. 
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3. Η εφαρμογή μη σχετικών Κανονισμών για την ταξινόμηση των αποβλήτων, όπως ο Κανονισμός 
1272/2008 (CLP) για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των 
μειγμάτων, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με απόβλητα  

 

4.    Η μη ενιαία αντιμετώπιση υπολειμμάτων εξορυκτικών αποβλήτων, επιβαρυμένων εδαφών από 
εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων, ιλύος κατεργασίας νερών μεταλλείων, ως εξορυκτικών 
αποβλήτων  

 

5. Η μη αντιμετώπιση της αποκατάστασης του θιγέντος από εγκαταστάσεις αποβλήτων εδάφους,  
εντός του πλαισίου της Οδηγίας 2006/21/ΕΚ  

 

Πρόταση: 

Έκδοση νέας ΚΥΑ, σε συμπλήρωση της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009, που θα περιλαμβάνει όλα τα 
πρότυπα που αναφέρθηκαν προηγούμενα περί χαρακτηρισμού αποβλήτων και αντίστοιχης 
δειγματοληψίας και θα εντάσσει τα υπολείμματα εξορυκτικών αποβλήτων, τα επιβαρυμένα εδάφη από 
εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων και την ιλύ κατεργασίας νερών μεταλλείων στη διαχείριση 
εξορυκτικών αποβλήτων (και όχι τη διαχείρισή τους ως βιομηχανικά απόβλητα).  

 

ΣΤ. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

1. Εγκαταστάσεις αποβλήτων κατηγορίας «Α» 

 

1. ΜΠΕ & Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ)  
2. Τεχνική Μελέτη του άρθρου 4 και 101 του ΚΜΛΕ 
3. Άδεια Εγκατάστασης του άρθρου 103 του ΚΜΛΕ 
4. Υποβολή όλων των προβλεπόμενων από την παρ. Γ.1 & Γ.2 του ά. 11 της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103 

μελετών και στοιχείων, περιλαμβανομένων του θεωρημένου Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, της 
Μελέτης Επικινδυνότητας και του Εσωτερικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, καθώς και της 
αντίστοιχης Εγγυητικής Επιστολής  

5. Μακροσκοπικός τεχνικός έλεγχος της εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων σύμφωνα με την 
παρ. Γ.4 του ά. 11 της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103 από την ΔΜΕΒΟ/ΥΠΕΝ, ως αδειοδοτούσα αρχή, 
με σύνταξη σχετικής έκθεσης  

6. Καταχώρηση της Μελέτης Ασφάλειας και του Εσωτερικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης με 
Απόφαση ΥΠΕΝ  

7. Γνωστοποίηση λειτουργίας (αρ. καταχ. notify business) 
8. Ειδικός Κανονισμός Ασφαλούς Λειτουργίας και Συντήρησης  

 

Σε όλες τις χώρες, οι εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων και τα εξορυκτικά τους απόβλητα δεν 
αδειοδοτούνται με βάση τις διατάξεις των αντίστοιχων βιομηχανικών.  
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Παρόλα αυτά, οι ελεγκτικές υπηρεσίες ζητούν εκτός από τα προηγούμενα και την αδειοδότηση των 
εγκαταστάσεων με βάση τα άρθρα 36 και 57 του Ν.4042/2012, το άρθρο 9 της ΚΥΑ 29407/3508/2002 
και μελέτες σύμφωνα με τις παρ. 5.2 και 5.3 του Παραρτήματος II της ΚΥΑ 24944/1159/2006. 

 

Οι νομοθετικές αυτές διατάξεις αφορούν βιομηχανικά απόβλητα και ξεκαθαρίζουν ότι στο πεδίο 
εφαρμογής τους δεν ανήκουν τα εξορυκτικά απόβλητα.  

 

Παρόλα αυτά, εκτός από την κεντρική αδειοδότηση, με βάση τις οχτώ εγκρίσεις που 
προαναφέρθηκαν, η εξορυκτική δραστηριότητα με εγκαταστάσεις τύπου Α, οδηγείται σε αδειοδότηση 
από την Περιφέρεια με κανονιστικές διατάξεις που δεν αφορούν εξορυκτικά απόβλητα.  

 

Πρόταση: 

 

Με εγκύκλιο το Υπουργείο να διασαφηνίζει ότι η εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων αδειοδοτείται 
μόνο με τις οχτώ προαναφερόμενες εγκρίσεις, χωρίς καμία ανάμειξη του ν. 4042/2012 και των 
ερμηνευτικών αυτού ΚΥΑ, που αφορούν μόνο βιομηχανικά απόβλητα.  

 

2. Εγκαταστάσεις αποβλήτων «μη Α» 

 

Ο χαρακτηρισμός αποβλήτων που απαιτείται γι’ αυτές, θα πρέπει να γίνεται άπαξ. Πρέπει να 
δημιουργηθεί κατάλογος με τα υπάρχοντα εξορυκτικά απόβλητα, τα οποία με βάση συγκεκριμένες 
μελέτες, χαρακτηρίζονται ως αδρανή ή ως μη αδρανή μη επικίνδυνα.  

 

Έτσι σε κάθε κατατιθέμενη ΜΠΕ για ίδιας φύσης απόβλητα που έχουν χαρακτηριστεί προηγούμενα, να 
μην χρειάζεται η επανάληψη χαρακτηρισμού τους.  

 

Ζ. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

Η διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων διέπεται από την ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009 (ΦΕΚ Β΄ 2076 
/25-9-2009) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής 
βιομηχανίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ…».  

Αντίθετα, οι ΚΥΑ 13588/725/2006 και ΚΥΑ 24944/1159/2006, δεν έχουν εφαρμογή στα εξορυκτικά 
απόβλητα, καθώς εξαιρούν ρητά από το πεδίο εφαρμογής τους τα εξορυκτικά απόβλητα.  

 

Συγκεκριμένα: 
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 H ΚΥΑ 13588/725/2006 αναφέρει στο άρθρο 3, παρ.2 «…Από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας απόφασης εξαιρούνται:... γ2) Τα απόβλητα, τα οποία προκύπτουν από εργασίες 
ανιχνεύσεως, εξαγωγής, επεξεργασίας και εναποθηκεύσεως των μεταλλευτικών πόρων, 
καθώς και από την εκμετάλλευση των λατομείων».  

 H ΚΥΑ 24944/1159/2006 «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση 
επικίνδυνων αποβλήτων» σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτής παραπέμπει στο άρθρο 5 (παρ. Β) 
της υπ΄ αριθμ. 13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης. Ως εκ τούτου, το πεδίο εφαρμογής 
της ΚΥΑ 24944/1159/2006 ταυτίζεται με εκείνο της ΚΥΑ 13588/725/2006 και δεν καταλαμβάνει τα 
εξορυκτικά απόβλητα. 

 

Οι ελεγκτικές αρχές, θεωρώντας ότι υπάρχει κενό νομοθεσίας, ζητούν για τη συλλογή και μεταφορά 
επικίνδυνων εξορυκτικών αποβλήτων, την εφαρμογή των προαναφερόμενων ΚΥΑ οι οποίες από το 
πεδίο εφαρμογής τους εξαιρούν τα εξορυκτικά απόβλητα.  

 

Πρόταση: 

 

Θα πρέπει να γίνει προσθήκη στην ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009, με την οποία θα προβλέπεται έκδοση 
εγκεκριμένων SDS (Safety Data Sheets), όπως και για τα επικίνδυνα υλικά ευρείας χρήσης.  

 

Θα πρέπει να εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος που θα αναφέρει ότι οι προαναφερόμενες ΚΥΑ δεν 
έχουν σχέση με εξορυκτικά απόβλητα και ότι αυτά εξαιρούνται από τη διαδικασία καταχώρησης στην 
ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ).  

 

Η. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/35 ΠΕΡΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

 

Υπάρχουν επικαλύψεις αλλά και προβλήματα στην εφαρμογή της Οδηγίας 2004/35 σε συνδυασμό με 
ή και ανεξάρτητα από την Οδηγία 2006/21 περί Διαχείρισης Μεταλλευτικών Αποβλήτων.  

Η εναρμόνιση των δύο Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο έγιναν την ίδια χρονιά (2009), χωρίς όμως να έχει 
εξετάσει το ένα νομοθέτημα εναρμόνισης το τι προβλέπει το άλλο. Για το λόγο αυτό, το κάθε 
νομοθέτημα εναρμόνισης παραπέμπει στο επικείμενο νομοθέτημα για την εναρμόνιση του άλλου.  

Ειδικότερα: 

 

• Στο άρθρο 15 της οδηγίας 2006/21 προβλέπονται τα εξής: 
 

Άρθρο 15 

 

Περιβαλλοντική ευθύνη 
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Στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2004/35/ΕΚ προστίθεται το ακόλουθο σημείο: 

 

«13. Η διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2006/21/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων 
της εξορυκτικής βιομηχανίας 

 

• Στο άρθρο 22 της ΚΥΑ εναρμόνισης με την 2006/21 προβλέπονται τα εξής:  
 

Άρθρο 22  

 

Περιβαλλοντική ευθύνη 

 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 της παρούσας απόφασης, η ευθύνη των φορέων διαχείρισης για 
την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον, που προκαλούνται ή ενδέχεται να 
προκληθούν από τις εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων, διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας που έχει εκδοθεί σε συμμόρφωση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ (EEL 143/56/2004). 

 

• Στο Παράρτημα ΙΙΙ του ΠΔ 148 (εναρμόνιση με 2004/35) προβλέπονται τα εξής: 
 

13. Η διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις 
συμμόρφωσης με την οδηγία 2006/21/ΕΚ (ΕΕL 102/15/11.4.2006). 

(σημειώνεται ότι οι δραστηριότητες εξόρυξης περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ) 

 

• Στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 148 περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες εξόρυξης και οι 
Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΕΔΕΑ), χωρίς να καθορίζεται ρητά ότι 
περιλαμβάνονται μόνο οι ΕΔΕΑ κατηγορίας Α. Αναφέρουμε σχετικό άρθρο του ΠΔ 148  

 

Άρθρο 4  

Πεδίο εφαρμογής  

 

1. Το παρόν διάταγμα εφαρμόζεται: α) στην περιβαλλοντική ζημία και σε οποιαδήποτε άμεση απειλή 
τέτοιας ζημίας, που προκαλείται από την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα III του άρθρου 21, ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του φορέα 
εκμετάλλευσης β) στην περιβαλλοντική ζημία και σε οποιαδήποτε άμεση απειλή τέτοιας ζημίας που 
προκαλείται σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικοτόπους, από την άσκηση επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων άλλων από αυτές που απαριθμούνται στο Παράρτημα III, ανεξάρτητα από 
υπαιτιότητα του φορέα εκμετάλλευσης. 2. Το παρόν διάταγμα εφαρμόζεται ως προς τον φορέα 
εκμετάλλευσης της δραστηριότητας που προκάλεσε την περιβαλλοντική ζημία ή την άμεση απειλή 
πρόκλησής της, … 
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Όλες οι ΕΔΕΑ πρέπει να έχουν χρηματική εγγύηση, που καθορίζεται στην ΑΕΠΟ, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η τήρηση των όρων της ΑΕΠΟ και ειδικότερα για την μετά το κλείσιμο περίοδο και τις 
εργασίες αποκατάστασης (άρθρο 16 της ΚΥΑ 39624/2009). Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται 
όσες ΕΔΕΑ δεν είναι Α κατηγορίας και δέχονται αδρανή εξορυκτικά ενώ δύνανται υπό προϋποθέσεις 
να εξαιρούνται και ΕΔΕΑ που δεν είναι Α κατηγορίας και δέχονται μη επικίνδυνα μη αδρανή εξορυκτικά. 
(άρθρο 2 της ΚΥΑ 39624/2009) 

Με βάση τα ανωτέρω, συνδυαστικά δύναται να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι μόνο οι  ΕΔΕΑ κατηγορίας 
Α εμπίπτουν στην εφαρμογή του 148  

 

Πρέπει με τροποποίηση του ΠΔ 148 να διασαφηνιστούν τα εξής θέματα: 

 Η χρηματοοικονομική εγγύηση αφορά τις εγκαταστάσεις αποβλήτων τύπου Α και μόνο για τις 
περιπτώσεις της αστοχίας της εγκατάστασης και προξένησης περιβαλλοντικής ζημιάς. Πρέπει 
να προβλέπει ότι η πιθανή ζημιά από αστοχία εγκατάστασης θα αποτελεί αντικείμενο ειδικής 
μελέτης επικινδυνότητας η οποία και θα την προσδιορίζει (ώστε να μπορεί να ασφαλιστεί).  

 Η χρηματοοικονομική εγγύηση στο πλαίσιο του ΠΔ 148 δεν αφορά τις εγγυητικές που 
προβλέπει ο ν. 4512/2018  

 Οι χρηματοοικονομικές εγγυήσεις που προβλέπει η ΚΥΑ 39624/2009 (διαχείρισης εξορυκτικών 
αποβλήτων) για τις εγκαταστάσεις τύπου Α είναι ίδιες με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 148. Άρα θα 
υπολογίζονται άπαξ στο πλαίσιο της εφαρμογής των δύο νομοθετημάτων 
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Παρεμβάσεις ΣΜΕ στο κανονιστικό πλαίσιο από Ιούλιο 2019 έως σήμερα  
 

Ο ΣΜΕ έκανε σειρά παρεμβάσεων που αφορούσε στο κανονιστικό πλαίσιο και τα προβλήματα τα 
οποία απασχολούν τον κλάδο στα συναρμόδια υπουργεία.  

Όλες οι παρεμβάσεις μας συνοδεύονται από συγκεκριμένες προτάσεις τροποποιήσεων ή αλλαγών 
με αντίστοιχους σχολιασμούς ή τεκμηριώσεις. Αντικείμενα των παρεμβάσεων αυτών ήταν: 

− Αναπτυξιακός Νόμος-Πολυνομοσχέδιο (Ν. 4635/30-9-2019) 

− Απλοποιήσεις Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας (πολυνομοσχέδιο) 

− Εργασιακά και ΓΕΜΗ (πολυνομοσχέδιο) 

− Τροποποιήσεις Ν. 4512/2018 (πολυνομοσχέδιο) 

− Αναλυτικό σημείωμα με θέσεις ΣΜΕ προς πολιτική ηγεσία ΥΠΕΝ στις εξής ενότητες: 

 

1 Περιβαλλοντική αδειοδότηση και Ν. 4512/2018 

2 Δασικά 

3 Χωροταξικά 

4 Ενεργειακά 



[28] 
 

5 Επιθεωρήσεις 

6 Ειδικότητες αιχμής 

 

− Αναλυτικό σημείωμα με προτάσεις τροποποιήσεων του 4512/2019 και των συνοδευτικών 
αυτού ΚΥΑ-ΥΑ προς Γεν. Γραμματέα Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κα Α. Σδούκου  

− Τροποποιήσεων Περιφερειακών Χωροταξικών  (ανά Περιφερειακό ξεχωριστά) στο πλαίσιο του 
διαλόγου της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ με το ΣΕΒ για αλλαγές στο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Ο 
ΣΜΕ συνεργάστηκε στενά με το ΣΕΒ προωθώντας τις θέσεις του που αφορούσαν στον κλάδο, 
στα Περιφερειακά Χωροταξικά 

− Αιγιαλός και παραλία 

− Τέλος Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων  

− Ιδιωτικά πρατήρια-εγκατάσταση στα υπόγεια έργα, τροποποίηση της ΥΑ 37776/2645/2017 

− Αναλυτικό σημείωμα προς Γεν. Γραμματέα Περιβάλλοντος κ. Αραβώση με προτάσεις 
τροποποίησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας εστιασμένες στην αδειοδότηση των εξορυκτικών 
έργων 

− Ένταξη στο Εθνικό Δίκαιο των 16 νέων καρκινογόνων ουσιών (τροποποίηση της Οδηγίας περί 
καρκινογόνων ). Νέο θέμα αιχμής για τον κλάδο τα Diesel Exhaust 

− Eργασιακά: διαπραγμάτευση για νέα συλλογική σύμβαση εργασίας με ΟΜΕ και Ομοσπονδία 
Χειριστών – ενημέρωση πολιτικής ηγεσίας 
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Το ΔΣ αναγνωρίζει ότι το έργο που έγινε, είναι μεγάλο, οπότε η υλοποίησή του θα αποτελέσει εξίσου 
μεγάλο διαπραγματευτικό αντικείμενο που θα απαιτήσει σημαντικό χρόνο, στενή παρακολούθηση και 
επανατροφοδότηση. Εκτιμάται ότι θα υπάρχουν ποικίλα εμπόδια στην πορεία για υλοποίηση.  

Κλειδί στην υλοποίηση των περισσότερων θεμάτων που τέθηκαν αποτελεί η διαμόρφωση Εθνικής 
Στρατηγικής Αξιοποίησης των ΟΠΥ και η νομοθετική κατοχύρωσή της.  

 

Συνέχεια στις τροποποιήσεις περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων 
 

1. Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 

 

1 Άρθρο 2  

Στο άρθρο 2 «Χωροταξική ένταξη της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης στα ευρύτερα χωρικά 
σύνολα» μεταξύ των δραστηριοτήτων που ενισχύουν τη θέση της Περιφέρειας δεν αναφέρεται η 
εξόρυξη ονομαστικά, πλην των μαρμάρων. Ωστόσο και δεν αποκλείεται εφόσον η σχετική 
διατύπωση είναι «Συγκριτικό πλεονέκτημα συνιστούν οι κλάδοι που έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα, 
ιδίως η μεταποίηση λατομικών προϊόντων».  

Τροποποίηση: 
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«Συγκριτικό πλεονέκτημα συνιστούν οι κλάδοι που έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα, ιδίως η μεταποίηση 
μεταλλευτικών και λατομικών προϊόντων» 

2 Άρθρο 3, 2ο εδάφιο 

Οι κατευθύνσεις   για την εξορυκτική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα ασαφείς. Θα πρέπει να γίνει 
ουσιαστική αναφορά :  

Τροποποίηση: 

«Αξιοποίηση του κοιτασματολογικού δυναμικού σε ορυκτούς πόρους της Περιφέρειας, με 
δυνατότητες καθετοποίησης της παραγωγής και προσέλκυση επενδύσεων, σε συνδυασμό με μέτρα 
και όρους προστασίας του περιβάλλοντος και αποκατάστασης του τοπίου».  

3 Άρθρο 3, 8ο εδάφιο 

Αναφέρει: 

Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες που εμφανίζονται ως μελλοντικό παραγωγικό δυναμικό 
υποστηρίζονται με την προϋπόθεση περιβαλλοντικά συμβατών όρων αλλά και εφόσον βρίσκονται 
σε συμφωνία με την αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιοχής. 

Σχόλιο: 

Το εδάφιο αυτό, δημιουργεί σύγχυση και μπορεί να ερμηνευτεί κατά διάφορους τρόπους, 
αποκλείοντας εύκολα την αξιοποίηση ορυκτών πόρων (όπως χαρακτηριστικά αναφέρει…. «εφόσον 
βρίσκονται σε συμφωνία με την αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιοχής»).  

Προτείνεται η διαγραφή του εδαφίου. 

4 Άρθρο 7 παράγραφος 4 εδάφιο 2ο  

«Από τον υποκείμενο σχεδιασμό θα πρέπει να θεσπιστούν συγκεκριμένοι χωρικοί περιορισμοί που 
θα εξειδικεύουν τις κατευθύνσεις της μεταλλευτικής πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη τις λοιπές 
χρήσεις, το τοπίο και το περιβάλλον, ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
συνολική επίπτωση στην αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιοχής». 

Σχόλιο: 

Δεν αποτελεί αντικείμενο του υποκείμενου σχεδιασμού (ΓΠΣ,ΣΧΟΟΑΠ, Τοπικά Χωρικά Σχέδια), να 
εξειδικεύσει τις κατευθύνσεις της μεταλλευτικής πολιτικής. Αυτό αποτελεί αντικείμενο υπερκείμενου 
σχεδιασμού όπως του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ ή του Περιφερειακού Σχεδίου.  

Επίσης, ασάφειες του τύπου «Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συνολική επίπτωση στην αναπτυξιακή 
φυσιογνωμία της περιοχής» είναι χαρακτηριστικές, χωρούν διάφορες αναγνώσεις που πολύ εύκολα 
μπορούν να εμποδίσουν ή και να σταματήσουν την ανάπτυξη-αξιοποίηση των ΟΠΥ.  

Προτείνεται η διαγραφή του εδαφίου. 

5 Άρθρο 14 παραγρ. 2Β : Ανάπτυξη εξορυκτικών δραστηριοτήτων-μεταλλευτική 
δραστηριότητα 

Αναφέρεται στις μεταλλευτικές δραστηριότητες ως « μελλοντικό παραγωγικό δυναμικό» και όχι ως 
κάτι άμεσα αξιοποιήσιμο.  

Υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη-αξιοποίηση ΟΠΥ εξετάζεται με βάση το Αναπτυξιακό και Χωρικό 
Πρότυπο και τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της ευρύτερης περιοχής.  

Αυτά αποτελούν ασαφέστατα κριτήρια με τα οποία μπορεί να απορριφθεί πολύ εύκολα η 
μεταλλευτική δραστηριότητα. 
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 Τονίζει ότι: «Η εξόρυξη μπορεί να αποτελέσει μια δραστηριότητα επικίνδυνη για το περιβάλλον και για 
αυτό το λόγο συνδέεται με δέσμευση για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και 
προστασίας του περιβάλλοντος, που προβλέπει τόσο η ευρωπαϊκή όσο και η ελληνική νομοθεσία. 

Με αυτά τα δεδομένα, οι δραστηριότητες που θέτουν συνολικότερα ζητήματα ως προς την 
αναπτυξιακή φυσιογνωμία περιοχών και δημιουργούν ζήτημα ευρύτερων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων θα πρέπει να αποκλείονται». 

Παίρνει ουσιαστικά θέση ενάντια στην αξιοποίηση των μεταλλευμάτων και ενάντια στη Εθνική 
Πολιτική Αξιοποίησης των ΟΠΥ. Επίσης λαμβάνει θέση και επί της ουσίας της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης.  

Αυτός δεν είναι ρόλος Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου. Εξάγονται απαράδεκτα συμπεράσματα 
που δεν έχουν σχέση με χωροταξικό σχεδιασμό.  

Όλο αυτό το κείμενο θέλει επαναπροσέγγιση.  

2. Δυτική Μακεδονία 

 

1 Κεφάλαιο 3, υποκεφάλαιο 3.2, παραγρ. 3.2.1 , εδάφιο 2α: Προτεραιότητες προστασίας, 
διατήρησης και ανάδειξης της φυσικής κληρονομιάς και του τοπίου 

 

− Αναφέρει: 

«Η έρευνα και η εκμετάλλευση των ΟΠΥ θα πρέπει να εξετάζεται και να εφαρμόζεται κατά 
προτεραιότητα στις καθοριζόμενες ζώνες ενδιαφέροντος». 

Σχόλιο: 

Η έρευνα και η εκμετάλλευση των ΟΠΥ δεν μπορεί να εφαρμόζεται «κατά προτεραιότητα εντός 
ζωνών ενδιαφέροντος διότι τότε δεν έχει νόημα η έννοια της μεταλλευτικής παραχώρησης νέων 
περιοχών προς έρευνα και εκμετάλλευση ΟΠΥ.  

Δεν επεξηγεί τι εννοεί με τον όρο «Ζώνες Ενδιαφέροντος» και εάν ο όρος αυτός ταυτίζεται με την 
έννοια της μεταλλευτικής παραχώρησης ή της λατομικής περιοχής. Ακόμη και αν είναι έτσι, υπάρχει 
κενό για τα Βιομηχανικά Ορυκτά και τα Μάρμαρα που δεν είναι αντικείμενο παραχώρησης ή 
λατομικής περιοχής.  

Σε κάθε περίπτωση το κοιτασματολογικό δυναμικό της χώρας δεν είναι πλήρως γνωστό και το 
αναγραφόμενο «κατά προτεραιότητα στις καθορισμένες ζώνες ενδιαφέροντος», δημιουργεί 
περιορισμούς στην ανεύρεση νέων πόρων. 

Προτείνουμε τη διαγραφή του εδαφίου.  

− Στην ίδια παράγραφο τίθενται διάφοροι περιβαλλοντικοί περιορισμοί που εκφεύγουν του 
ρόλου ενός περιφερειακού χωροταξικού σχεδίου 

Προτείνεται η επαναδιατύπωση του κειμένου. 

− Στην ίδια παράγραφο σημειώνεται ότι η «εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΟΠΥ γίνεται 
πρωτίστως με την αξιοποίηση και βελτίωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου» 

Αυτό, είναι εκτός κάθε λογικής αξιοποίησης-εκμετάλλευσης ΟΠΥ. Ποτέ δεν αρκεί το υφιστάμενο οδικό 
δίκτυο, χρησιμοποιούνται κάποιοι δασικοί δρόμοι και ανοίγονται καινούργιοι (κατόπιν 
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αδειοδότησης), εντός παρθένου εδάφους, προκειμένου να υπάρχει προσβασιμότητα στο κοίτασμα, 
σε πρώτη φάση με την έρευνα και σε δεύτερη φάση με την εκμετάλλευσή του.  

Το « πρωτίστως αξιοποίηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου» παραπέμπει σε περιορισμούς.  

Προτείνεται η διαγραφή του εδαφίου. 

 

3.Θεσσαλία 

Ειδική παρατήρηση 

Ούτε στο Άρθρο 6 παρ. 1, ούτε στο Άρθρο 10: χωρική οργάνωση του παραγωγικού συστήματος 
ούτε στο άρθρο 16:Μηχανισμοί Εφαρμογής, ούτε πουθενά αλλού δεν γίνεται αναφορά στην 
Τσιμεντοβιομηχανία. 

Β) Άρθρο 10 παρ. ζ: Εξόρυξη 

 

Αναφέρει: 

«Προώθηση της θεσμοθέτησης, από τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού, λατομικών περιοχών 
εξόρυξης αδρανών υλικών και ένταξη των λατομείων αδρανών εντός αυτών». 

Σχόλιο: 

Αυτό είναι τελείως λάθος. 

Δεν είναι θέμα της ΓΠΣ ΣΧΟΟΑΠ και Τοπικών Χωρικών Σχεδίων η θεσμοθέτηση λατομικών περιοχών. 
Αυτό αποτελεί υποχρέωση της Περιφέρειας με βάση το ν. 4512/2018 και καθορίζονται σε επίπεδο 
Περιφερειακής Ενότητας (Άρθρο 46) και με διαδικασίες που αναφέρονται στο Άρθρο 47  του νόμου. 

Προτείνουμε τη διαγραφή του εδαφίου 

 

Γ) Άρθρο 18 παρ. 11 

Αναφέρεται: 
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«Για την αξιοποίηση και προστασία των ορυκτών πόρων στην περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου, 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.» 

 

Σχόλιο: 

Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για τα αδρανή και τον καθορισμό λατομικών περιοχών. Για όλα τα 
άλλα ορυκτά, το κοίτασμα το καθορίζει και το χωροθετεί η δύση και όχι ο καθορισμός ειδικής ζώνης.  

Προτείνουμε τη διαγραφή του εδαφίου. 

4. Στερεά Ελλάδα  

 

 

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 
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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: 

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: 
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«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 βρύθουν 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  

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» 

 

5.Δυτική Ελλάδα 

Αρθρο 21 και γενικότερα 

Δεν γίνεται πουθενά αναφορά στις εκμεταλλεύσεις γύψου του Αιτωλικού (δραστηριότητα Knauf) 

 

6. Κρήτη 

α  Αρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 5ο 

Προωθείται από τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού η θεσμοθέτηση Λατομικών Περιοχών και τα 
θέματα σχετικά με Λατομεία Αδρανών. 

Σχόλιο 

Δεν είναι στην αρμοδιότητα του υποκείμενου σχεδιασμού ούτε τίθεται στη διαδικασία σχεδιάσμού του 
(ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ κτλ). Αυτό διέπεται από την Εθνική Νομοθεσία και συγκεκριμένα από τον Ν. 4512/2018 

β  Αρθρο 16 παρ. 1 εδάφιο 9ο 

Αναφέρει: 

«Ειδικότερα για τις δύο περιοχές λειτουργίας των λατομείων γύψου, στο Στόμιο Ινοχωρίου και στην 
ευρύτερη περιοχή της Σητείας, προβλέπεται νέος σχεδιασμός που έχει ως συνέπεια τη μελλοντική 
παύση της λατομικής δραστηριότητας σ΄ αυτές τις περιοχές» 

Σχόλιο 

Με την τοποθέτηση αυτή τα λατομεία γύψου Σητείας και Ινοχωρίου πρέπει να σιγήσουν και η Ελληνική 
Τσιμεντοβιομηχανία να χάσει πολύτιμη πρώτη ύλη. Αναφέρεται ότι προβλέπεται νέος σχεδιασμός 
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λατομικής δραστηριότητας ως να μπορεί να μεταφερθεί  το κοίτασμα γύψου και η εκμετάλλευσή του 
αλλού. 

Πρέπει να τονισθεί το αυτονόητο ότι τα κοιτάσματα ΟΠΥ χωροθετούνται από την φύση. 

Προτείνουμε τη διαγραφή του εδαφίου 

Προσθήκη 

Υφιστάμενα και νομίμως αδειοδοτούμενα ορυχεία βιομηχανικών ορυκτών, συνεχίζουν την λειτουργία 
τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την υφιστάμενη νομοθεσία. 

γ  Αρθρο 16 παρ. 1 εδάφιο 10ο 

Αναφέρει: 

«Θεσπίζονται από τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού συγκεκριμένοι χωρικοί περιορισμοί πλησίον 
μνημείων κτλ για την άσκηση της δραστηριότητας καθώς και ειδικοί περιβαλλοντικοί όροι για την 
αποκατάσταση των τοπίων» 

Σχόλιο 

Αυτό που γράφεται είναι λάθος. Οι περιορισμοί τίθενται σε εθνικό επίπεδο από την Εθνική Νομοθεσία 
και όχι κατά το δοκούν από τα ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ κτλ, με εκτιμήσεις και διαθέσεις τοπικών παραγόντων. Το 
ίδιο και οι Περιβαλλοντικοί Όροι αποκατάστασης των τοπίων. Δεν μπορεί να θεσμοθετηθούν ειδικοί 
όροι αποκατάστασης από τον υποκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό.  
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Γ .  Σ Μ Ε  Κ Α Ι  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Κ Α  
 Ο Σύνδεσμος επιμένει στην άποψή του ότι πρέπει να συνεχιστούν οι απευθείας διαπραγματεύσεις με 
την Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδος (ΟΜΕ), ενώ η ΟΜΕ συνεχίζει τη διαδικασία της 
μεσολάβησης στον ΟΜΕΔ, ζητώντας τη συμμετοχή και στην ανάδειξη μεσολαβητή. 

Με επιστολή που εστάλη από το ΣΜΕ στον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του ΟΜΕΔ εξηγούμε τις θέσεις 
μας τις οποίες και παραθέτουμε: 

Οι διμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ της εργατικής πλευράς και της εργοδοτικής πλευράς (της 
Ομοσπονδίας Μεταλλωρύχων Ελλάδος – ΟΜΕ - και του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων - 
ΣΜΕ) δεν απέτυχαν, όπως αναφέρεται στην  από 22/4/2019 αίτησης μεσολάβησης της ΟΜΕΔ προς 
τον ΟΜΕΔ. Διότι:   

• Στις 5 Μαρτίου 2019 στάλθηκε πρόσκληση προς διαπραγμάτευση για την υπογραφή ΣΣΕ από 
την ΟΜΕ προς τον ΣΜΕ.  

• Στις 5 Απριλίου 2019 πραγματοποιείται συνάντηση εκπροσώπων μεταξύ ΟΜΕ και ΣΜΕ, όπου 
παρουσιάστηκαν οι θέσεις της ΟΜΕ.  

• Στις 22 Απριλίου 2019 γίνεται αίτηση της ΟΜΕ προς τον ΟΜΕΔ για μεσολάβηση.   

• Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΟΜΕ και ΣΜΕ δεν απέτυχαν (όπως ορίζει το άρθ. 14 
παρ. 1 του Ν. 1876/1990), πολλώ, δε, μάλλον δεν διεξήχθησαν καν.  

• Επιπλέον, στην αίτηση μεσολάβησης της ΟΜΕ δεν αναφέρονται οι προτάσεις και αιτήματα, οι 
λόγοι που τα δικαιολογούν, οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις και αντιπροτάσεις και 
οποιοδήποτε στοιχείο, το οποίο διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις (όπως ορίζει το άρθρο 15 
παρ. 2 του Ν. 1876/1990).  

• Οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν για αρκετό καιρό μετά τις 22/4/2019. Στις 26/8/2019 
αποστείλαμε συγκεκριμένη πρόταση πάνω στο πλαίσιο των αιτημάτων που είχαν κατατεθεί 
από την ΟΜΕ χωρίς να δοθεί καμία παραπέρα συνέχεια (υποβολή αντιπρότασης) από 
πλευράς ΟΜΕ 
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Είναι συνεπώς  άκαιρη η κίνηση της διαδικασίας του άρθρου 14 και του άρθρου 15 του Ν. 1876/1990 
σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών μεσολάβησης,  βάσει της από   22/4/  2019 αίτησης 
μεσολάβησης της ΟΜΕ η οποία δεν υποβάλλεται παραδεκτώς. Και η σχετική διαδικασία για ανάδειξη 
μεσολαβητή θα πρέπει να κινηθεί εάν και όταν υποβληθεί αίτηση μεσολάβησης που πληροί τους 
όρους του άρθρου 4, του άρθρου 14  και του άρθρου 15 του Ν. 1876/1990 όπως ισχύει.  

Η εν λόγω προσφυγή της Ομοσπονδίας στις υπηρεσίες μεσολάβησης του ΟΜΕΔ είναι αντίθετη προς 
το γράμμα και το πνεύμα του Ν. 1876/1990, όπως ισχύει, περί καλόπιστων και ελεύθερων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, όσο και προς το γράμμα και το πνεύμα των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας.  

Στις 5/12/2019 το ΔΣ του ΟΜΕΔ παίρνει απόφαση, ενάντια στην προσφυγή μας για το άκυρο της 
διαδικασίας του άρθρου 14 και 15 του Ν. 1876/1990, απόφαση η οποία ποτέ δεν μας κοινοποιήθηκε, 
παρά το ότι τη ζητήσαμε από τη γραμματεία, προκειμένου να συνεκτιμήσουμε το σκεπτικό του 
Οργανισμού, με το οποίο σήμερα καλούμαστε να συμμετάσχουμε στη διαδικασία μεσολάβησης.  

Ο Νόμος δεν παρέχει (δεν παρείχε ποτέ) στο ΔΣ του ΟΜΕΔ αρμοδιότητα καθορισμού των 
προϋποθέσεων προσφυγής στη μεσολάβηση και διαιτησία, ούτε αρμοδιότητα κρίσεως «επί του 
παραδεκτού» των υποβαλλόμενων αιτήσεων ούτε αρμοδιότητα καθορισμού της διαδικασίας. Κατόπιν 
τούτου, επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας.  

Με βάση τα ανωτέρω, θεωρούμε μη σύννομη τη σημερινή διαδικασία καθορισμού μεσολαβητή και δε 
μετέχουμε σε αυτή .  
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Δ .  Σ Μ Ε  Κ Α Ι  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  
 
Συμμετοχή ΣΜΕ στο 4th Greek Raw Materials Community Dialogue 
 

To 4th Greek Raw Materials Community Dialogue του Περιφερειακού Κέντρου Ελλάδας για τις Πρώτες 
Ύλες, πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο New Hotel 11 και 12 Δεκεμβρίου 2019.  

Η θεματολογία του φετινού διαλόγου είχε ως στόχο την ανάδειξη αφενός των τρεχουσών ψηφιακών 
εξελίξεων στον Τομέα των ΟΠΥ αφετέρου την ανάγκη ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ των φορέων 
της Βιομηχανίας και της Εκπαίδευσης, σκιαγραφώντας το προφίλ του νέου επαγγελματία του Κλάδου.  

Δημιουργήθηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο μία πλατφόρμα ευρείας επικοινωνίας και πιθανών συνεργειών 
μεταξύ των μελών της Ελληνικής και Κυπριακής Κοινότητας των ΟΠΥ που παρακολούθησαν τις 
εργασίες της.      

Το κεντρικό συμπέρασμα του "4th Greek Raw Materials Community Dialogue",ήταν ότι στην εποχή 
της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, του ψηφιακού μετασχηματισμού, των "big data" και της τεχνητής 
νοημοσύνης, οι πρώτες ύλες δεν παραμένουν απλώς "επίκαιρες", βρίσκονται στην αιχμή των 
εξελίξεων. Αν και είναι ευρέως διαδεδομένη η αντίληψη ότι η καινούρια ψηφιακή εποχή είναι "άυλη”, 
ωστόσο η ανάγκη για πρώτες ύλες γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Συνολικά, δε, ο κλάδος, ο οποίος 
αποτελεί ήδη βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και σημαντική πηγή απασχόλησης, έχει 
μεγάλες προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης μέσα σε αυτό το τοπίο. 

Ο κος. Αντώνης Πολίτης, Business Developer του EIT RawMaterials, ανέδειξε τις ευκαιρίες ανάπτυξης 
του κλάδου μέσα από τις δραστηριότητες της Κοινότητας Καινοτομίας για τις Πρώτες Ύλες (EIT 
RawMaterials) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Καινοτομίας (EIT). Με τη σειρά της, η Δρ. 
Ασημίνα Κατσιάπη, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός και Project Manager του RCGREECE, 
τόνισε τη σημαντική δραστηριότητα των Ελλήνων εταίρων του EIT RawMaterials απο το 2016, με 
περισσότερα από 50 projects με 130 συνεργάτες πανευρωπαϊκά και επισήμανε το ρόλο του 
RCGREECE στην περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας και της καινοτομίας στον κλάδο, θέτοντας 
ως προτεραιότητες για το 2020 την επέκταση του δικτύου στην Κύπρο και σε άλλες βαλκανικές χώρες, 
καθώς και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
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Ο κος. Χρήστος Καβαλόπουλος, Διευθυντής του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, 
αναφέρθηκε στην τεχνολογική και κοινωνική διάσταση του Industry 4.0 στον εξορυκτικό κλάδο, και ο 
Δρ. Γεώργιος Δρόσος, εκπροσωπώντας το Υπουργείο Ανάπτυξης, αναφέρθηκε στην προοπτική 
ενίσχυσης της βιομηχανίας των πρώτων υλών μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης. 

 

Οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας του κλάδου παρουσίασαν τις λύσεις που αναπτύσσουν και 
εφαρμόζουν προκειμένου να απαντήσουν στις προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής: Digital 
Smelter από τον κο. Γ. Καρναχωρίτη της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ A.E., e-engineering in 6D από τον κο. Σ. Λιάλιο 
της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε., e-leadership στην ψηφιοποίηση της τσιμεντοβιομηχανίας από τον κο. 
Φ. Τασούλα της ΤΙΤΑΝ Α.Ε.. 

 

 

 

Ψηφιακές λύσεις που προσφέρονται από μικρομεσαίες καινοτόμες επιχειρήσεις παρουσιάστηκαν 
από τις εταιρείες ABAUT (Αυστρία), Emphasis DigiWorld και Planetek Hellas (Ελλάδα), οι οποίες ήδη 
βρίσκουν εφαρμογή σε μεγάλες βιομηχανίες του κλάδου στην Ελλάδα και διεθνώς. 
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Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονται απο το ERA-MIN 2019 παρουσίασε ο κος. Μ. 
Κότσιας από τη ΓΓΕΤ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης του EIT RawMaterials, κος Imre Gombkötő, παρουσίασε τις εκπαιδευτικές 
ευκαιρίες που προσφέρει το EIT RawMaterials Academy. Οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας (Κ. Φαρέας 
από την ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟ, Π. Δάβρης από την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Α. Χασιώτης από την 
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ΑΕΙΦΟΡΟΣ/ΒΙΟΧΑΛΚΟ, Δ. Μπάλας από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, Κ. Φιλίνης από τον ΣΕΒ και Α. Κλάδης 
από την AdMiRIS) ανέδειξαν τις απαιτούμενες δεξιότητες για τα επιμέρους στάδια του κύκλου ζωής των 
ορυκτών πρώτων υλών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα εκπαιδευτικών προγραμμάτων που επιδοτήθηκαν από το EIT RawMaterials (MIREBooks, 
RM@Schools, RawDTrip) παρουσιάστηκαν από τους Μ. Ortega από το RIC Leoben, Ν. Kowalska από 
το AGH University και Ν. Κεντέρα και Β. Λουλουδάκη, σπουδαστές ΕΜΠ. Το παράδειγμα του υπόγειου 
μεταλλείου που αξιοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς παρουσιάστηκε από τον κ. Γ. Μπαράκο από 
το Institute of Mining & Special Civil Engineering TU Bergakademie Freiberg. 

Ψηφιακές δεξιότητες, δεξιότητες διαχείρισης έργου και επικοινωνίας, προσαρμογή στην αλλαγή, 
ομαδική συνεργασία, οικονομική αξιολόγηση έργου, προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις ήταν οι 
δεξιότητες που αναδείχθηκαν από όλους τους ομιλητές. Η συνεργασία πανεπιστημίων και 
βιομηχανίας και η συμμετοχή στις δραστηριότητες του EIT RawMaterials συνιστούν τα εργαλεία για 
την επίτευξη αυτών των δεξιοτήτων. 

 

Η εισήγηση του γενικού του διευθυντή, κυρίου Χ. Καβαλόπουλου, η οποία παρατίθεται παρακάτω: 
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“Industry 4.0 and social innovation. Impact on the mining activities”

Christos Kavalopoulos, general director of Greek Mining Enterprises Association
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Ε .  Σ Μ Ε  Κ Α Ι  Θ Ε Μ Α Τ Α  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ  
 
Νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Απόψεις του Συμβουλίου της 
Ευρώπης 
 
H Commission επεξεργάζεται κείμενο πλαίσιο που περιγράφει την ευρωπαϊκή στρατηγική για την Υ&Α 
στην εργασία για την περίοδο 2021-2027. 

Στη διαμόρφωση του κειμένου θα ληφθούν υπόψη οι απόψεις των ευρωπαϊκών οργάνων και όλων 
των εμπλεκόμενων φορέων όπως της Advisory Committee of Safety and Health και των συνδικάτων.  

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της Φιλανδικής Προεδρίας επεξεργάστηκε τις θέσεις που 
πρέπει να συμπεριληφθούν στην στρατηγική. Τα βασικότερα συμπεράσματα ήταν τα εξής:  

α Υπενθυμίζοντας τις προκλήσεις που εμφανίζονται σήμερα με τις προεκτάσεις τους στο εγγύς 
μέλλον, αναφέρει: 

− Τις πολύ μεγάλες αλλαγές στην αγορά εργασίας που επελαύνουν με τη νέα τεχνολογική 
επανάσταση. Το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο OSH (Occupational Safety and Health) είναι 
ανεπαρκές για να αντιμετωπίσει τις νέες συνθήκες  

− Το μεγάλο αριθμό των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ε.Ε.(το 93% του συνόλου 
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων), που ως επί το πλείστον δεν έχουν ενσωματώσει στην πράξη 
τους υπάρχοντες κανονισμούς και αδυνατούν, λόγω ελλείψεων γνώσης να αντιμετωπίσουν τις 
προκλήσεις του μέλλοντος 

− Την έλλειψη αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων για εργασιακά ατυχήματα και επαγγελματικές 
ασθένειες  

− Τις συνέπειες στην υγεία των εργαζομένων από τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους  

− Τη διαφορετικότητα στην εργασία ανδρών και γυναικών και τα ιδιαίτερα  προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν  οι γυναίκες  στους χώρους εργασίας 
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− Τα συνεχώς επιδεινούμενα προβλήματα από τις μυοσκελετικές παθήσεις με κύρια αιτία τις 
συνθήκες εργασίας  

− Τις επικίνδυνες χημικές ουσίες και ρύπους στους χώρους εργασίας. Ιδιαίτερα τις καρκινογόνες 
ουσίες που απαιτούν αυστηρά μέτρα πρόληψης  εργαζομένων σε έκθεση και την εφαρμογή 
συστημάτων παρακολούθησης 

− Τη γήρανση του εργατικού δυναμικού στην Ε.Ε. 

− Το ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν στις νέες συνθήκες οι επιθεωρήσεις εργασίας 

                                 

β Καλεί την Commission (και κατ’ επέκταση και τα κράτη μέλη): 

− Να βελτιώσουν την προστασία όλων των εργαζομένων ιδιαίτερα αυτών που 
αντιμετωπίζουν επικίνδυνες συνθήκες 

− Να αντιμετωπίσει τους νέους κινδύνους από τις νέες μορφές εργασίας, τη νέα τεχνολογία 
και τις νέες πρακτικές εργασίας 

− Να εφαρμόσει στρατηγικές OSH πιο συνεκτικές, με δεδομένα, σχέδια δράσης, 
καθοδηγητικές οδηγίες και αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο. Η ίδια κατεύθυνση να δοθεί και 
στα κράτη μέλη 

− Να στοχεύσει στη διευκόλυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) προς την έμπρακτη 
εφαρμογή κανόνων ασφάλειας. Να άρει το μη χρήσιμο γραφειοκρατικό βάρος από αυτές  
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− Να δημιουργήσει on line εργαλεία τύπου OIRA προς βοήθεια των SMEs  ¨ώστε να εντάξουν 
στις δομές τους με τη βοήθεια και των risk assessment, ολοκληρωμένα συστήματα 
ασφάλειας 

− Να χρησιμοποιηθούν χρηματοοικονομικές πηγές προς αύξηση της ευαισθητοποίησης 
εργαζομένων, εκπαίδευση και επιμόρφωσή τους 

− Να εξελίξει μεθόδους και να μοιραστεί γνώσεις και εμπειρίες για την εξασφάλιση στις 
αλυσίδες παραγωγής και τροφοδοσίας, εφαρμογής συνεκτικών και υψηλών 
προδιαγραφών συστημάτων επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας  για όλες τις κατηγορίες 
εργαζομένων (μόνιμων, εργολάβων, υπεργολάβων κτλ.) 

− Να συνεχίσει να εφαρμόζει συστήματα πρόληψης και παρακολούθησης εργαζομένων σε 
επικίνδυνες ουσίες. Να υιοθετήσει ενδεικτικά όρια έκθεσης σε μεγάλο πλήθος ουσιών 

− Να συλλέξει και συνδυάσει δεδομένα, πληροφορίες και στατιστικές σχετικές  με τις 
επικίνδυνες ουσίες στους χώρους εργασίας  και τα προληπτικά μέτρα στην αντιμετώπισή 
τους ώστε να καταστεί η πρόληψη περισσότερο αποτελεσματική 

− Το ίδιο για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και τις μυοσκελετικές παθήσεις 

− Να εξελίξει στατιστικές μεθόδους και να εισαγάγει συγκρίσιμους μεταξύ κρατών μελών 
δείκτες που να μετρούν και παρακολουθούν  τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των 
μέτρων πρόληψης στους κινδύνους που προαναφέρθηκαν 

− Να ενισχύσει τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και μερών ώστε να είναι 
δυνατή η επιστροφή ασθενούντων εργαζομένων στη δουλειά  

− Να προωθηθούν μέτρα ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών και να αντιμετωπιστούν 
φαινόμενα bullying και σεξουαλικής παρενόχλησης   

− Να εκσυγχρονίσει όλη την OSH νομοθεσία όπως την Workplace Directive (89/654), τη 
Display Screen Equipment Directive (90/270) και άλλες σχετικές που έχουν ξεπεραστεί από 
τα νέα δεδομένα εργασίας 

− Να προωθήσει συνεργασίες με τις αντίστοιχες αρχές των κρατών μελών , τις ενώσεις 
εργοδοτών και εργαζομένων , την Advisory Committee of S&H για τις νέες προκλήσεις ΟSH 
από τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις νέες μορφές εργασίας 

− Να θέσει σε εφαρμογή επικοινωνία σε θέματα διαχείρισης ψυχοκοινωνικών προβλημάτων 
στους χώρους εργασίας και ιδιαίτερα με βάση τα νέα δεδομένα εργασίας 

− Να εισηγηθεί νέα ειδική στρατηγική για την πνευματική και την ψυχική υγεία των 
εργαζομένων 

− Να προωθήσει εργονομικές guidance σχετικά με τις μυοσκελετικές παθήσεις, σε 
συνδυασμό με ενημέρωση και εκπαίδευση εργαζομένων 

− Να υιοθετήσει στη νέα OSH Στρατηγική το όραμα Zero Accidents με πρώτη προσέγγιση 
μηδέν θανατηφόρα, μηδέν θανατηφόρες επαγγελματικές ασθένειες 

− Να προβάλει και προωθήσει κουλτούρα πρόληψης  με ανταλλαγή καλών πρακτικών  

− Να εξελίσσει συνεχώς όλο το πλαίσιο κανονισμών ορίων έκθεσης εργαζομένων σε χημικές 
ουσίες, ξεκαθαρίζοντας τις επικαλύψεις μεταξύ OSH κανονισμών και REACH  

− Nα υιοθετήσει τη συνεχή βελτίωση των εθνικών στρατηγικών και πολιτικών σχετικών με OSH 
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− Να εξασφαλίζει την ποιότητα των επιθεωρήσεων εργασίας των κρατών μελών, με γνώσεις 
και μέσα κατάλληλα 

− Να προβάλει τα οφέλη από την εφαρμογή κανονισμών OSH σε επενδυτές και καταναλωτικό 
κοινό , συμβάλλοντας στην αύξηση της καλής φήμης των επιχειρήσεων 

− Να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ εργοδοτών και ειδικών σε θέμα Υγείας και Ασφάλειας 
Εργασίας ώστε να αντιμετωπιστεί ο απουσιασμός εξαιτίας ασθενειών, ατυχημάτων και 
ψυχικών διαταραχών 

− Να ενισχυθεί η κάλυψη των εργαζομένων σε θέματα υγείας και όλη τους τη ζωή, ιδιαίτερα 
αυτών που έχουν εκτεθεί σε επικίνδυνες ουσίες 

− Να ενισχυθεί η δυνατότητα εργασίας με ασφάλεια 

             

 

Σ Τ .  Σ Μ Ε  Κ Α Ι  Μ Μ Ε  
 

Τη στήριξη των εφοριών αρχαιοτήτων με 70 εκατομμύρια   από τον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών 
Επιχειρήσεων ,τη μεγάλη προσέλευση χιλιάδων πλέον επισκεπτών στην Έκθεση Ορυκτά και ο 
Άνθρωπος που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη  και τρία άρθρα του προέδρου του Συνδέσμου κ 
Αθανάσιου Κεφάλα  περιλαμβάνονται στις δημοσιεύσεις και αναρτήσεις του Δεκεμβρίου 

Ενδεικτικές οι δημοσιεύσεις 
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Και τα δυο άρθρα στο ΒΗΜΑ και στον Reporter.GR 

ΣΤΟ ΒΗΜΑ 

 

Ο εξορυκτικός κλάδος θα ενδυναμώσει περισσότερο τη συμβολή του στο ΑΕΠ της χώρας και θα 
στηρίξει την προσπάθεια να ανέλθει η βιομηχανική παραγωγή στο 12% του ΑΕΠ. 

Αθ. Κεφάλας :πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων  

 

 

Η  ελληνική οικονομία διανύει το τρίτο στη σειρά έτος ανάπτυξης με ρυθμούς όμως μεγέθυνσης 
σχετικά μικρούς και με αναμενόμενη μικρή επιτάχυνση της στο 2020. Στην οικονομία έχει επιτευχθεί 
δημοσιονομική εξισορρόπηση, υπάρχει ευρεία συναίνεση ότι η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος 
είναι κεντρικός πολιτικός στόχος και από το διεθνές περιβάλλον προκύπτει διατήρηση και πιθανώς 
περαιτέρω μείωση του κόστους χρηματοδότησης. Οι θετικές προοπτικές της οικονομίας 
αποτυπώνονται και στην ιδιαίτερα ισχυρή βελτίωση των δεικτών του οικονομικού κλίματος στις 
μετρήσεις των τελευταίων μηνών.   
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Παρ΄ όλη τη  τρέχουσα θετική βάση δεν λείπουν οι κίνδυνοι και οι λόγοι για εγρήγορση, οι οποίοι 
σχετίζονται με τη δομή της ελληνικής οικονομίας και με πιθανές αρνητικές εξελίξεις στο διεθνές 
οικονομικό περιβάλλον. Σημαντικές προκλήσεις για την οικονομίας μας είναι η κάλυψη του επίμονου 
και δυσθεώρητου επενδυτικού κενού, η αποκλιμάκωση της ανεργίας που επιμένει να βρίσκεται σε 
υψηλά επίπεδα και η ενδυνάμωση του τραπεζικού συστήματος.  

Για την επίτευξη βιώσιμων υψηλών ρυθμών μεγέθυνσης απαιτείται η γρήγορη στροφή σε ένα νέο 
αναπτυξιακό πρότυπο με επενδύσεις και εξωστρέφεια υποστηριζόμενο από ένα  ορθολογικό 
φορολογικό πλαίσιο, υγιές ασφαλιστικό σύστημα και συστηματική μείωση της επιβάρυνσης της 
εργασίας που θα δημιουργεί κίνητρα και για την επιστροφή ανθρώπινου κεφαλαίου που χάσαμε στα 
χρόνια της κρίσης. 

Η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία ανταπεξήλθε αποτελεσματικά στην παρατεταμένη οικονομική κρίση 
της χώρας μας και αποτελεί παράδειγμα του παραγωγικού υποδείγματος που έχει ανάγκη η εθνική 
οικονομία, χάρη στις σωστές πρακτικές διαχείρισης της επικινδυνότητας, την έντονη εξωστρέφειά της, 
την οικονομική αξιοπιστία των περισσότερων επιχειρήσεων της, την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων της θέσης της χώρας  και τις υπεύθυνες πρακτικές λειτουργίας των παραγωγικών 
βάσεων της. 

Όμως οι γεωπολιτικές τριβές που εμφανίζονται με τη μορφή εμπορικών πολέμων και επιβολή δασμών 
δημιουργούν ένα απαιτητικό πεδίο άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η ευμεταβλητότητα των 
συνθηκών και οι απότομες ριζικές αλλαγές τείνουν να γίνουν η νέα κανονικότητα στην οποία θα 
πρέπει να κινηθεί ο εξορυκτικός κλάδος, στοχεύοντας να δημιουργήσει περαιτέρω αξία και να 
θωρακισθεί για την περίοδο χαμηλών τιμών που αναπόφευκτα θα ξαναεμφανισθεί. 

Οι σημαντικές προκλήσεις για τη χρονιά που έρχεται αφορούν: 

- στη συνέχιση και επιτάχυνση των επενδύσεων, μετά και την ικανοποίηση του παγίου αιτήματος του 
Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων για την ένταξη του εξορυκτικού κλάδου στις προβλέψεις του 
αναπτυξιακού νόμου, στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της εγκατάστασης 
νέου δυναμικού 

- στη γρήγορη ολοκλήρωση του εκπονούμενου Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις Ορυκτές Πρώτες 
Ύλες που θα διασφαλίσει την πρόσβαση στο αποθεματικό δυναμικό της χώρας  

 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 

 Περιβαλλοντική αδειοδότηση σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο με επαρκή στελέχωση και 
δυνατότητα εκτίμησης των πραγματικών επιπτώσεων του έργου 

 

- στη παγίωση της συναντίληψης με τις τοπικές κοινωνίες ότι η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της 
χώρας και ο σεβασμός προς το περιβάλλον και τις άλλες χρήσεις γης είναι έννοιες συμβατές  

- στην αποτελεσματική διαχείριση της επερχόμενης απολιγνιτοποίησης της ηλεκτρικής παραγωγής 
ώστε να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και η αποτροπή κοινωνικών κρίσεων στις 
περιφέρειες με οικονομίες υψηλής εξάρτησης από τον λιγνίτη 
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- στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων του κλάδου στις διεθνείς αγορές και 
στην αξιοποίηση νέων ευκαιριών με την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και λύσεων. 

-στη συστηματική βελτίωση των επιδόσεων στην ασφάλεια στην εργασία και την αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων του προσωπικού. 

Ανταποκρινόμενος στις προκλήσεις των καιρών και υποστηριζόμενος κατάλληλα, ο εξορυκτικός 
κλάδος θα ενδυναμώσει περισσότερο τη συμβολή του στο ΑΕΠ της χώρας και θα στηρίξει την 
προσπάθεια να ανέλθει η βιομηχανική παραγωγή στο 12% του ΑΕΠ. 

Και στον REPORTER.GR 

 

Διαμορφώνοντας το μέλλον του εξορυκτικού κλάδου 

«Δοθέντος ότι τα περισσότερα πράγματα που κατασκευάζουμε βασίζονται σε πρώτες ύλες που 
παίρνουμε από τη γη, η εξορυκτική δραστηριότητα είναι ζωτική για το μέλλον που οραματιζόμαστε. 
Αλλιώς πως θα μπορούσαμε να τα φτιάχνουμε όλα αυτά?» επισημαίνει υψηλόβαθμο στέλεχος 
μεγάλης συμβουλευτικής εταιρείας.   

Φαίνεται πως η εξορυκτική βιομηχανία βρίσκεται ακόμα σε καλή τροχιά εξέλιξης όμως η κατάσταση  
στις αγορές είναι σημαντικά διαφορετική από αυτή των περασμένων δεκαετιών. Οι γεωπολιτικές τριβές 
που εμφανίζονται με τη μορφή εμπορικών πολέμων και επιβολή δασμών δημιουργούν ένα απαιτητικό 
πεδίο άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι βελτιωμένες τιμές στηρίζουν τη μεγέθυνση του 
εξορυκτικού κλάδου, όμως η τυχούσα επιτάχυνση πληθωριστικών πιέσεων θα συμπαρασύρει αύξηση 
του κόστους και θα οδηγήσει σε συμπίεση της κερδοφορίας. Η ευμεταβλητότητα των συνθηκών και 
οι απότομες ριζικές αλλαγές τείνουν να γίνουν η νέα κανονικότητα στην οποία θα πρέπει να κινηθεί ο 
εξορυκτικός κλάδος, στοχεύοντας να δημιουργήσει περαιτέρω αξία και να θωρακισθεί για την περίοδο 
χαμηλών τιμών που αναπόφευκτα θα ξαναεμφανισθεί. 

Στο πλαίσιο αυτό οι επτά κυρίαρχες τάσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον της μεταλλείας είναι η 
μετάβαση στην οικονομία χαμηλού άνθρακα, η διασφάλιση της πρόσβασης στους φυσικούς 
πόρους, τα καινοτόμα χρηματοδοτικά σχήματα, η απόκτηση και διατήρηση της «κοινωνικής άδειας 
λειτουργίας», η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και η προσέλκυση 
ανθρώπινου δυναμικού με τις κατάλληλες δεξιότητες για την ψηφιακή εποχή.  

Η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία ανταπεξήλθε αποτελεσματικά στην παρατεταμένη οικονομική κρίση 
της χώρας μας και αποτελεί παράδειγμα του παραγωγικού υποδείγματος που έχει ανάγκη η εθνική 
οικονομία, χάρη στις σωστές πρακτικές διαχείρισης της επικινδυνότητας, την έντονη εξωστρέφειά της, 
την οικονομική αξιοπιστία των περισσότερων επιχειρήσεων της και τις υπεύθυνες πρακτικές 
λειτουργίας των παραγωγικών βάσεων της. 

Οι σημαντικές προκλήσεις για τη χρονιά που έρχεται αφορούν: 

- στη συνέχιση και επιτάχυνση των επενδύσεων, μετά και την ικανοποίηση του παγίου αιτήματος του 
Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων για την ένταξη του εξορυκτικού κλάδου στις προβλέψεις του 
αναπτυξιακού νόμου, στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της εγκατάστασης 
νέου δυναμικού 

- στη γρήγορη ολοκλήρωση του εκπονούμενου Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις Ορυκτές Πρώτες 
Ύλες που θα διασφαλίσει την πρόσβαση στο αποθεματικό δυναμικό της χώρας  

- στη θέσπιση και εφαρμογή αποτελεσματικών αδειοδοτικών διαδικασιών και την εγκαθίδρυση 
ασφάλειας δικαίου ως παράγοντα προσέλκυσης επενδύσεων 
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- στη παγίωση της συναντίληψης με τις τοπικές κοινωνίες ότι η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της 
χώρας και ο σεβασμός προς το περιβάλλον και τις άλλες χρήσεις γης είναι έννοιες συμβατές  

- στην αποτελεσματική διαχείριση της επερχόμενης απολιγνιτοποίησης της ηλεκτρικής παραγωγής 
ώστε να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και η αποτροπή κοινωνικών κρίσεων στις 
περιφέρειες με οικονομίες υψηλής εξάρτησης από τον λιγνίτη 

 

- στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων του κλάδου στις διεθνείς αγορές και 
στην αξιοποίηση νέων ευκαιριών με την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και λύσεων. 

-στη συστηματική βελτίωση των επιδόσεων στην ασφάλεια στην εργασία και την αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων του προσωπικού. 

Ανταποκρινόμενος στις προκλήσεις των καιρών και υποστηριζόμενος κατάλληλα, ο εξορυκτικός 
κλάδος θα ενδυναμώσει περισσότερο τη συμβολή του στο ΑΕΠ της χώρας και θα στηρίξει την 
προσπάθεια να ανέλθει η βιομηχανική παραγωγή στο 12% του ΑΕΠ. 
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