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ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2019 
                 



ETHΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2019 

Α. ΔΣ 

Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ του Συνδέσμου το 2019 ήταν: 

− Δημιουργία νέας ιστοσελίδας ΣΜΕ 
− Προβολή θέσεων και αιτημάτων ΣΜΕ σε πολιτικές δυνάμεις και υποψήφιους 

πολιτευτές στις Περιφέρειες, τις τοπικές εκλογές, τις ευρωεκλογές και τις 
εθνικές εκλογές 

− Έκθεση δραστηριοτήτων 2018 
− Επικοινωνιακές δράσεις α’ εξαμήνου 2019 
− Οικονομικός απολογισμός 2018 προϋπολογισμός 2019 
− Προετοιμασία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μελών 
− Τροπολογία του 4512/2018 για τον καθορισμό του συντελεστή «α» στον 

υπολογισμό προστίμων 
− Διεθνές συνέδριο του Ελληνικού ICOMOS με θέμα την προστασία και 

διαχείριση χώρων και μνημείων που έχουν σχέση με εξόρυξη ΟΠΥ. Συμμετοχή 
ΣΜΕ 

− Μήνυμα Προέδρου για την Τακτική Γενική Συνέλευση 
− Αμφισβητήσεις της μελέτης του ΙΟΒΕ για τον κλάδο από την κίνηση anti-gold 
− Εργασιακά, συνέπειες από την επέκταση της σύμβασης 
− Μεταφορά της Έκθεσης «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» στη Β.Ελλάδα 
− Τροποποίηση του άρθρου 59 παρ. 2 του Μεταλλευτικού Κώδικα (περί 

παρατάσεως διάρκειας μεταλλευτικών παραχωρήσεων) 
− Ένατο Διεθνές Συνέδριο-Mineral Resources in Greece 
− Noμοσχέδιο περί Αιγιαλού και Παραλίας 
− Ψηφιακό Μητρώο Ιδιωτικών Καυσίμων 
− Πρόγραμμα ΥΠΕΝ για Δίκτυο Natura 2000 
− Συνάντηση του Προέδρου του ΣΜΕ με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. 

Κ. Μητσοτάκη 
− Συμμετοχή του ΣΜΕ στο worskshop της ΕΑΓΜΕ «Ο διαχρονικός ρόλος της 

ΕΑΓΜΕ-ΙΓΜΕ στην έρευνα και αξιοποίηση των μη ενεργειακών πρώτων υλών 
− Ενημέρωση από το νομικό σύμβουλο του ΣΜΕ κ. Κ. Μπακόπουλο περί του 

νέου νόμου 4611/2019 και τις αλλαγές στα εργασιακά που επιφέρει  
− Νέα ιστοσελίδα ΣΜΕ 
− Ενημέρωση για τη συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. 

Α. Γεωργιάδη 
− Αποστολή υπομνήματος στο νέο Υπουργό ΠΕΝ κ. Κ. Χατζηδάκη 
− Εργασιακά: Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με Ομοσπονδία Χειριστών 
− Συνέδριο ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε 18/11/2019 
− Συμμετοχή του ΣΜΕ στο 9ο διεθνές συνέδριο για τις ΟΠΥ 
− Ένταξη του κλάδου στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο 
− Τροπολογίες του 4512/2018 ως μέρος του πολυνομοσχεδίου του ΥΠΑΝ 
− Συμμετοχή ΣΜΕ στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια 

στην Εργασία του ΕΛ.ΙΝ.ΥΑΕ (18-19 Νοεμβρίου 2019) 
− Τροποποίηση 4512/2018 
− Εργασιακά, προσφυγή στο ΣτΕ κατά της επέκτασης της ΣΣΕ 
− Εγκαίνια της Έκθεσης «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» στη Θεσσαλονίκη 



− Συνέδριο ICOMOS 
− Ιδιωτικά πρατήρια υγρών καυσίμων 
− Συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ 
− Συνέδριο του ΕΛΙΝΥΑΕ «Με το βλέμμα στο μέλλον» 
− Πρόγραμμα δράσης ΣΜΕ 2020 
− Ένταξη νέων μελών 
− Πρόταση Διανέοσις για μελέτη που θα αφορά τον κλάδο  
− Προετοιμασία Τακτικής Συνέλευσης μελών ΣΜΕ 
− Παρεμβάσεις ΣΜΕ από Ιούλιο 2019 μέχρι Δεκέμβριο 2019 



Β. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΜΕ 30-5-2019 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΜΕ πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Μαΐου 
2019, στο Ξενοδοχείο Royal Olympic. 

H φετινή Συνέλευση ήταν κλειστή και είχε δύο μέρη: το πρώτο μέρος το διαδικαστικό 
απολογιστικό, κατά τη διάρκεια του οποίου πραγματοποιήθηκαν και οι εκλογές του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου και το β’ μέρος με τις βραβεύσεις του και τις ομιλίες των 
καθηγητών της Σχολής ΜΜ-ΜΜ.  

Πρόεδρος  στο Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων  επανεξελέγη ο κ Αθανάσιος 
Κεφάλας, Γενικός Διευθυντής, Bentonite and Perlite Intermediates του Ομίλου IMERYS, 
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΙΜΕRYS GREECE S.A.  και Πρόεδρος της 
EΛΜΙΝ Βωξίτες Α.Ε.  

Το νέο διοικητικό συμβούλιο 2019-2021 είχε την εξής σύνθεση; 

Αθανάσιος Κεφάλας : Πρόεδρος, General Manager BU Bentonite & Perlite 
Intermediates, IMERYS S.A. 

Φώτης Στεφανής: Α΄ Αντιπρόεδρος Δθ/νων Σύμβουλος ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου: Β' Αντιπρόεδρος, Διευθ. Σύμβουλος, ΓΕΩΕΛΛΑΣ 

Ματθαίος Κωνσταντινίδης: Γενικός Γραμματέας, Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΛΦΟΙ 
ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε 

Κυριάκος Ασημακόπουλος: Αναπλ. Γεν. Γραμματέας, Διευθυντής Λατομείων και 
Πρώτων Υλών ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ,ΑΓΕΤ – LAFARGE 

Παντελής Βετούλας: Ταμίας, Δ/ντής Μάρκετινγκ και πωλήσεων, ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ 
ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. 

Άγγελος Καλογεράκος: Αναπλ. Ταμίας, Διευθυντής Τσιμέντου Ελλάδος, Όμιλος 
ΤΙΤΑΝ 

Θεόδωρος Αποστολόπουλος: Μέλος, Εμπορικός Δ/ντης, ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΥΛΙΔΗ Α.Ε. 

Δημήτρης Δημητριάδης: Μέλος, Δθ/νων Σύμβουλος, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 

Δημήτρης Λιανός: Μέλος, Plant Manager, ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. 

Αθανάσιος Αποστολίκας: Μέλος, Ηead of Exploration, ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ 

Όλγα Κουρίδου: Μέλος, Γενική Δν/τρια Ορυχείων, ΔΕΗ 

Ελευθέριος Φαίδρος: Μέλος, ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Για πρώτη φορά εκλέγεται ο Άγγελος Καλογεράκος  του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. 



Στην ομιλία του ο κ.  Κεφάλας  τόνισε ότι: 

 «Η  διεθνής οικονομία συνέχισε την αναπτυξιακή πορεία της στο 2018 με πολλές 
προκλήσεις και ερωτηματικά για το μέλλον της λόγω των επαπειλουμένων εμπορικών 
πολέμων μεταξύ των ηγετικών οικονομιών και την επιβράδυνση του ρυθμού μεγέθυνσης 
σε πολλές από αυτές. 

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

Στο περιβάλλον αυτό η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία αποτελεί τυπικό παράδειγμα 
δραστηριότητας που συμβάλλει στην επίτευξη των θεμελιωδών ζητουμένων από την 
ελληνική οικονομία και τα μέλη μας συνέχισαν με συνέπεια στο δρόμο της βιώσιμης 
ανάπτυξης. 

Στο 2018 δεν σημειώθηκαν δυστυχήματα στις λειτουργίες των μελών μας, συνεχίσθηκε 
η άνοδος στις ώρες εκπαίδευσης  και οι δείκτες επίδοσης ασφαλείας παρέμειναν στα 
ίδια επίπεδα. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι περίπου τα μισά μέλη μας πέτυχαν να είναι 
ελεύθερα ατυχημάτων στη διάρκεια αυτής της χρονιάς. 

Οι επενδύσεις στο τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και στην 
αποκατάσταση τοπίου συνεχίστηκαν με τους επιβαλλόμενους από τα σχετικά εταιρικά 
προγράμματα . 

Ο επανεκλεγείς πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλας 

Κορυφαίο γεγονός στο ρυθμιστικό πλαίσιο της εξορυκτικής βιομηχανίας ήταν η ψήφιση 
του νέου Λατομικού νόμου στις αρχές του 2018, μετά από πολυετή αναμονή και 
επίπονες διαβουλεύσεις. Ο Σύνδεσμός μας έκρινε ότι ο νέος νόμος κινήθηκε συνολικά 
σε θετική κατεύθυνση παρόλο που ήταν άτολμος σε μερικά θέματα και στη συνέχεια 
απαιτήθηκε συστηματική παρέμβασή μας ώστε να αντιμετωπισθούν προβλήματα  στην 
εφαρμογή του μέσω τροπολογιών,  εξειδικευτικών υπουργικών αποφάσεων και 
εγκυκλίων. 

O Σύνδεσμος μας συνέβαλε στην επικαιροποίηση της σχετικής μελέτης του ΙΟΒΕ, η 
οποία επιβεβαίωσε τον έντονα εξωστρεφή χαρακτήρα της ελληνικής εξορυκτικής 
βιομηχανίας, την υποστήριξη στη δημιουργία συνολικά 100.000 ποιοτικών θέσεων 
εργασίας, κυρίως στην ελληνική περιφέρεια,  τις συστηματικές επενδύσεις της τάξης των 



300 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο και τη συνολική συμβολή στο ΑΕΠ της χώρας που 
ξεπερνάει το 3% συνυπολογίζοντας και την καθετοποιημένη παραγωγή που βασίζεται 
στις παραγόμενες ορυκτές πρώτες ύλες. 

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

Μετά το πέρας των εκλογών, ακολούθησε βράβευση του αριστεύσαντα της Σχολής 
Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών του ΕΜΠ κ. Ιωάννη Σκορδίλη και 
απονεμήθηκαν τιμητικοί έπαινοι για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό Ρομποτικής 
2019, στις εξής ομάδες: την ανεξάρτητη ομάδα «Εξωγήινο Έπος», που είχε ως θέμα 
την εξόρυξη πρώτων υλών στον Άρη και την ομάδα του σχολείου «Εκπαιδευτική 
Αναγέννηση» με θέμα την κυκλική οικονομία.  

Η προπονήτρια της ομάδας κ. Αναστασία Σπανοπούλου 



Παραπάνω οι βραβεύσεις της ομάδας της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης 

Η βράβευση αποτελείται από μία πλακέτα που παρέλαβαν οι εκπρόσωποι των 
σχολείων και από ένα tablet σε κάθε μαθητή της ομάδας που βραβεύεται . Επίσης με 
φροντίδα του ΣΜΕ και την πολύτιμη βοήθεια της εταιρείας μέλους Δελφοί-Δίστομον, 
δάσκαλοι και μαθητές επισκέφτηκαν σύγχρονα εργοτάξια βωξίτη στην περιοχή της 
Φωκίδας, όπως και το μεταλλευτικό μουσείο Vagonetto, στην ίδια περιοχή. 

Η προπονήτρια της ομάδας κ. Βιβή Γιούτα Μήτρα 

Η ομάδα Εξωγήινο Έπος 



Ο βραβευμένος αριστεύσαντας φοιτητής κ. Σκορδίλης 

Στο πλαίσιο των βραβεύσεων έκανε μία σύντομη εισήγηση  ο επιβλέπων καθηγητής 
του αριστεύσαντα του ΕΜΠ κ. Ι. Σκορδίλη, κύριος Φουρλάρης, ο οποίος μίλησε για τη 
διπλωματική του φοιτητή του . 

Ο επιβλέπων καθηγητής του αριστεύσαντα φοιτητή, κύριος Φουρλάρης 

Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας εκσυγχρονισμού του κλάδου με τα νέα 
δεδομένα που επιβάλλει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση (Ιndustry 4.0), τοποθετήθηκε ο 
κοσμήτορας της Σχολής ΜΜ-ΜΜ κ. Δ. Καλιαμπάκος, ο οποίος μίλησε για τα διαστημικά 
προγράμματα του Πολυτεχνείου αλλά και για τις σύγχρονες τεχνολογικές προκλήσεις 
στο μεταλλευτικό κλάδο. 

Ο κοσμήτορας της Σχολής Μεταλλειολόγων ΕΜΠ κ. Δ. Καλιαμπάκος 



Ο κοσμήτορας της Σχολής, μίλησε για τη σημασία των συγκλινουσών τεχνολογιών αλλά 
και για το πώς επιταχύνεται ο στόχος των σύγχρονων σπουδών όταν αυτός διαρκώς 
μετακινείται και εξελίσσεται.  

Τοποθετήθηκε επίσης  για το ρόλο της  Ρομποτικής στη Μεταλλευτική Βιομηχανία 4.0, 
για την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στις λεκάνες ηλεκτρόλυσης με στόχο τη μείωση 
του ενεργειακού κόστους στο Αλουμίνιο της Ελλάδος, για το ρόλο της βιοτεχνολογίας 
στην προστασία του περιβάλλοντος.  

Τέλος, αναφέρθηκε ευρύτερα στις σημαντικές προκλήσεις της κυκλικής οικονομίας και 
τη μεγάλη προοπτική του διαστήματος.  



[1] 

Γ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Περιεχόμενα 

Παράταση κατάθεσης εγγυητικών για τις αποκαταστάσεις στο 
πλαίσιο του Ν. 4512/18 Άρθρο 68 παρ. 12 

Περί ευθύνης  εργολάβων-εκμεταλλευτή και επιβολής 
προστίμων βάσει του Άρθρου 4 του ΚΜΛΕ και του άρθρου 59 
του Ν. 4512/2018 

Χωροταξικός Σχεδιασμός 

Τροποποιήσεις Περιφερειακών Χωροταξικών Σχεδίων 

Νομοσχέδιο για τον Αιγιαλό και την Παραλία 

Πρόγραμμα ΥΠΕΝ για το Δίκτυο Natura 2000 

Τροποποίηση του Άρθρου 59 παρ. 2 του Μεταλλευτικού 
Κώδικα 

Εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών στα ιδιωτικά 
πρατήρια καυσίμων 

Συνάντηση με το Γενικό Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
κ. Κ. Δημόπουλο και την Προϊσταμένη ΔΙΠΑ κα Κων/να Νίκα 

Κατάθεση υπομνήματος στο νέο Υπουργό ΠΕΝ κ. Κ. 
Χατζηδάκη, με θέσεις και απόψεις του ΣΜΕ επί θεμάτων 
αρμοδιότητάς του 



[2] 

Συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης Συνάντηση με τον 
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Α. Γεωργιάδη 

Επιβολή τέλους υπέρ της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ) 

Αδειοδότηση ιδιωτικών πρατηρίων εντός υπόγειων στοών 

Επιβολή τέλους υπέρ της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ) 

Προτάσεις τροποποιήσεων ΣΜΕ στο ν. 4512/2018 και των 
συνοδευτικών –εξειδικευτικών αυτού ΥΑ και ΚΥΑ 

Συνάντηση ΣΜΕ με τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ 
κ. Α. Σκέρτσο 

Συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ 

Παρεμβάσεις ΣΜΕ στο κανονιστικό πλαίσιο από Ιούλιο 2019 
έως σήμερα 

Παράταση κατάθεσης εγγυητικών για τις αποκαταστάσεις στο 
πλαίσιο του Ν. 4512/18 Άρθρο 68 παρ. 12 

Τα προβλήματα από την εφαρμογή του Ν. 4512/18 Άρθρο 68 παρ. 22. 

Ο ΣΜΕ ζήτησε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ την παράταση της κατάθεσης των 
εγγυητικών πέραν των προβλεπόμενων από το Ν. 4512 Άρθρο 68 παρ. 22 χρόνου, 
δηλαδή εντός ενός έτους από τη δημοσίευσή του (Ιανουάριος 2019). 

Το ΥΠΕΝ έκανε αποδεκτό το αίτημα και με το νόμο 4602/9-3-2019 παρέτεινε την 
κατάθεση των εγγυητικών μέχρι 17-10-2019 



[3] 

Περί ευθύνης  εργολάβων-εκμεταλλευτή και επιβολής 
προστίμων βάσει του Άρθρου 4 του ΚΜΛΕ και του άρθρου 59 του 
Ν. 4512/2018 

Το ΥΠΕΝ κυκλοφόρησε εγκύκλιο σχετικά με το θέμα, όπου αναφέρει –ερμηνεύοντας 
τις διατάξεις, ότι: Βάσει του άρθρου 4 του ΚΜΛΕ, παρά το ότι έχει υπογραφεί σχετική 
σύμβαση μεταξύ εκμεταλλευτή και εργολάβου, «ο εκμεταλλευτής δεν απαλλάσσεται 
των ευθυνών του, καθώς υποχρεούται να ελέγχει και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία 
μέτρα για την πιστή υλοποίηση των όρων της σύμβασης και των διατάξεων του ΚΜΛΕ 
από τον εργολάβο.  

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν. 4512/2018 «Κάθε παράβαση 
του εκμεταλλευτή των διατάξεων του ΚΜΛΕ ή των εντολών των Επιθεωρητών, καθώς 
και κάθε παράβαση των παραγράφων 4  και 6 του άρθρου 58 του Ν. 4512/2018, 
τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο. 

Καταλήγει ότι στο πλαίσιο εφαρμογής των προαναφερθεισών διατάξεων, σε 
περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων του ΚΜΛΕ από εργολάβο, το πρόστιμο 
επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή.  

Ο ΣΜΕ ζήτησε να συζητήσει το όλο θέμα με τον υπογράφοντα την εγκύκλιο Γεν. 
Γραμματέα Ενέργειας και ΟΠΥ του ΥΠΕΝ κ. Μ. Βερροιόπουλο.  

Στη συνάντηση που είχε μαζί του, ανέπτυξε τα νομικά του επιχειρήματα και τις 
ενστάσεις του σχετικά με την επιβολή προστίμου, μονομερώς και αποκλειστικά στον 
εκμεταλλευτή. 

Παραθέτουμε το έγγραφο-νομική ερμηνεία που καταθέσαμε σχετικά με τις 
προαναφερθείσες διατάξεις επιβολής προστίμων 

− Με το εδάφιο [1] του αρθρ. 4 παρ. 1.στ) o ο ΚΜΛΕ επιβάλλει την υπογραφή 
συμβάσεων με τους εργολάβους (εργοδότες), που να εμπεριέχουν την τήρηση 
των διατάξεων του ΚΜΛΕ κλπ . Με βάση τους ειδικούς όρους των συμβάσεων 
που συνάπτονται μεταξύ της επιχείρησής μας και των Αναδόχων Εταιριών 
καθίσταται απολύτως σαφές, ότι έκαστη  Ανάδοχος εταιρία είναι υποχρεωμένη 
και αποκλειστικά υπαίτια κάθε παράλειψής της, στο πλαίσιο των συμβάσεων, 
στην παραβίαση των όρων των οποίων τυχόν θα προβεί. Με άλλα λόγια, κάθε 
ανάδοχος αναλαμβάνει η ίδια το σύνολο των υποχρεώσεων που προκύπτουν 
από την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών 
Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.) για την Ασφάλεια και την Υγεία των εργαζομένων, 
υποχρεούμενη να τηρεί τον Κανονισμό αυτό και υφιστάμενη απευθείας τον 
έλεγχο από όργανα της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βόρειας Ελλάδας (ΚΜΛΕ). 

− Με το εδάφιο [2] του αρθρ. 4 παρ. 1. στ) δεν απαλλάσσει των ευθυνών τήρησης 
τη νομοθεσίας εκ μέρους του Εκμεταλλευτή (χωρίς να προκύπτει όμως από 
κανένα άρθρο ότι την αναλαμβάνει αυτός). Άλλως δεν θα υπήρχε λόγος 
υπογραφής συμβάσεων μεταξύ ΔΕΗ ΑΕ  με όρους και υποχρεώσεις του 
εργολάβου (εργοδότης) έναντι της Εργατικής Νομοθεσίας , ΚΜΛΕ κλπ. και  η 
παράγραφος στ) δε θα είχε λόγο ύπαρξης. 
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− Με το εδάφιο [3] του αρθρ. 4 παρ.1 στ) ο ΚΜΛΕ επανέρχεται στις ευθύνες των 
Εργοδοτών, παρότι τον συντονισμό των δραστηριοτήτων (όπως είναι φυσικό) 
έχει ο Εκμεταλλευτής. 

− Με το εδάφιο [4] παρ. 2  δ) ο ΚΜΛΕ συνεχίζει περαιτέρω και επιμερίζει, 
κατανέμει τις ευθύνες μεταξύ των Υπεργολάβων κάποιου εργολάβου 
(εργοδότη), οι οποίοι θα πρέπει να υπογράφουν μεταξύ τους ανάλογες 
συμβάσεις. 

Στο νόμο 3850/10 ορίζονται οι βασικές ευθύνες του εργοδότη για Υ&Α των 
εργαζομένων , που αφορά και μεταλλευτικές επιχειρήσεις.  

• Στο άρθρο 72 «Ποινικές Στο άρθρο 72 ¨Ποινικές κυρώσεις¨ ο νόμος αναφέρει
αναλυτικά τις ποινικές κυρώσεις που αφορούν  τους εργοδότες.

Στις μεταλλευτικές Επιχειρήσεις συνήθως  οι απασχολούμενοι Εργολάβοι (Εργοδότες) 
ξεχωριστά ο καθένας, έχουν δική τους Ιεραρχία (όπως επιβλέποντα μηχανικό, 
εργοδηγούς κλπ), δικό τους Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό ασφαλείας, καλύπτοντας τις 
υποχρεώσεις τους βάσει του ν.3850/10 και του ΚΜΛΕ και δεν υπάρχει καμία απολύτως 
δυνατότητα παρέμβασης στο έργο των παραπάνω Επιστημονικών ειδικοτήτων, που 
απασχολούνται στους Εργολάβους-Εργοδότες εκ μέρους  του Εκμεταλλευτή, διότι θα 
ερχόταν σε απευθείας σύγκρουση με την ουσία της κείμενης νομοθεσίας, όπως ιατρικό 
απόρρητο κλπ. Συνεπώς δεν υπάρχει και καμία λογική ανάληψης, εκ μέρους του 
Εκμεταλλευτή, των ευθυνών που προκύπτουν από τις ενέργειες και προγράμματα 
εργασίας κλπ που εκπονούν οι Εργολάβοι μέσω των πιο πάνω Ειδικοτήτων, σε θέματα 
Υ & ΑΕ παρά μόνο στον έλεγχο της εφαρμογής τους και τη συμμόρφωση των οδηγιών 
που συντάσσουν, με τις επιμέρους διατάξεις του ΚΜΛΕ κλπ.  

Είναι σαφές οτι από πουθενά δεν προκύπτει η εξαφάνιση και η μετακύλιση των 
ευθυνών των εργοδοτών εργολάβων, υπεργολάβων κ.λ.π. στον Εκμεταλλευτή. 
Αντίθετα η έννοια της κατανομής ευθυνών, όπως αναφέρθηκε και  η αναλυτική 
αναφορά στις ευθύνες και υποχρεώσεις των εργοδοτών γενικώς με το άρθρο 4 παρ. 2 
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και παρ. 3 του ΚΜΛΕ, δείχνει λεπτομερώς τις υποχρεώσεις τους έναντι της νομοθεσίας 
και τις ευθύνες που προκύπτουν από την παραβίασή της.  

Συνήθως με βάση τους ειδικούς όρους των συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ των 
μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και των Αναδόχων Εργολαβικών Εταιριών καθίσταται 
απολύτως σαφές, ότι έκαστη η Ανάδοχος εταιρία είναι υποχρεωμένη και αποκλειστικά 
υπαίτια για κάθε παράλειψής της, στα πλαίσια των συμβάσεων, στην παραβίαση των 
όρων των οποίων τυχόν θα προβεί. Με άλλα λόγια, κάθε Ανάδοχος εταιρία 
αναλαμβάνει η ίδια το σύνολο των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα 
νομοθεσία και τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.) για 
την Ασφάλεια και την Υγεία των εργαζομένων, υποχρεούμενη να τηρεί τον Κανονισμό 
αυτό και υφιστάμενη απευθείας τον έλεγχο από όργανα των Επιθεωρήσεων 
Μεταλλείων (ΚΜΛΕ).  

Τονίζονται με έμφαση τα παρακάτω περί ευθύνης: 

Εντύπωση προκαλεί η πολλές φορές διαπιστωμένη εσφαλμένη ανάγνωση του άρθρου 
4 του ΚΜΛΕ εκ μέρους του ΥΠΕΝ, και ιδίως της παραγράφου στ)  Είναι προφανέστατο 
ότι βούληση του νομοθέτη σε μια τέτοια περίπτωση, ήτοι σε περίπτωση ρητής 
αναφοράς στην σύμβαση των υποχρεώσεων του εργολάβου στην τήρηση ειδικών 
κανονισμών κτλ, είναι η απαλλαγή του εκμεταλλευτή από αυτές τις συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις, ή σε κάθε περίπτωση η ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ της όποιας ευθύνης του, η οποία, 
ενόψει της συμβατικής πρόβλεψης και ανάληψης από τον εργολάβο, δεν μπορεί σε 
καμία περίπτωση να παραμένει η ίδια. Διαφορετική ερμηνεία της συγκεκριμένης 
διάταξης θα οδηγούσε σε άτοπα αποτελέσματα και εις ολόκληρον ευθύνη και μάλιστα 
κατά αντικειμενική υπαιτιότητα σε βάρος του εκμεταλλευτή – πράγμα που ουδόλως ο 
νομοθέτης αναφέρει –αν και θα μπορούσε εφόσον αυτή ήταν η βούλησή του- στις 
σχετικές διατάξεις. Είναι δε αδιανόητη μια διαφορετική θεώρηση του πράγματος, 
ενόψει του ότι μια τέτοια διάταξη, που δημιουργεί και ρυθμίζει την ευθύνη, δεν θα 
μπορούσε παρά να ερμηνεύεται στενά και όχι ευρύτερα από το ίδιο το νόημα της 
ρύθμισης.  

Προς επίρρωση, μάλιστα, τούτου, ο νομοθέτης συνεχίζει στο ίδιο το άρθρο: 

 «Όμως, και στην περίπτωση που έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση, ο εκμεταλλευτής 
δεν απαλλάσσεται των ευθυνών του, καθώς υποχρεούται να ελέγχει και να λαμβάνει 
όλα τα αναγκαία μέτρα για την πιστή υλοποίηση των όρων της σύμβασης και των 
διατάξεων του ΚΜΛΕ από τον εργολάβο».        

Στην ουσία, εδώ ο νομοθέτης επιβεβαιώνει την άνω άποψή μας και όχι τη μονομερή 
ερμηνεία του ΥΠΕΝ, αναφέροντας και εν τέλει περιορίζοντας την ευθύνη του 
εκμεταλλευτή ΟΧΙ στην παράβαση από πλευράς του εργολάβου, αλλά στην ευθύνη 
του και υποχρέωση επίβλεψης και ελέγχου εφαρμογής εάν ο εργολάβος ακολουθεί τα 
εκ του ΚΜΛΕ και της συμβάσεως προβλεπόμενα. Συνεπώς, ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ 
ΕΔΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΟΜΟΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ εκμεταλλευτή  -πολύ περισσότερο 
ευθύνη αυτού κατ΄αποκλεισμό της όποιας ευθύνης του εργολάβου αλλά δημιουργείται 
μια «ανεξάρτητη» και «διαφορετική» υποχρέωση (στην ουσία από αστοχία 
διατύπωσης αναφέρεται ως «ευθύνη» στην νόμο) ως προς τα μέτρα ελέγχου. Εξ άλλου 
η μέχρι σήμερα τακτική τουλάχιστον της ΕΒΕ ήταν η απευθείας επιβολή των αναλόγων 
προστίμων προς τους Εργολάβους (Εργοδότες) για παραβάσεις τους και ενίοτε η 
παράλληλη μικρότερου μεγέθους επιβολή προστίμου προς τον Εκμεταλλευτή, για 
πλημμελή έλεγχο αλλά όχι για την καθαυτού παράβαση-ευθύνη του εργοδότη 
εργολάβου.  
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Σε τι διαφέρει μάλιστα αυτή από την ευθύνη που δημιουργείται σε βάρος του 
παρανομούντος εργολάβου από την ευθύνη του εκμεταλλευτή;  

Είναι προφανές ότι υπάρχει περίπτωση παράβασης του Νόμου από πλευράς 
εργολάβου, η οποία να μην δημιουργεί υποχρεωτικά και συνακόλουθα άλλη 
υποχρέωση από πλευράς εκμεταλλευτή, εφόσον ο τελευταίος αποδείξει ότι έχει 
εξαντλήσει τα μέσα ελέγχου του προς εκείνον. Για παράδειγμα κάποιος Εργολάβος-
Εργοδότης αναθέτει σε οδηγό μη έχοντα την κατάλληλη επαγγελματική άδεια, την 
πρωινή μεταφορά του προσωπικού του από μια πόλη προς την έδρα του 
Εκμεταλλευτή, με το όχημα της εταιρείας του. Τι θα συμβεί σε περίπτωση εργατικού-
τροχαίου ατυχήματος. Θα έχει την ευθύνη ο Εκμεταλλευτής? Ξεφεύγει από κάθε έννοια 
λογικής και δικαίου. 

Είναι καταφανές ότι η νέα αυτή ερμηνευτική εγκύκλιος του ΥΠΕΝ έρχεται σε πλήρη 
αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία Ν3850/10, με τον ΚΜΛΕ και  την αντίστοιχη 
Ευρωπαϊκή. 

Προσθέτουμε επίσης, το τι ισχύει σε παρεμφερείς δραστηριότητες όπως στον 
κατασκευαστικό κλάδο. 

Μετά από συζήτηση με έμπειρους Επιθεωρητές Εργασίας για το πώς αντιμετωπίζονται 
οι ευθύνες εργολάβων υπεργολάβων σε θέματα ασφάλειας έναντι του κύριου του 
έργου, σε κατασκευαστικά έργα, με βάση το Ν. 1396/83 και το ΠΔ 305/96, προκύπτουν 
τα εξής: 

− Όταν η παρατυπία ή το ατύχημα έχει ως αιτία τον κακό συντονισμό του 
έργου από συλλειτουργία εργολάβων σε ίδιο ή κοντινό χώρο, τότε η 
ευθύνη βαραίνει τον κύριο του έργου 

− Όταν η παρατυπία ή η παράλειψη (παρά την όποια σύμβαση με τον 
κύριο του έργου) έχει αιτία την λανθασμένη οργάνωση ή τις παραλείψεις 
του ανεξάρτητου και αυτοδύναμου οργανωτικά εργολάβου (πχ έλλειψη 
ΜΑΠ, ελλείψεις χρήσεις απαραίτητων μέτρων προστασίας, 
χρησιμοποίηση προβληματικού εξοπλισμού, χρησιμοποίηση μη 
κατάλληλων αδειούχων, μη ενημέρωση-εκπαίδευση προσωπικού, 
λανθασμένες εντολές, κακή εκτίμηση επικινδυνότητας κτλ. κτλ.). ΤΟΤΕ 
Η ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ 

Πιστεύουμε ότι πρέπει και η Επιθεώρηση Μεταλλείων να συνταυτιστεί με αυτήν την 
πρακτική. 

Χωροταξικός Σχεδιασμός 

− Συνάντηση Επιτροπής Χωροταξίας ΣΕΒ με τη Γεν. Γραμματέα 
Χωροταξίας κα Ε. Κλαμπατσέα 

Τον Ιανουάριο του 2019 σε συνάντηση που είχε η Επιτροπή Χωροταξίας του ΣΕΒ, 
στην οποία μετέχει και ο ΣΜΕ, με τη Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας κα Ε. Κλαμπατσέα, 
ο ΣΜΕ ανέπτυξε τις γνωστές θέσεις του σχετικά με το Ειδικό Χωροταξικό ΟΠΥ και τα 
Περιφερειακά Χωροταξικά που χρήζουν αλλαγών σε σχέση με τους ορυκτούς πόρους 
και την εξορυκτική δραστηριότητα. 
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Επίσης, επεσήμανε ότι δημιουργούνται και χωροταξικά προβλήματα από τη μη έκδοση 
νέου σύγχρονου νομοσχεδίου για τον Αιγιαλό και την Παραλία.  

Τέλος, έθιξε το θέμα δημιουργίας συστημάτων και υποδομών παρακολούθησης 
χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού με ενεργοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου 
Χωροταξίας και την υλοποίηση του παρατηρητηρίου. 

− Υλοποίηση Ειδικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ 

Ανατέθηκε από το ΥΠΕΝ σε ομάδα μελετητών της εταιρείας «¨ΘΕΩΡΗΜΑ ΑΕ». 

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του Συνδέσμου με τους μελετητές, 
προκειμένου να ανταλλαχθούν απόψεις για το βασικό περιεχόμενο του Ειδικού 
Χωροταξικού (Ε.Χ). Ο ΣΜΕ έθιξε ως βασικά θέματα τα εξής: 

− Το Ε.Χ. πρέπει να αναδεικνύει το κοιτασματολογικό δυναμικό της χώρας και να 
προστατεύει τις προοπτικές ανάπτυξής του σε βάθος 15ετίας-20ετίας 

− Στο Ε.Χ. θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά ότι δεν ακυρώνεται 
οποιοσδήποτε ορυκτός πόρος και η προοπτική ανάπτυξής του εάν δεν 
προβλέπεται στο υπό διαμόρφωση σχέδιο (μελλοντικές ανακαλύψεις 
κοιτασμάτων εκτός αρχικών προβλέψεων) 

− Να γίνει προσπάθεια να εξαλειφθούν γκρίζες περιοχές  που αφορούν τη 
συνύπαρξη με άλλες ανταγωνιστικές προς την εξόρυξη δραστηριότητες, όπως 
και λανθασμένες ή αμφιλεγόμενες τοποθετήσεις σε σχέση με τις ΟΠΥ, που 
υπάρχουν στα νέα Περιφερειακά Χωροταξικά Σχέδια 

− Να προσδιοριστεί πώς θα περιγραφούν οι προοπτικές βιομηχανικών ορυκτών 
και μαρμάρων, εντός ελπιδοφόρων περιοχών 

− Να καθοριστεί η υλοποίηση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση με βάση το Ε.Χ. 
− Το σχέδιο ΕΧ να γίνει αντικείμενο διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες εντός 

των οποίων υπάρχουν ΟΠΥ 
− Εκτός των θεμάτων αυτών, οι μελετητές ζήτησαν να μεθοδεύσει ο ΣΜΕ τη 

συλλογή από τις εταιρείες μέλη του, συγκεκριμένων στοιχείων αποτύπωσης 
των δραστηριοτήτων 

− Συγκεκριμένα, ζητήθηκαν τα εξής: 
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− α) Μεταλλευτικές παραχωρήσεις και θέσεις δραστηριοποίησης (ενεργές /μη 
ενεργές) με συντεταγμένες. 

− β) Βαθμός βιομηχανοποίησης /καθετοποίησης με διάκριση των βιομηχανικών 
μονάδων σε πρώτης επεξεργασίας και καθετοποίηση και καταγραφή σε χάρτη 
κατάλληλης κλίμακας, οπωσδήποτε τουλάχιστον 1:10.000. 

− γ) Λοιπές υποδομές (μεταλλευτικά λιμάνια ή εξυπηρέτηση από εμπορικά, 
άλλες τυχόν μεταφορικές υποδομές και συγκροτήματα κατοικιών 
προσωπικού). 

− δ) Προσανατολισμός της διάθεσης των προϊόντων σε εξωτερική-εσωτερική 
αγορά (ποσοστιαία μόνο) και στην περίπτωση της εσωτερικής αγοράς, αν 
κατευθύνονται σε άλλες βιομηχανίες ή τροφοδοτούν άμεσα την αγορά. 

− ε) Προέλευση εργατικού δυναμικού σε επίπεδο Δημοτικής Κοινότητας. Τα 
στοιχεία αυτά θα τεκμηριώσουν τον καθορισμό των Αναπτυξιακών Χωρικών 
Ενοτήτων , οι οποίες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ορίζονται με τα εξής 
κριτήρια: κλαδική εξειδίκευση σε επίπεδο απασχόλησης, πυκνότητα 
συγκέντρωσης παραγωγικών μονάδων και ύπαρξη κοιτασμάτων. Επίσης, είναι 
σημαντικό για να τεκμηριώνεται η συμβολή των εξορυκτικών βιομηχανιών στην 
απασχόληση των περιοχών τους. 

− Τέλος, ζητήθηκε η  συνδρομή του ΣΜΕ για τα εξής δύο θέματα: 
− α) Σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της μελέτης ΕΧΠ ΟΠΥ, προβλέπεται 

κατηγορία Αναπτυξιακών Χωρικών Ενοτήτων (ΑΧΕ) οι οποίες καθορίζονται ως 
περιοχές «Νέες και ώριμες προς δραστηριοποίηση, δηλαδή αυτές για τις 
οποίες υπάρχει τεκμηριωμένη γνώση του αποθεματικού και οικονομικού 
δυναμικού των περιεχομένων ορυκτών, λαμβάνοντας υπόψη για την ορθή 
υλοποίηση του ΕΧΠ, την κείμενη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία κλπ.». 
Κατά τη γνώμη του ΣΜΕ ποιες περιοχές μπορούν να θεωρηθούν ότι υπάγονται 
στη συγκεκριμένη κατηγορία; 

− β) Ποιες είναι οι θέσεις του ΣΜΕ για τη συμμετοχή των λιγνιτών στο ενεργειακό 
μίγμα της χώρας; 

− Για βιομηχανικά ορυκτά και μάρμαρα, εκτός των (β), (γ), (δ), και (ε) ζητήθηκε 
να δοθούν: 

− Τοπογραφικός προσδιορισμός υπαρχουσών θέσεων εκμετάλλευσης 
− Τοπογραφικός προσδιορισμός πιθανών θέσεων εκμετάλλευσης σε ορίζοντα 

δεκαπενταετίας  
− Σε ό,τι αφορά τα λατομεία αδρανών, να δοθεί τοπογραφικός προσδιορισμός 

των λατομείων που τροφοδοτούν την Τσιμεντοβιομηχανία 

Τροποποιήσεις Περιφερειακών Χωροταξικών Σχεδίων 

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.  
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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. 

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
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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:
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«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  

Πρόταση 

Και τα δύο ανωτέρω εδάφια  πρέπει να διαγραφούν 
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Αντί αυτών να γραφεί: 

Τροποποίηση 

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

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: 

«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 
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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. 

 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 
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• 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 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: 
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«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 
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Αναφέρεται: 

«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. 

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 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: 
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«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.  

Νομοσχέδιο για τον Αιγιαλό και την Παραλία 

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο (ΦΕΚ Α’65/24-4-2019) έχει συγκεκριμένα μειονεκτήματα που 
τέθηκαν υπόψη του ΣΕΒ ώστε να αξιοποιηθούν μελλοντικά, σε μία νέα προσπάθεια 
βελτίωσης του νόμου. 

Συγκεκριμένα κατ’ άρθρο εντοπίζουμε τα εξής: 

Άρθρο 23 (τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 2971/2001) 

Το πλάτος της παραλίας καθορίζεται σε τουλάχιστον 30 και μέχρι πενήντα μέτρα από 
τη γραμμή του αιγιαλού.  

Ο ορισμός αυτός της ζώνης παραλίας δημιουργεί περισσότερα προβλήματα  από αυτό 
που υποτίθεται λύνει.  

Το πλάτος της παραλίας πρέπει να είναι συνάρτηση του τοπικού αναγλύφου (πχ σε 
απόκρημνες ακτές δεν έχει νόημα πλάτους παραλίας 30-40 μέτρων). 
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Η επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 2971/2001 δεν περιλαμβάνει 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις παρά μόνο οικισμούς. Θα πρέπει να γίνει σαφής μνεία ότι 
δεν θίγονται λιμενικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν βιομηχανικές δραστηριότητες 
και λειτουργούν με ισχύουσες διοικητικές πράξεις ζωνών παραλίας.  

Αναφέρει ότι η Επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 3, δύναται να καθορίσει 
μικρότερο πλάτος παραλίας , μετά από αιτιολογημένη κρίση. Αυτό αποτελεί εξαίρεση 
και όχι κανόνα.  

Προτείνεται να επανέλθει η διατύπωση της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 2 
του ν. 2971/2001 η οποία προέβλεπε ότι η ζώνη παραλίας καθορίζεται σε πλάτος μέχρι 
και 50 μέτρα από την οριόγραμμα του αιγιαλού 

Άρθρο 24 (τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 2971/2001 

Πρέπει να διατυπωθεί με σαφήνεια ότι η μεταχείριση του παλαιού αιγιαλού θα γίνεται 
με ίδιο τρόπο όπως και του νέου και ότι δεν θα θίγεται καμία νόμιμη υφιστάμενη 
δραστηριότητα του παλαιού αιγιαλού 

Άρθρο 28 (Τροποποίηση του άρθρου ΙΙ του ν. 2971/2001) 

Αναφέρεται σε υφιστάμενα έργα και εγκαταστάσεις με βάση αναπτυξιακούς νόμους και 
συμβάσεις που έληξαν. 

Συγκεκριμένα, γράφεται ότι «ο Υπουργός Οικονομικών και ο καθ’ ύλην αρμόδιος 
Υπουργός αποφασίζουν, αιτιολογημένα, με κοινή απόφαση, ύστερα από σχετικό 
αίτημα ενδιαφερόμενου για τη διατήρηση ή μη των εγκαταστάσεων και καθορίζουν τη 
χρήση τους». 
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Ζητούνται γι’ αυτό οι σύμφωνες γνώμες του Υπουργού ΠΕΝ καθώς και του ΓΕΝ στην 
περίπτωση έργων προς εξυπηρέτηση πλωτών μέσων. Οι γνώμες πρέπει να 
διατυπωθούν εντός προθεσμίας (6) μηνών αλλιώς οι κατασκευές κρίνονται μη 
διατηρητέες.  

Αυτό αντιβαίνει πλήρως παρεμφερείς διατάξεις άλλων νόμων, όπου η μη απάντηση 
θεωρείται θετική απάντηση. Στην περίπτωση των λιμενικών εγκαταστάσεων, θα 
πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία στο επίπεδο του Υπουργού Οικονομικών χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη η μη απάντηση.  

Άρθρο 33 11(α), 11(δ). Περί επισκευής και συντήρησης λιμενικών 
εγκαταστάσεων 

Αναφέρει ότι οι εργασίες επισκευής – συντήρησης πραγματοποιούνται σύμφωνα με 
την ισχύουσα Α.Ε.Π.Ο, θεωρώντας ότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση. Σε καμία ΑΕΠΟ ή 
ΜΠΕ δεν γίνεται αναλυτική περιγραφή εργασιών επισκευής ή συντήρησης. 

Στη συνέχεια, ζητά σύνταξη Τεχνικής Μελέτης και έγκριση από τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Έργων της οικείας Περιφέρειας που την κοινοποιεί προηγούμενα στην Κτηματική 
Υπηρεσία, στη Λιμενική Αρχή καθώς και στην αρμόδια υπηρεσία Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων. 

Στο μεν πρώτο μέρος που αφορά την ΑΕΠΟ είναι από ασαφές έως έωλο στο δεύτερο 
μέρος της Τ.Μ. εισάγονται νέες γραφειοκρατικές διαδικασίες έγκρισης, εις βάρος της 
γρήγορης προχώρησης των επισκευαστικών εργασιών, που πιθανόν να απαιτούνται 
για την ασφαλή συνέχιση της λειτουργείας των εγκαταστάσεων. Θα μπορούσε η όλη 
διαδικασία να γίνεται με γνωστοποίηση και όχι με έγκριση.  
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Στην παράγραφο  11(δ), αναφέρει ότι σε περίπτωση απρόβλεπτης βλάβης σε 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις που είναι δυνατό να προκαλέσει περιβαλλοντικό 
πρόβλημα ή θαλάσσια ρύπανση ή πρόβλημα ενεργειακής τροφοδοσίας στην περιοχή 
τότε η αποκατάσταση της βλάβης γίνεται με ενημέρωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. 

Δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη ότι μία απρόβλεπτη βλάβη σε λιμενική εγκατάσταση, 
χωρίς περιβαλλοντικό πρόβλημα, μπορεί να οδηγήσει όλο το έργο σε υποχρεωτική 
στάση εργασιών, εάν καθυστερήσει η αποκατάστασή της. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στα 
εξορυκτικά έργα όπου η εγκατάσταση-σκάλα φόρτωσης είναι συνοδό έργο της 
εξόρυξης 

Άρθρο 37 παράγραφος 1 και 2 αντάλλαγμα χρήσης 

Και πάλι εδώ ο πλήρης καθορισμός του ανταλλάγματος, παραπέμπεται σε μελλοντική 
έκδοση ΥΑ (για τον καθορισμό της Τιμής Βάσης). 

Αναφέρει ότι η Τιμή Βάσης για κάθε γεωγραφική περιοχή καθορίζεται με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών με βάση αντικειμενικές, μισθωτικές αξίες των πλησιέστερων 
ακινήτων έκαστης γεωγραφικής περιοχής.  

Αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει κριτήριο για βιομηχανικές δραστηριότητες όταν το 
συνηθέστερο είναι τα πλησιέστερα ακίνητα να είναι τουριστικά, με αντικειμενικές αξίες 
που δεν έχουν καμία σχέση με το βιομηχανικό αντικείμενο 

Άρθρο 42 παράγραφος 4 

Υπάρχει ασάφεια σε σχέση με το καθεστώς αδειοδότησης και τη συνέχεια ισχύος της 
άδειας εγκαταστάσεων που έχουν αδειοδοτηθεί ως συνοδά έργα του μεταλλείου ή του 
λατομείου και εντάσσονται σε ενιαίο εξορυκτικό έργο ΜΠΕ στην οποία δεν γίνεται 
ανάλυση τεχνικών λεπτομερειών 

Πρόγραμμα ΥΠΕΝ για το Δίκτυο Natura 2000  
Το ΥΠΕΝ μεθοδεύει δύο παράλληλες ενέργειες για τις προστατευόμενες περιοχές: 
α)Την εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) που θα συνοδεύονται από 
σχέδια διαχείρισης και από σχέδια ΠΔ για την κανονιστική τους έγκριση και 
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β) Το έργο LIFE για τις ελληνικές περιοχές δικτύου NATURA 2000 με τίτλο 
«Ολοκληρωμένες Δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του Δικτύου 
ΝATURA 2000, των ειδών των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα (Life-
IP4Natura)» 

Αναλυτικότερα: 

Α) Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών 

Το Έργο συντονίζεται από την εταιρεία ENVECO, η οποία είναι υπεύθυνη για τη 
σύνταξη των προδιαγραφών των μελετών και στην τελική φάση για τη σύνταξη των 
σχεδίων διαχείρισης και σχεδίων ΠΔ 

Αφορά την εκπόνηση 23 ΕΠΜ για 446 περιοχές NATURA σε όλη την Ελλάδα. 

Οι περιοχές αυτές, έχουν κατανεμηθεί σε αντίστοιχες  Περιφέρειες και για κάθε μία 
Περιφέρεια, αντιστοιχεί μία μελέτη (πχ Μελέτη 6: Στερεά Ελλάδα, Μελέτη 2: Κεντρική 
Μακεδονία).Συνολικά, θα γίνουν 11 μελέτες που θα καλύπτου όλες τις Περιφέρειες της 
Χώρας και καθεμία μελέτη ανατίθεται σε συγκεκριμένο γραφείο. 

Ο συντονιστής του έργου, εταιρεία ENVECO, πρόκειται να προβεί σε εκτενή 
διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες που ενδιαφέρουν δραστηριότητες, όπως η 
εξόρυξη, πάντα εντός του πλαισίου των μελετούμενων περιοχών NATURA- ΕΠΜ. 
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Επικοινωνήσαμε με την ομάδα στελεχών της Εταιρείας, που θα συντονίσει το 
πρόγραμμα, προκειμένου να δώσουμε αρχικές βασικές πληροφορίες για το 
αντικείμενό μας και το ενδιαφέρον μας για τις ΕΠΜ. Επιμείναμε ότι θα πρέπει να 
καταγραφεί και να αξιολογηθεί κατά τα πρότυπα του ΝΑΤURA guidance for extractive 
industry  της Commission, το εξορυκτικό αντικείμενο και η αξιοποίηση ΟΠΥ εντός 
προστατευόμενων περιοχών, ώστε να αποτυπώνεται αυτό και εντός των Σχεδίων 
Διαχείρισης. 

Εάν τα Σχέδια Διαχείρισης δεν συμπεριλαμβάνουν στις περιγραφόμενες 
επιτρεπόμενες δραστηριότητες και την αξιοποίηση των ΟΠΥ, τότε είναι βέβαιο ότι 
κανένας φορέας διαχείρισης δεν πρόκειται να συναινέσει να αξιοποιηθούν ΟΠΥ εντός 
της περιοχής ευθύνης του. 

Συμφωνήσαμε να δημιουργηθεί από την ΕNVECO, σε συνεργασία με το ΣΜΕ, 
ερωτηματολόγιο ανά περιοχή μελέτης (Περιφέρεια), ώστε να δοθούν αρχικά τα 
στοιχεία που θα προσδιορίζουν υπάρχοντα αντικείμενα εξόρυξης ή θα προσεγγίζουν 
μελλοντικές δυνατότητες αξιοποίησης ΟΠΥ εντός προστατευόμενων περιοχών 
(συμπεριλαμβανομένων και των ΖΕΠ). 

Εννοείται ότι το αντικείμενο που μπορεί να υπάρχει εντός δηλωμένων Δρυμών, 
ξεχνιέται, διαγράφεται. 

Οι εταιρείες μέλη ξεκίνησαν την προετοιμασία τους ανά περιοχή μελέτης για το τι είδους 
στοιχεία θα δοθούν. 

B) Έργο LIFE-IP 4 NATURA



[23] 

Έργο που συντονίζεται από το ΥΠΕΝ, με τη συμμετοχή 10 ακόμη εταίρων, ένας εκ των 
οποίων είναι η WWF ΕΛΛΑΣ. 

Κατά το Υπουργείο και τη WWF ΕΛΛΑΣ, αποτελεί το μεγαλύτερο σε διάρκεια (2017-
2025) και χρηματοδότηση (17 εκ. ευρώ) πρόγραμμα για τη φύση, που έχει λάβει ποτέ 
η χώρα. 

Το έργο έχει ως στόχο την ενίσχυση, συνολικά, της προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος στην Ελλάδα και τη συμμόρφωση της χώρας με την Ευρωπαϊκή 
νομοθεσία για τη φύση. 

H WWF EΛΛΑΣ έχει αναλάβει στο πλαίσιο του προγράμματος τη λεπτομερή 
χαρτογράφηση των εμπλεκόμενων φορέων, που δραστηριοποιούνται στις περιοχές 
του Δικτύου NATURA 2000. 

Σε πρώτη φάση, κάλεσε σε συνάντηση-workshop όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς 
στις 15/5/2019 προκειμένου να συζητήσουν πού και πώς επηρεάζονται από τις 
περιοχές NATURA και να εκθέσουν  τις απόψεις τους σε σχέση με τη διαχείριση, την 
παρακολούθηση και τις προοπτικές ανάπτυξης των περιοχών αυτών. 

Ο ΣΜΕ παραβρέθηκε στο workshop αυτό και ανέπτυξε τις απόψεις του για τη 
διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών. 

Τροποποίηση του Άρθρου 59 παρ. 2 του Μεταλλευτικού Κώδικα 
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Το άρθρο 59 παρ.2 του Μεταλλευτικού  Κώδικα αφήνει την παράταση της διάρκειας 
των μεταλλευτικών παραχωρήσεων στη διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου Υπουργού. 
Κατά τον Κώδικα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο ρυθμός της εκμετάλλευσης, ο βαθμός 
επεξεργασίας του μεταλλεύματος, το μέγεθος των εγκαταστάσεων και τα παραμένοντα 
αποθέματα. 

Αυτό όμως δημιουργεί ανασφάλεια στις μεταλλευτικές επιχειρήσεις και επενδυτική 
αβεβαιότητα μη γνωρίζοντας εάν σε κάποιες παραχωρήσεις θα υπάρξει παράταση 
διάρκειας ή όχι. 

Θα συσταθεί ομάδα εργασίας από εκπροσώπους μεταλλευτικών εταιρειών 
προκειμένου να επεξεργαστεί συγκεκριμένα κριτήρια για την παράταση της διάρκειας 
των παραχωρήσεων τα οποία θα τα θέσει υπόψη του υπουργείου. 

Εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών στα ιδιωτικά 
πρατήρια καυσίμων 

Ο Νόμος 4608 25-4-2019 ΦΕΚ Α 66 στο άρθρο 30, προβλέπει τα παρακάτω που 
αφορούν και τα εξορυκτικά εργοτάξια: 

«7.α. Εγκαθίσταται υποχρεωτικά ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και 
ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών, στο οποίο συνδέεται 
φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός όπου απαιτείται ως εξής: 

ζ.ζ. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης 
για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου, ιδιοκτητών ή 
συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή με τον κύριο ή κάτοχο του ιδιωτικού 
πρατηρίου και των λοιπών λειτουργικών αναγκών των πάσης μορφής εργοταξίων, 
μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργείας 
, που προβλέπονται στην παραγρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 3710/2008 (Α’ 216).  
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Η υποχρεωτική τοποθέτηση συστημάτων εισροών-εκροών πρέπει να ολοκληρωθεί. 

Ο ΣΜΕ έχει επισημάνει στο ΣΕΒ που συγκεντρώνει τα προβλήματα από την εφαρμογή 
της ΥΑ 37776/2645/ΦΕΚ Β’ 1882/30 Μαΐου 2017 για όλη τη βιομηχανία και τις 
επιχειρήσεις , προκειμένου μα τα αναδείξει και να ζητήσει αναθεώρηση κάποιων 
διατάξεων τα εξής: 

• Οι υφιστάμενες νόμιμα αδειοδοτημένες, κατά το προισχύσαν καθεστώς,
υπέργειες δεξαμενές καυσίμων σε εγκαταστάσεις εργοταξίων, μεταλλείων,
ορυχείων, λατομείων,  δε φαίνεται να καταλαμβάνονται από το πεδίο
εφαρμογής της ΥΑ 37776/2645 περί ιδιωτικών πρατηρίων και του ν. 4608/2019
άρ. 30 παρ 7.α (ζζ) καθώς παραλείπεται οποιαδήποτε αναφορά σε δεξαμενές
μεγέθους μεγαλύτερου των 40 κυβικών μέτρων ή σε δεξαμενές που
λειτουργούν ως συνοδά έργα εξόρυξης.

Φαίνεται συνεπώς ότι  οι εν λόγω δεξαμενές δεν θα έχουν τη δυνατότητα να 
υποβληθούν σε διαδικασία ανανέωσης της άδειάς τους βάσει του νέου πλαισίου. 

Το ίδιο πρόβλημα υφίσταται και σε σχέση με την υποχρέωση εγκατάστασης 
ολοκληρωμένου συστήματος εισροών- εκροών στις εγκαταστάσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 30 του νόμου 4608 ΦΕΚ 66 25/4/2019 και στις οποίες υπάγονται οι 
αναφερόμενες στην ΥΑ 37776/2645 δεξαμενές. Το γεγονός ότι οι ως άνω υφιστάμενες 
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δεξαμενές παραλείπονται και από το πεδίο εφαρμογής του ν. 4608/2019, δημιουργεί 
αβεβαιότητα ως προς την υποχρεωτική εγκατάσταση του συστήματος εισροών- 
εκροών σε αυτές και ως προς τις προϋποθέσεις αδειοδότησης- ανανέωσης της άδειάς 
τους.        

Συνάντηση με το Γενικό Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
κ. Κ. Δημόπουλο και την Προϊσταμένη ΔΙΠΑ κα Κων/να Νίκα 

Στις 5-7-2019 ο Γεν. Δν/τής του ΣΜΕ είχε συνάντηση με το Γεν. Δν/τη Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής κ. Κ. Δημόπουλο και την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης κα Κων/να Νίκα στην οποία συζητήθηκαν θέματα Απλοποίησης 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. 

Συγκεκριμένα συζητήθηκαν: 

• Οι μεγάλες καθυστερήσεις στην εξέταση της πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ,
ακόμα και στις περιπτώσεις τροποποιήσεων ή ανανεώσεων ΜΠΕ όπως και οι
καθυστερήσεις, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κατά τη σύνταξη της
ΑΕΠΟ

• Συμφώνησαν και οι δύο πλευρές ότι η λύση σε αυτό, βρίσκεται στη
χρησιμοποίηση outsourcing πιστοποιημένων μελετητών και ότι μετά τις
εκλογές θα επαναπροωθήσουν στην πολιτική ηγεσία το σχέδιο που ήδη έχει
εκπονηθεί για την κανονιστική κάλυψη του θέματος

• Συζητήθηκε το θέμα των σημαντικών καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση του
σταδίου των γνωμοδοτήσεων

• Το ΗΠΜ ακόμη δεν έχει χρησιμοποιηθεί κατάλληλα ώστε να διευκολύνει και να
επιταχύνει την όλη διαδικασία. Οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες ανέφεραν ότι οι
σημαντικότερες καθυστερήσεις εμφανίζονται όταν, λόγω αλλαγής νομοθεσίας,
πρέπει να διαφοροποιηθεί η ισχύουσα ΑΕΠΟ με την υποβολή τροποποιητικής
ΜΠΕ και έκδοση νέας απόφασης όρων. Αναφέρθηκε από το ΣΜΕ ότι ακόμη
και στις περιπτώσεις τροποποιήσεων ΜΠΕ που δεν έχουν περιβαλλοντική
επίπτωση, αυτές περνάνε από γνωμοδότηση  φορέων ενώ ο νόμος προβλέπει
απλή ενημέρωση. Συμφωνήθηκε και οι δύο πλευρές να εξετάσουν το θέμα και
να προτείνουν λύσεις.

• Συζητήθηκε επίσης η αλλαγή λεκτικής διατύπωσης του Ν. 4014/2011 στο
σκέλος των γνωμοδοτήσεων και των χρόνων εντός των οποίων πρέπει να
ολοκληρώνονται ώστε να ξεπεραστεί το πρόβλημα που δημιουργείται από την
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απόφαση του ΣτΕ. Με την απόφαση αυτή, δεν μπορεί να προχωρήσει η 
διαδικασία αδειοδότησης χωρίς τη γνωμοδότηση του φορέα, απορρίπτοντας 
αυτά που γράφονται στο Ν. 4014 ότι μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης 
προθεσμίας για απάντηση, θα θεωρείται ότι η απάντηση είναι θετική.  

• Έγινε αναφορά στις καθυστερήσεις που εμφανίζονται στην έγκριση
τροποποίησης των ΜΠΕ όταν ακόμη και σε μικρές αλλαγές συνοδών της
εξόρυξης έργων (πχ νέα πρατήρια καυσίμων) χρειάζεται κατάθεση
τροποποιητικής μελέτης, με μεγάλους χρόνους καθυστέρησης στην έκδοση
νέων όρων.

• Συμφωνήθηκε να συσταθεί ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή ΣΜΕ και
υπηρεσιακών παραγόντων, για να εξετάσει όλο το θέμα των τροποποιήσεων
και να προτείνει λύσεις που θα επιταχύνουν τις διαδικασίες εγκρίσεων.

• Έγινε αναλυτική συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην
αδειοδότηση εξορυκτικών αποβλήτων (ασάφειες και κενά νομοθεσίας,
αυθαίρετες ερμηνείες ισχύουσας νομοθεσίας, απαιτήσεις πέραν της κείμενης
μεταλλευτικής νομοθεσίας, κενά στους χαρακτηρισμούς των αποβλήτων και
στην αντιμετώπισή τους, προβλήματα στην αδειοδότηση εγκαταστάσεων).

• Επειδή τα εξορυκτικά απόβλητα στη χώρα μας είναι πολύ πεπερασμένα σε
είδος, φύση και τρόπους διαχείρισής τους, συμφωνήθηκε να συσταθεί ομάδα
εργασίας με τη συμμετοχή και του ΣΜΕ, προκειμένου να προτείνει
συγκεκριμένες λύσεις, γενικές αλλά και case by case.

Κατάθεση υπομνήματος στο νέο Υπουργό ΠΕΝ κ. Κ. Χατζηδάκη, με θέσεις και 
απόψεις του ΣΜΕ επί θεμάτων αρμοδιότητάς του  

Τέθηκε από το ΣΜΕ υπόψη του κ, Υπουργού τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο, 
προτείνοντας λύσεις ή μεθοδεύσεις επίλυσής τους. Συγκεκριμένα αναφερθήκαμε στα 
προβλήματα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης όπως οι καθυστερήσεις στις εγκρίσεις 
των ΜΠΕ και στην έκδοση των ΑΕΠΟ, οι δυσκολίες αδειοδότησης εξορυκτικών έργων 
εντός προστατευόμενων περιοχών, τα προβλήματα αδειοδότησης εξορυκτικών 
αποβλήτων, η επιβολή χρηματοοικονομικών εγγυήσεων στα έργα, τα προβλήματα με 
την οριοθέτηση των υδατορεμάτων και η διαχείριση υδάτων σε εξορυκτικά έργα. Σ' ότι 
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αφορά τα δασικά αναφερθήκαμε στην άδεια έγκρισης επέμβασης ,τις επιστροφές- 
παραδόσεις αποκαταστημένων δασικών εκτάσεων, τις ασάφειες χαρακτηρισμού 
δασικών περιοχών και ιδιοκτησιακού καθεστώτος χορτολιβαδικών  εκτάσεων, τον 
προσδιορισμό ανταλλάγματος χρήσης και στην αναδιατύπωση του δασικού νόμου 
4280/2014.  Στα χωροταξικά ζητήσαμε να τροποποιηθούν τα Περιφερειακά 
Χωροταξικά Σχέδια και να ολοκληρωθεί το Ειδικό Χωροταξικό για τις ΟΠΥ. 

Επίσης ζητήσαμε τροποποιήσεις του Ν.4512/2018 και εξασφάλιση ομαλούς 
λειτουργίας των υφιστάμενων λιγνιτικών ορυχείων, μέχρι κανονικής εξοφλήσεως- 
εξαντλήσεως των κοιτασμάτων. 

Τέλος αναφερθήκαμε στις Επιθεωρήσεις Μεταλλείων και στις μεγάλες ελλείψεις σε 
εξειδικευμένο προσωπικό στην παραγωγή. 

Επισυνάπτεται το σχετικό υπόμνημα που του κατατέθηκε (Βλέπε Μηνιαία 
Έκθεση Πεπραγμένων Οκτωβρίου 2019) 

Συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης Συνάντηση με τον 
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Α. Γεωργιάδη 

Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση στις 12/7/2019. Κύρια θέματα που έφερε ο ΣΜΕ σε 
προσοχή ήταν η Ένταξη της εξορυκτικής δραστηριότητας στον Αναπτυξιακό Νόμο, η 
απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης με βάση το νόμο 4442 7-12-2016  ΦΕΚ Α 
230 , η κατάργηση της προκαταβολής φόρου με σκοπό την αύξηση της ρευστότητας 
των επιχειρήσεων, η θέσπιση υπερ-αποσβέσεων στις νέες επενδύσεις παγίων σε 
ποσοστό μέχρι 200%, ο εξορθολογισμός του ΕΝΦΙΑ στα βιομηχανικά και βιοτεχνικά 
ακίνητα και κατάργηση του συμπληρωμένου φόρου και τέλος οι άδειες χειριστών 
μηχανημάτων.  

Από αυτά, με τον κ. Υπουργό συζητήθηκαν μόνο τα θέματα που αφορούν 
αποκλειστικά το Υπουργείο του και συγκεκριμένα: 

• Ένταξη της εξορυκτικής δραστηριότητας στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο
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Εξηγήσαμε ότι ο ισχύων Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016, ερμηνεύοντας κατά 
λανθασμένο τρόπο τον Απαλλακτικό Κανονισμό 651 της Commission, ορίζει πως δεν 
υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του νόμου, επενδυτικά σχέδια για τις 
κατηγορίες 05 (εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) έως και 09 (υποστηρικτικές προς την 
εξόρυξη δραστηριότητες), όπως αναφέρονται στην κωδικοποίηση κατά ΣΤΑΚΟΔ. Με 
τον ισχύοντα νόμο ενισχύονται κατεργασίες (π.χ. σχιστήρια) και όχι η αυτή καθεαυτή 
πρωτογενής παραγωγή ορυκτών πόρων. 

-Άδειες Χειριστών Μηχανημάτων 

• Με το ΠΔ  113/2012, τα μηχανήματα έργου κατατάσσονται σε ομάδες ανάλογα
με την ισχύ τους και σε ειδικότητες( 2 ομάδες, 8 ειδικότητες, 16 διαφορετικές
άδειες χειρισμού μηχανημάτων έργου)

• Οι υποψήφιοι χειριστές υποχρεούνται να δώσουν εξετάσεις σε όλα τα
μηχανήματα της ειδικότητας, ακόμη και σε αυτά που ποτέ δεν έχουν πιάσει στα
χέρια τους (π.χ. καδοφόροι  εκσκαφείς).Αυτό καθιστά αδύνατη τη λήψη άδειας
από ένα εκπαιδευόμενο χειριστή.

• Απαιτείται πολύ μεγάλη διάρκεια πρακτικής εκπαίδευσης υποψηφίων
χειριστών και καταβολή σημαντικού ύψους παράβολων  για να εξεταστούν.
Αυτά δυσκολεύουν επίσης τη λήψη άδειας .

• Επισημάναμε ότι δεν υπάρχουν τεχνικές σχολές εκπαίδευσης νέων χειριστών
ώστε να μειωθεί η διάρκεια της πρακτικής προς απόκτηση άδειας.

• Προτείναμε να τροποποιηθεί το Π.Δ ώστε να μειωθούν οι ειδικότητες, να
μειωθεί η πρακτική εκπαίδευση όπως και τα παράβολα .Ζητήσαμε δημιουργία
επαγγελματικών σχολών και να έχει το δικαίωμα κάθε εταιρεία να εκπαιδεύει
και να ονομάζει χειριστή εργαζόμενό της,  με ευθύνη της και μόνο για όσο
διάστημα αυτός εργάζεται σε αυτήν.
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• Νέος Αναπτυξιακός Νόμος-Πολυνομοσχέδιο (Ν4635 ΦΕΚ 167 (30-10-
2019) 

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 



[31] 

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. 

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 
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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 

Αδειοδότηση ιδιωτικών πρατηρίων εντός υπόγειων στοών 

Προγραμματίστηκε από εκπροσώπους του ΣΕΒ συνάντηση συνεργασίας, παρουσία 
εκπροσώπων της Νομικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος και εκπροσώπων 
του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Γενικού Διευθυντή  κ. Καβαλόπουλουι 
με αντικείμενο την αδειοδότηση ιδιωτικών πρατηρίων εντός υπογείων στοών.  

Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εταιρείες 
μέλη του ΣΕΒ και του ΣΜΕ με εξορυκτικές δραστηριότητες σε ότι αφορά την 
αδειοδότηση ιδιωτικών πρατηρίων εντός στοών που ανεφοδιάζουν τα εξορυκτικά 
μηχανήματα. 

Συγκεκριμένα, κάθε εταιρεία που διατηρούσε εδώ και δεκαετίες νόμιμα πρατήριο στις 
υπόγειες στοές, η άδεια του οποίου έχει λήξει πλέον και με το νέο πλαίσιο που πλέον 
ισχύει δεν μπορεί πλέον να ανανεώσει την άδεια αυτή αντιμετωπίζει σημαντικό 
πρόβλημα καθώς  κάθε μέρα τα μηχανήματα διανύουν μερικά χιλιόμετρα διαδρομής 
στις υπόγειες στοές, μέχρι την επιφάνεια, για να ανεφοδιαστούν, με σημαντικό κόστος 
(σπατάλη καυσίμου, περιττός κίνδυνος καθώς τα μηχανήματα αυτά δεν είναι φτιαγμένα 
για να καλύπτουν συνέχεια μεγάλες αποστάσεις) και απώλεια χρήσιμου χρόνου, όσο 
διαρκεί η έξοδος, με χαμηλή ταχύτητα, από τις στοές και η εκ νέου επιστροφή μετά τον 
ανεφοδιασμό. Σημειώνεται ότι αντίστοιχη πρακτική δεν εντοπίζεται σε κανένα μεγάλο 
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ορυχείο του κόσμου, όπου οι υπόγειες μονάδες συντήρησης των μηχανημάτων έργων 
και πρατηρίων ανεφοδιασμού αποτελεί βέλτιστη και συνήθη πρακτική (ενδεικτικά 
αναφέρονται περιπτώσεις της Γερμανίας και Αυστραλίας ενώ αποτελεί συνήθη 
πρακτική πλέον τα υπόγεια πρατήρια να είναι τυποποιημένες εγκαταστάσεις υψηλών 
προδιαγραφών). 

Για την κατανόηση της νομικής διάστασης του προβλήματος πρέπει αρχικά να 
σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα άρθρα 1 & 2 παρ. 6 της ΥΑ 37776/2645/2017 
«Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων 
υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων 
(ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή με τον κύριο ή κάτοχο του 
ιδιωτικού πρατηρίου), αλλά και των λοιπών λειτουργικών αναγκών των πάσης μορφής 
εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής 
λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» , ορίζεται ρητά η έννοια 
‘’μεταλλείο’’, ως ο υπόγειος ή επιφανειακός χώρος εξόρυξης μεταλλευμάτων (βωξίτης, 
νικέλιο, μεικτές θειούχες μεταλλικές ενώσεις, λευκόλιθος κλπ).  

Συνεπώς κάθε εταιρεία που εμπίπτει πλήρως στις διατάξεις της αναφερόμενης ΥΑ, 
όπως είναι οι μεταλλευτικές και επιθυμεί και προτίθεται να προβεί σε ίδρυση και 
λειτουργία ιδιωτικών πρατηρίων, εντός των υπόγειων μεταλλευτικών της στοών, 
συνεπώς υπάγεται στις προβλέψεις της ΥΑ για την αδειοδότηση του ιδιωτικού αυτού 
πρατηρίου.   

Για την αδειοδότηση και λειτουργία του εν λόγω πρατηρίου υγρών καυσίμων απαιτείται 
σειρά δικαιολογητικών καθώς και πιστοποιητικό πυροπροστασίας, από την οικεία 
Πυροσβεστική Υπηρεσία όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 της ανωτέρω ΥΑ 
37776/2645/2017, το οποίο «εκδίδεται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές 
Πυροσβεστικές διατάξεις», πάντα κατά το εν λόγω άρθρο 9.    

Στο συγκεκριμένο σημείο εντοπίζεται το πρόβλημα σχετικά με την έκδοση 
πιστοποιητικού πυρασφάλειας για τη λειτουργία «πρατηρίου καυσίμων» εντός 
υπόγειων μεταλλευτικών στοών.  

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος 
επικαλείται αδυναμία ικανοποίησης αιτημάτων έκδοσης πιστοποιητικών 
πυροπροστασίας δυνάμει της ΥΑ 37776/2645/ΦΕΚ Β’ 1882/30 Μαΐου 2017 εξ αιτίας 
της έλλειψης εξειδικευμένων πυροσβεστικών διατάξεων (στην ΥΑ, άρθρο 9, γίνεται 
απλή παραπομπή στις «ισχύουσες σχετικές Πυροσβεστικές διατάξεις»), η έκδοση των 
οποίων ωστόσο εναπόκειται στην πρωτοβουλία του Πυροσβεστικού Σώματος 
σύμφωνα και με το άρθρο 49, παράγραφο 1 Ν4442/2016 (Α’230) «1. Με απόφαση του 
Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος εκδίδονται πυροσβεστικές διατάξεις με τις 
οποίες θεσπίζονται:  α) Προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα παθητικής και 
ενεργητικής πυροπροστασίας για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών στις 
επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις κάθε δραστηριότητας. (…)». Τις διατάξεις αυτές, όπως 
ορίζεται στη συνέχεια, εγκρίνει και δημοσιεύει σε ΦΕΚ ο Υπουργός Εσωτερικών.   

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του ΣΕΒ  με τη νομική υπηρεσία του Πυροσβεστικού 
Σώματος όμως μας επισημάνθηκε ότι η έκδοση των πολύπλοκων πυροσβεστικών 
διατάξεων για τις υπόγειες στοές μπορεί να γίνει μόνο σε στενή συνεργασία με την 
αδειοδοτούσα αρχή, καθώς υπεισέρχονται και πολλά ζητήματα προδιαγραφών και 
υποδομών των εγκαταστάσεων πέραν του πρατηρίου. Σχετικά επεσήμαναν ότι τυχών 
συνάντηση για τη συζήτηση των δυνητικών τρόπων επίλυσης του προβλήματος που 
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αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προκληθεί από την αδειοδοτούσα αρχή 
στα γραφεία της.  

Γι’ αυτό και αποφασίστηκε συνάντηση με την παρουσία των εκπροσώπων του 
Πυροσβεστικού Σώματος, του ΣΜΕ και του ΣΕΒ. 

Με τη συνδρομή του ΣΕΒ, ζητήσαμε από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικού 
Ελέγχου και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κ. Α. 
Σκυλλάκο να συγκλιθεί σύσκεψη στο Υπουργείο, παρουσία των εκπροσώπων της 
Νομικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, του ΣΜΕ και του ΣΕΒ, με 
αντικείμενο να ξεπεραστούν τα εμπόδια από πλευράς Πυροσβεστικού Σώματος για 
την αδειοδότηση πρατηρίων καυσίμων στα υπόγεια.  

Πριν τη συνάντηση σε συνεργασία με το ΣΕΒ, εστάλη επιστολή στο Υπουργείο 
Μεταφορών με την οποία εκθέτει το πρόβλημα. . Συγκεκριμένα επικεντρωθήκαμε στο 
πρόβλημα τροφοδοσίας με καύσιμα των βαρέων μηχανημάτων των υπόγειων 
μεταλλείων, όπου χωρίς την εγκατάσταση δεξαμενής εντός των υπογείων (άρνηση 
αδειοδότησης από Πυροσβεστική) ή τροφοδοσία καθίσταται ιδιαίτερα προβληματική 
(διανύοντας μεγάλες αποστάσεις με χαμηλή ταχύτητα προξενώντας σημαντικές 
απώλειες παραγωγικού χρόνου). 

Τονίσαμε ότι αντίστοιχο πρόβλημα δεν εντοπίζεται σε κανένα μεγάλο ορυχείο του 
κόσμου όπου η εγκατάσταση σταθμών ανεφοδιασμού καυσίμων των μηχανημάτων 
είναι εντός των υπογείων έργων και αποτελεί βέλτιστη συνήθη πρακτική . 

Από πλευράς της νομικής υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, επισημάνθηκε ότι 
η έκδοση των πολύπλοκων πυροσβεστικών διατάξεων για τα υπόγεια έργα, μπορεί να 
γίνει μόνο με στενή συνεργασία του  Υπουργείου, της Πυροσβεστικής και των 
ενδιαφερόμενων φορέων.  

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο, συζητήθηκε κάτω από ποιες 
διευκρινιστικές διατάξεις μπορεί να ξεπεραστεί το πρόβλημα της αδειοδότησης.  

Η πυροσβεστική δεσμεύτηκε να στείλει σχετικές απόψεις –προτάσεις, προκειμένου να 
μελετηθούν. 

Μετά από ανταλλαγή εγγράφως απόψεων, καταλήξαμε σε συγκεκριμένες 
συμπληρώσεις της ΥΑ 37776/2645/2645/2017 (Β’ 1882) και άλλων εξειδικευμένων 
πυροσβεστικών διατάξεων, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα αδειοδότησης 
ιδιωτικών πρατηρίων εντός υπόγειων έργων.  
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Επιβολή τέλους υπέρ της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ) 
Η Ομάδα Εργασίας του ΣΕΒ «Αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων» στην οποία 
μετέχει και ο ΣΜΕ, ασχολήθηκε με την επιβολή τέλους υπερ (ΡΑΛ) που αφορά μεγάλο 
μέλος επιχειρήσεων του ΣΕΒ αλλά και του ΣΜΕ.  

Για την ιστορία του πράγματος αναφέρουμε ότι πρόκειται για ένα τέλος με το οποίο με 
με βάση την προ ισχύουσα διάταξη του άρθρου 124 του ν. 4389/2016, προορίζονταν 
να επιβάλλεται προς  τους Οργανισμούς Λιμένων, τα Λιμενικά Ταμεία, καθώς και 
ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης λιμένων. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018, για το τέλος 
υπέρ ΡΑΛ εφαρμόζονταν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 340/2014 (Β΄ 924) ΚΥΑ, στην 
οποία αναφέρονταν ρητώς ότι το τέλος επιβάλλεται προς τους Οργανισμούς Λιμένων 
Α.Ε. και τα Λιμενικά Ταμεία (ως ανταποδοτικό τέλος για τις υπηρεσίες δημοσίου 
συμφέροντος που τους παρέχει η ΡΑΛ). 

Τον Δεκέμβριο του 2018 ωστόσο, εκδόθηκε η ΚΥΑ  1000/93971/2018 (ΦΕΚ 
5840/Β/27.12.2018)  (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 124) στην οποία ορίζεται ότι στους 
φορείς εκμετάλλευσης λιμένων που καταβάλουν το τέλος υπέρ ΡΑΛ, περιλαμβάνονται 
και όσες επιχειρήσεις ασκούν δραστηριότητα διαχείρισης ή εκμετάλλευσης ή 
λειτουργίας ιδιωτικών λιμενικών εγκαταστάσεων και εν συνεχεία τον Φεβρουάριο του 
2019 τροποποιήθηκε το άρθρο 124 του ν. 4389/2016, διευρύνοντας επίσης το πεδίο 
εφαρμογής των οντοτήτων που καταβάλουν το συγκεκριμένο τέλος. 

Τα βασικότερα ζητήματα που ανακύπτουν επί του θέματος της ΡΑΛ είναι: 

1ον Πεδίο Εφαρμογής   
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Στον ν.4389/2016 και ειδικότερα στο άρθρο 124, αναφέρεται ότι το τέλος προορίζεται 
και για τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων κατά την έννοια της ΚΥΑ 
8111/41/2009-ΦΕΚ 412/Β/2009, ωστόσο στην εν λόγω ΚΥΑ ορίζεται ο "φορέας 
διαχείρισης λιμένων" συνεπώς σε πρώτο βαθμό εντοπίζεται μία ασάφεια μεταξύ των 
διατάξεων του Νόμου των διατάξεων της  ΚΥΑ 8111/41/2009 (σύμφωνα με την οποία 
ο ΦΔ είναι οποιοσδήποτε φορέας διαχειρίζεται τους λιμένες της περιοχής αρμοδιότητας 
του π.χ. Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε., Λιμενικά Ταμεία, Νομαρχιακά Λιμενικά Ταμεία, 
Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, Ο.Τ.Α., Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., Ιδιωτικές 
Επιχειρήσεις. Στον όρο αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις 
που διαθέτουν ιδιωτικές παράκτιες εγκαταστάσεις στις οποίες καταπλέουν πλοία στα 
οποία εφαρμόζεται η απόφαση αυτή).  Το πρόβλημα επιτείνεται στην 
ΚΥΑ  1000/93971/2018 (ΦΕΚ 5840/Β/27.12.2018) καθώς κατά την αντιπαραβολή των 
άρθρων 1 και 3 περιπλέκεται το πεδίο εφαρμογής. 

2ον Τρόπος υπολογισμός του τέλους 

Ασάφεια ως προς την μεθοδολογία υπολογισμού του τέλους, καθώς σύμφωνα με το 
άρθρο 124, το ύψος του τέλους που θα καταβάλλεται  από ιδιωτικές λιμενικές 
εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν είναι ευχερής η αποτίμηση των ετήσιων μεικτών 
εσόδων από τη λιμενική δραστηριότητα, μπορεί να υπολογίζεται αναλογικά, με βάση 
υπολογισμού άλλο μέγεθος, αντίστοιχο προς το 0,2% των ετήσιων μεικτών εσόδων 
εμπορικού λιμένα από παροχή λιμενικών υπηρεσιών, όπως ο αριθμός και η 
χωρητικότητα σε Κ.Ο.Χ. πλοίων που καταπλέουν σε αυτά σε ετήσια βάση, με χρήση 
κατάλληλου συντελεστή.  

Οι επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΒ και του ΣΜΕ θεωρούν άδικο να επιβάλλεται με οριζόντιο 
τρόπο σε όλες ανεξαιρέτως τις ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις. Το θεωρούν 
καταχρηστικό, καθώς πρόσφατη διεύρυνση στο πεδίο εφαρμογής, δεν τεκμαίρεται 
επαρκώς.  

Οι λιμενικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά βιομηχανικούς, 
μεταλλευτικούς, λατομικούς και συναφείς σκοπούς του φορέα που έχει αναλάβει τη 
διοίκηση/διαχείριση, δεν λειτουργούν σε καμία περίπτωση ανταγωνιστικά ή/και με 
ίσους όρους προς άλλους λιμένες, ενώ το ιδιαιτέρως αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο που 
τις διέπει, δεν αφήνει περιθώρια διασταλτικών ερμηνειών ως προς την αποκλειστική 
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εξυπηρέτηση και τον ειδικότερο ρόλο και σκοπό που επιτελούν οι εν λόγω 
εγκαταστάσεις. Κρίνεται συνεπώς σκόπιμο να υπάρξει σχετικός διαχωρισμός για τις εν 
λόγω λιμενικές εγκαταστάσεις, οι οποίες λειτουργούν σε ένα εντελώς διακριτό και πολύ 
συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο συνδέεται άρρηκτα με τη λειτουργία και την 
εξυπηρέτηση της ιδίας επιχειρηματικής δραστηριότητας/παραγωγικής διαδικασίας,  και 
ως εκ τούτου σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με το πλαίσιο λειτουργίας, το εύρος των 
δυνατοτήτων και των δραστηριοτήτων αλλά και των απαιτήσεων που απορρέουν λχ 
από ένα Λιμενικό Ταμείο ή/και ένα τερματικό που ασκεί εμπορική δραστηριότητα, 
περιπτώσεις δηλαδή για τις οποίες διαχρονικά επιβάλλονταν το εν λόγω τέλος της 
ΡΑΛ, και για τις οποίες η ίδια η Αρχή, αφιερώνει, όπως είναι λογικό, σημαντικό μέρος 
των εργασιών της.  

Υπενθυμίζεται ότι ο επιχειρηματικός φορέας μιας λιμενικής εγκατάστασης ιδιωτικής 
χρήσης, καταβάλλει για τη χρήση κι εκμετάλλευση του παραχωρημένου 
χώρου/εγκατάστασης ένα διόλου ευκαταφρόνητο ετήσιο αντάλλαγμα και χαρτόσημο 
προς το Δημόσιο. Περαιτέρω ο φορέας έχει την υποχρέωση ο ίδιος να επισκευάζει και 
συντηρεί το λιμενικό χώρο και τις υποδομές, χωρίς να απολαμβάνει κάποια πρόσθετη 
παροχή από το Δημόσιο. Ακόμη, ο φορέας με δικά του μέσα προβαίνει στις 
απαραίτητες ενέργειες για να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία σχέδια 
ήτοι σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων πλοίων, σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτου 
περιστατικού ρύπανσης στη θάλασσα, ενώ μεταξύ άλλων εφαρμόζει τον κώδικα ISPS 
κλπ., καθώς προσεγγίζουν πλοία στο λιμάνι για εκφόρτωση πρώτων υλών κι εξαγωγή 
προϊόντων. Επίσης, η επιχειρηματική δραστηριότητα, επωμίζεται το κόστος 
απασχόλησης προσωπικού αλλά και της συντήρησης- επισκευής  του λοιπού 
λιμενικού εξοπλισμού. 

Κατόπιν των ανωτέρω δεν γίνεται κατανοητός ο ειδικότερος ρόλος και οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες της ΡΑΛ προς τις λιμενικές εγκαταστάσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι 
οποίες αιτιολογούν την υφιστάμενη οριζόντια επιβολή ενός τέλους, το οποίο να 
σημειωθεί ότι τις εντάσσει στο ίδιο καθεστώς με λοιπούς φορείς διοίκησης και 
εκμετάλλευσης  λιμένων, οι οποίοι λειτουργούν με βάση εντελώς διαφορετικούς 
κανόνες λειτουργίας και όρους ανταγωνισμού.  

Τέλος, δεν  γίνεται κατανοητό σε ποια έσοδα από λιμενικές υπηρεσίες θα υπολογίζεται 
το εν λόγω τέλος, καθώς η κείμενη νομοθεσία αφήνει ένα μεγάλο περιθώριο1, γεγονός 
που πλήττει τους επίσης τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και της 
αναλογικότητας.  

Ο ΣΕΒ θα αναλάβει άμεση πρωτοβουλία να έλθει σε επαφή με το Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, ώστε να ξεκινήσει διάλογος για την τροποποίηση του 
υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου επιβολής τέλους υπερ (ΡΑΛ), με σκοπό την 
επίλυση του προβλήματος με τις ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις και την 
αντιμετώπιση της ανασφάλειας δικαίου και την οικονομική αβεβαιότητα για τις 
επηρεαζόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες.  

1 Μπορεί να υπολογίζεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά επί των εσόδων του φορέα από χρεώσεις / τέλη 
ελλιμενισμού, φορτοεκφόρτωσης, καβοδέτησης, ρυμουλκικές υπηρεσίες, τυχόν υπηρεσίες πλοήγησης, 
πετρέλευση, υδροδότηση, εφοδιασμό και άλλες λοιπές υπηρεσίες. 
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Προτάσεις τροποποιήσεων ΣΜΕ στο ν. 4512/2018 και των 
συνοδευτικών –εξειδικευτικών αυτού ΥΑ και ΚΥΑ 

Μετά από συνεργασία με τις εταιρείες μέλη, ο ΣΜΕ επεξεργάστηκε τις παρακάτω 
προτάσεις τροποποιήσεων-αλλαγών στο Ν. 4512/2018.  

Συγκεκριμένα κατ’ άρθρο: 

1. Άρθρο 44 παράγ. 5 τέταρτο εδάφιο

Προσθήκη: 

«Στην περίπτωση που μέχρι την επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της έκτασης, 
τα οφειλόμενα μισθώματα εισπράττονταν από τον μη κύριο-εκμισθωτή, το Δημόσιο 
δύναται να αναζητήσει τα τυχόν καταβληθέντα μισθώματα απευθείας από τον 
εκμισθωτή της έκτασης. 

Σε περίπτωση τελεσιδικίας υπέρ του Δημοσίου, ο μισθωτής δεν φέρει καμία ευθύνη 
αποζημίωσης του Δημοσίου για το διάστημα πριν τη δικαστική προσφυγή». 

Αιτιολόγηση: 

Η προσθήκη αυτή, πιστεύουμε ότι θα αντιμετωπίσει τη σημερινή κατάσταση όπου ο 
φορέας εξόρυξης μέχρι την τελεσιδικία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, αναγκάζεται να 
πληρώνει και το δημόσιο και τον ιδιώτη. 

2. Άρθρο 44 παράγ. 8 πρώτο εδάφιο

Τροποποίηση 

"Η διαχείριση των λατομικών χώρων, των οποίων κάποιος από τους εξ αδιαιρέτου 
συνιδιοκτήτες (συμπεριλαμβανομένου  και του Δημοσίου) κατέχει ποσοστό που 
υπερβαίνει το 50%, ασκείται από τον συνιδιοκτήτη αυτόν, ο οποίος καθορίζει το 
μίσθωμα και αποδίδει στους λοιπούς συνιδιοκτήτες το μερίδιο των μισθωμάτων που 
τους αναλογεί κατά το επί τοις εκατό ποσοστό ενός εκάστου εξ αυτών." 

3. Άρθρο 45 παράγ. 4 ββ δεύτερο εδάφιο

Προτεινόμενη προσθήκη: 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ελάχιστο αναλογικό μίσθωμα των λατομείων 
αδρανών.  

4. Άρθρο 45 παράγ. 5
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Αντικατάσταση: 

«Τα αναλογικά μισθώματα προσδιορίζονται με βάση το δάπεδο του λατομείου (επί 
δαπέδου εξορυγμένο προϊόν). Ως «δάπεδο» ορίζονται οι χώροι αποκομιδής των 
υλικών από τις βαθμίδες και τις πλατείες του λατομείου που βρίσκονται εντός του 
χώρου της εκσκαφής»  

Προτεινόμενη προσθήκη: 

«Εντός 30 ημερών από την έκδοση του παρόντος, εκδίδεται η ΥΑ που προβλέπει το 
άρθρο 53 του 4512/2018, περί καθορισμού της τιμής πώλησης θραυστού υλικού στο 
δάπεδο του λατομείου» 

5. Άρθρο 45 παράγ. 9

Προτεινόμενη προσθήκη: 

«Σε λατομεία αδρανών υλικών επιτρέπεται η υπομίσθωση τμήματος του λατομικού 
χώρου στο οποίο τμήμα δεν θα διενεργείται πρωτογενής παραγωγή για όσο  χρόνο 
διαρκεί η υπομίσθωση  και θα μισθώνεται  μόνο για την περαιτέρω αξιοποίηση των 
παραγομένων προϊόντων του λατομείου. Ενδεικτικές χρήσεις είναι οι εγκαταστάσεις 
θραύσης διαλογής και πλύσης ,  παραγωγής κονιαμάτων, σκυροδεμάτων, 
ασφαλτομιγμάτων, ασβέστου και λοιπές κατεργασίες . Η αδειοδότηση των εν λόγω 
μονάδων θα γίνεται από τον εκμισθωτή ξεχωριστά. Οι μισθώσεις αυτές θα 
κοινοποιούνται  μετά την κατάρτιση τους στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης 
Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θεωρούνται έγκυρες μόνο με σύναψη 
συμβολαιογραφικού εγγράφου . Το τίμημα της μίσθωσης  δεν δύναται να υπερβαίνει 
του  πάγιου μισθώματος (σε ευρώ ανά στρέμμα) όπως ορίζεται στην σύμβαση 
μίσθωσης» 

6. Άρθρο 48 παράγ. 8

Αντικατάσταση: 

«Σε περίπτωση απώλειας της δασικής βλάστησης λατομικών περιοχών ή λατομείων 
του άρθρου 52 §2, εδ. α, β και γ, που έχουν καθορισθεί μέσα σε δάση ή δασικές 
εκτάσεις, λόγω πυρκαγιάς, παράνομης υλοτομίας ή άλλης αιτίας, που επισυνέβη μετά 
την έκδοση απόφασης καθορισμού τους, ή, την έκδοση απόφασης, περί συνδρομής 
των προϋποθέσεων του άρθρου 52 §2 ή ενός εκάστου των εδαφίων α, β και γ, ο 
καθορισμός της λατομικής περιοχής και η εκμετάλλευση του λατομείου, καθώς και η 
λειτουργία των λατομείων του άρθρου 52 §2 εδ. α, β και γ δεν θίγονται από την κήρυξη 
της αναδάσωσης ή εξαιρούνται από αυτήν. Αποφάσεις κήρυξης αναδάσωσης, 
πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, διοικητικές ποινές προστίμων ή ειδικής 
αποζημίωσης, που έχουν εκδοθεί σε βάρος λατομικών περιοχών, ή λατομείων του 
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άρθρου 52 §2 εδ. α, β και γ, του προηγουμένου εδαφίου, ανακαλούνται υποχρεωτικά, 
με πράξη του αρμοδίου οργάνου». 

Αιτιολόγηση: 

Στην § 8 του άρθρου 48 του Ν. 4512/2018, προβλέπεται, ότι, από τη στιγμή που έχει 
χωροθετηθεί λατομική περιοχή, δεν κηρύσσεται αναδασωτέα, σε περίπτωση 
μεταγενέστερης πυρκαγιάς ή παράνομης υλοτομίας, αφού αλλιώς, ανατρέπεται η 
απόφαση καθορισμού που είναι και πράξη προϋφιστάμενης χωροθέτησης.   

Για τον ίδιο ακριβώς λόγο όμως, δεν  θα πρέπει να ανατρέπονται και τα αποτελέσματα 
των  πράξεων που πιστοποιούν την συνδρομή των προϋποθέσεων λειτουργίας των 
λατομείων των περιπτώσεων  του άρθρου 52 §2: α), (σε Περιφερειακές ενότητες ή 
νήσους που δεν είναι δυνατός ο καθορισμός λατομικής περιοχής), β) (όταν περικλείουν 
πετρώματα κατάλληλα για ειδικές χρήσεις και ιδίως για την παραγωγή αντιολισθηρών 
υλικών, αποκλειστικά μαρμαρόσκονης και μαρμαροψηφίδας, ή για την παραγωγή 
τσιμέντου, ασβέστου ή συλλιπασμάτων μεταλλουργίας) και γ) (για τις ανάγκες 
δημοσίων, εθνικών ή περιφερειακών έργων). 

Ως εκ τούτου η ρύθμιση πρέπει να επεκταθεί και στα λατομεία της κατηγορίας αυτής. 

7. Άρθρο 48 μετά το τέλος της παραγράφου 9

Προτεινόμενη προσθήκη: 

Επέκταση λατομικού χώρου δύναται να πραγματοποιηθεί έως 20% της αρχικής 
μισθωμένης έκτασης για μια και μόνο φορά και πραγματοποιείται προς όφελος του 
αιτούντος ο οποίος έχει ήδη μισθώσει ένα λατομικό χώρο . Εάν απαιτείται 
διαφοροποίηση των ορίων της λατομικής περιοχής θα πραγματοποιείται με την ίδια 
αίτηση . Η  διάρκεια της μίσθωσης των λατομείων αυτών  δεν μπορεί να υπερβαίνει 
αυτήν του υφιστάμενου ήδη αδειοδοτηθέντος λατομείου. 

Αιτιολόγηση 

Στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4512 που παραθέτουμε: 
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προβλέπεται διενέργεια δημοπρασίας. Αυτό αδικεί κατάφορα τον φορέα που ζητά την 
επέκταση του λατομικού χώρου.  

8. Άρθρο 52 παράγ. 2 β’

Προτεινόμενη προσθήκη: 

Λατομεία αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων τσιμέντο-βιομηχανίας που έχουν σε ισχύ 
το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης, στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο 
ανασταλεί η λειτουργία της αντίστοιχης βιομηχανικής δραστηριότητας με την οποία 
ήταν συνδεδεμένα και εφόσον υπάρχουν υπολειπόμενα αποθέματα και έχει 
τροφοδοτήσει την αντίστοιχη βιομηχανική δραστηριότητα πλέον των 20 ετών, να 
συνεχίσουν να λειτουργούν μέχρι τη συμπλήρωση της 70ετίας. Αυτό υπό την 
προϋπόθεση υποβολής αιτήματος του φορέα εκμετάλλευσης και ότι θα συνεχίσει να 
τροφοδοτεί εγκαταστάσεις παραγωγής του φορέα της βιομηχανικής δραστηριότητας ή 
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με αυτόν, στην ίδια ή σε όμορη περιφερειακή ενότητα 
(νομός). 

9. Άρθρο  52 παράγ. 2γ’

Αντικατάσταση: 

«Για την εκτέλεση δημόσιων, εθνικών ή περιφερειακών έργων, που χαρακτηρίζονται 
ως εθνικής σημασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η ως άνω διάταξη έχει 
εφαρμογή, εφόσον οι ποσοτικές ανάγκες τους δεν καλύπτονται από τα λειτουργούντα 
λατομεία της περιοχής εντός καθορισμένων λατομικών περιοχών. Για την ίδρυση 
λατομείου των περιπτώσεων α, β και γ ισχύουν οι περιορισμοί και απαγορεύσεις του 
άρθρου 85 του ΚΜΛΕ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 49 και της 
παραγράφου 1 του άρθρου 48 του παρόντος νόμου».  

Αιτιολόγηση: 

Με το σημερινό καθεστώς, τα νομίμως λειτουργούντα λατομεία που βρίσκονται 
πλησίον δημόσιων κατασκευαστικών έργων, δεν ωφελούνται καθόλου.  

10. Άρθρο 55 παράγ. 2 πρώτο εδάφιο

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τις αποφάσεις έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) και μόνον για λατομεία που βρίσκονται εκτός 
λατομικών περιοχών, απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής αορίστου χρονικής 
ισχύος από τον ενδιαφερόμενο στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση». 

Αιτιολόγηση: 

Η διάταξη αυτή πρέπει να ισχύσει γιατί όταν δημοπρατούνταν οι λατομικές περιοχές, 
η διάταξη περί εγγυητικών αποκατάστασης δεν υπήρχε και φυσικά δεν λήφθηκε υπόψη 
στην προσφορά τιμών κατά τη δημοπρασία. Είναι ως να λειτουργεί ο νόμος 
αναδρομικά.  
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11. Άρθρο 55 παράγ. 5 πρώτο εδάφιο

Προτεινόμενη προσθήκη: 

«Οι ως άνω αρμόδιες υπηρεσίες αποφαίνονται για την αποδοχή της αποκατάστασης 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από την αποβολή του αιτήματος του 
ενδιαφερόμενου. Η μη παραλαβή της αποκατασταθείσας έκτασης αιτιολογείται 
πλήρως με συγκεκριμένη Έκθεση.  

Μετά την έκδοση του παρόντος, εκδίδεται ΥΑ που θα καθορίζει το πλαίσιο παράδοσης-
παραλαβής των αποκατεστημένων πρώην δασικών εκτάσεων» 

Αιτιολόγηση: 

Πρέπει να τεθεί χρονικό όριο για την αποδοχή ή μη της αποκατάστασης από τις 
δασικές υπηρεσίες, μετά το αίτημα του ενδιαφερόμενου. Σήμερα όλη αυτή η διαδικασία 
λειτουργεί ανεξέλεγκτα και εν πολλοίς, αυθαίρετα.  

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η αποδοχή της αποκατάστασης αλλά η παράδοση-
παραλαβή της νέας δασωμένης έκτασης. Κατά τους Δασικούς, υπάρχει νομικό κενό, 
για παράδοση παραλαβή αυτών των αποκατεστημένων εκτάσεων. Πρέπει  να βγει ΥΑ 
που θα αναφέρεται ειδικά στο θέμα αυτό και θα το ξεκαθαρίζει πλήρως. 

12. Άρθρο 57 παράγ. 2

Τροποποίηση: 

«Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2  η πρόταση " Οι απαλλοτριώσεις των 
ανωτέρω παραγράφων γίνονται με αίτηση και με δαπάνες του εκμεταλλευτή του 
λατομείου και υπέρ του ιδιοκτήτη του  λατομείου" προτείνεται να τροποποιηθεί ως 
ακολούθως :  " Οι απαλλοτριώσεις των ανωτέρω παραγράφων γίνονται με αίτηση και 
με δαπάνες του εκμεταλλευτή του λατομείου και υπέρ αυτού»  

13. Άρθρο 57 παράγ. 5

«Εάν πρόκειται για δημόσιες δασικές εκτάσεις η αποζημίωση για την χρήση της 
έκτασης καθορίζεται ίση με το αντάλλαγμα χρήσης, όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 
165384/405/30-1-2012 και δεν απαιτείται η προσφυγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο 
του τόπου του λατομείου. Στις  περιπτώσεις  των εκτάσεων, για τις οποίες το αρμόδιο 
Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών 
και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος αποφαίνεται θετικά σχετικά με την 
σκοπιμότητα της απαλλοτρίωσης και είναι αναγκαίες για την εξυπηρέτηση της 
εκμετάλλευσης των λατομείων οποιασδήποτε κατηγορίας λατομικών ορυκτών, οι 
οποίες  βρίσκονται  μέσα σε δάση ή δασικές εκτάσεις και έχουν απωλέσει , λόγω 
πυρκαγιάς, παράνομης υλοτομίας ή άλλης αιτίας την δασική βλάστηση, η 
παραχώρηση κατά χρήση δεν θίγεται  από την κήρυξη της αναδάσωσης. Αποφάσεις 
κήρυξης αναδάσωσης, πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, διοικητικές ποινές 
προστίμων ή ειδικής αποζημίωσης που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκτάσεων  του 
προηγούμενου εδαφίου ανακαλούνται υποχρεωτικά με πράξη του αρμοδίου οργάνου. 
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Εκκρεμείς αιτήσεις δύναται  να εξεταστούν είτε με το προηγούμενο είτε με το νέο 
καθεστώς».  

14. Άρθρο 59 παράγ. 3 το εδάφιο που έπεται του Πίνακα 3

Τροποποίηση: 

«Ο αριθμός εργαζομένων περιλαμβάνει το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται 
στο εργοτάξιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ακόμη και με υπεργολαβία. Ως 
εργοτάξιο νοείται το συγκεκριμένο τοπικό σημείο στο οποίο εκτελούνται εργασίες και 
αποτελεί   υποσύνολο του Έργου όπως ορίζεται στον ΚΜΛΕ». 

Προτεινόμενη προσθήκη 

«Μετά από τριάντα μέρες από την έκδοση του παρόντος, εκδίδεται ΥΑ η οποία 
προσδιορίζει πώς κατανέμονται οι ποινικές ευθύνες μεταξύ του κύριου του έργου και 
των εργολάβων-υπεργολάβων του». 

Σχόλιο: 

Σήμερα όλη η ευθύνη βαραίνει τον κύριο του έργου, ανεξάρτητα αν έχει ευθύνη ή όχι 
για τις ενέργειες και τις αποφάσεις του αυτοδύναμου εργοδότου, εργολάβου-
υπεργολάβου. Αυτό αντιβαίνει και τη λογική της ευρωπαϊκής στρατηγικής Υ&Α περί 
ευθύνης εργοδοτών, όπου κάθε εργοδότης έχει κατά νόμο ίδιες ευθύνες απέναντι στην 
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.   

Πρέπει να ισχύσουν τα ίδια πρότυπα όπως στα κατασκευαστικά έργα. 

15. Άρθρο 59

Προτεινόμενη προσθήκη: 

«Οι εντολές που δίνονται από τις Επιθεωρήσεις Μεταλλείων και δεν αφορούν 
εξοπλισμό, θα πρέπει να έχουν δυνατότητα υλοποίησης από τις υπάρχουσες δομές ή 
υπηρεσίες της χώρας μας».  

Αιτιολόγηση: 

Πχ: ζητούνται πιστοποιήσεις που δεν λειτουργούν εντός της χώρας 

16. Άρθρο 62 παράγ. 2 α πρώτο εδάφιο

Τροποποίηση: 

«Το τέλος υπέρ ΟΤΑ για λατομεία αδρανών, ορίζεται σε ποσοστό 4% στην τιμή 
πώλησης μη επεξεργασμένων προϊόντων στο δάπεδο του λατομείου». 

Αιτιολόγηση: 
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Στην παρατεταμένη κατασκευαστική κρίση και την ένδεια που αυτή έφερε στα λατομεία 
αδρανών, εκτός παγίων και αναλογικών μισθωμάτων, εκτός του 1% επί κ.ε. μετά την 
40ετία, εκτός του κόστους εγγυητικών επιστολών για αποκατάσταση, προστίθεται και 
το υπέρογκο ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ 8% επί της τιμής πώλησης μη επεξεργασμένων 
προϊόντων». 

Θα μπορούσε να υπάρχει διάταξη η οποία να καθορίζει ότι η αύξηση του ειδικού τέλους 
υπέρ ΟΤΑ, θα αποφασίζεται από τον υπουργό ΠΕΝ σε συνδυασμό με την εκτίμηση 
της πορείας του κλάδου.  

17. Άρθρο 62 παράγ. 2 α τέταρτο εδάφιο

Πρόταση: 

Προτείνουμε η καταβολή ειδικού τέλους από τους εκμεταλλευτές που παράγουν 
αδρανή υλικά, τα οποία εξορύσσονται ως παραπροϊόντα κατά την εκμετάλλευση των 
λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων, να υπολογίζεται μόνο με βάση την 
τιμή πώλησης του ακατέργαστου υλικού επί δαπέδου (10% με βάση την τιμή 
δαπέδου). 

18. Άρθρο 62 παράγ. 2γ

Τροποποίηση 

«Στα βιομηχανικά ορυκτά το ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ να ορίζεται σε ποσοστό 1% επί 
της αξίας των ακατέργαστων λατομικών προϊόντων στο δάπεδο λατομείου». 

Αιτιολόγηση: 

Με ποσοστό Ειδικού Τέλους 2% υπερ ΟΤΑ, οι επιχειρήσεις βιομηχανικών ορυκτών 
επιβαρύνονται σημαντικά και χάνουν έδαφος έναντι του εντονότατου διεθνούς 
ανταγωνισμού. 

19. Άρθρο 62 παράγ. 3 (επιβολή «πράσινου τέλους» 1% επί του κύκλου εργασιών
κ.ε. μετά τη 40ετία)

Τροποποίηση  

Να καταργηθεί 

Αιτιολόγηση: 

Τα τέλη που βαρύνουν τον λατομικό κλάδο θα πρέπει να σχετίζονται με το παραγωγικό 
μοντέλο και όχι με την διάρκεια ζωής ενός λατομείου/ ορυχείου. Η επιβολή τέλους για 
λειτουργία λατομείου πέραν των 40 ετών επιβάλλεται μόνο στον εξορυκτικό κλάδο και 
είναι πρωτοφανής, δεδομένου ότι η παράταση της ζωής ενός λατομείου έχει πρόσθετο 
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κόστος και θετική επίδραση στο περιβάλλον διότι μειώνει την ανάγκη για την έναρξη 
νέων λατομείων». 

Η επιβολή «πράσινου τέλους» ως 1% επί του τζίρου, είναι υπέρογκο και αποτελεί 
ουσιαστικά νέου τύπου πρόσθετη φορολογία. 

20. Κεφάλαιο ΙΒ’ απλούστευσης πλαισίου άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και
εκμετάλλευσης λατομείων

− α. Άρθρο 59 

Τροποποίηση 

Αναφέρεται ότι απαιτείται έγκριση ερευνητικών εργασιών. 

Προτείνουμε οι ερευνητικές εργασίες να είναι μόνο με γνωστοποίηση. 

Αιτιολόγηση 

Στην αντίστοιχη ΜΠΕ αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που αφορούν στην 
πραγματοποίηση των ερευνητικών έργων και μάλιστα με ακρίβεια, ώστε να μπορούν 
οι διάφοροι φορείς να γνωμοδοτήσουν επ’ αυτών. Η έγκριση της ΜΠΕ, αρκεί για να 
προχωρήσει η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση σε απόφαση διενέργειας ερευνητικών 
εργασιών (αφού έχουν κατατεθεί τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3), χωρίς 
προηγούμενα την έγκριση Τεχνικής Μελέτης. Θεωρούμε ότι η έγκριση αυτή, είναι 
περιττή και εκτός πνεύματος απλοποίησης αδειοδοτικών διαδικασιών.  

− β. Άρθρο 60-64 Α 

Γίνονται αναφορές για έγκριση Τεχνικής Μελέτης. Πρέπει να καταργηθεί και να γίνεται 
με γνωστοποίηση. Δεν έχει καμία σημασία η έγκριση Τ.Μ.  όταν έχει προηγηθεί η 
έγκριση ΜΠΕ που περιέχει όλα τα ουσιώδη σημεία της δραστηριότητας και όταν ρητώς 
αναφέρεται από τη Δημόσια Διοίκηση στην έγκριση Τ.Μ. ότι «οι υπολογισμοί και οι 
λεπτομέρειες που αναφέρονται στην ΤΜ είναι ευθύνη των μελετητών και αυτών που 
ασκούν τη δραστηριότητα». 

− γ. Άρθρο 64 Α-65 

Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις όπως η χρήση κινητών μονάδων θραύσης –
κοσκίνισης κτλ. που έχουν προβλεφθεί στη ΜΠΕ, καθώς και το ηλεκτρικό δίκτυο, οι 
βοηθητικοί ανεμιστήρες και τα αντλητικά συγκροτήματα , να αντιμετωπίζονται υπό 
καθεστώς γνωστοποίησης.  

Θα κατατίθενται ως ξεχωριστό παράρτημα της Τ.Μ.  και δεν θα εξαρτώνται από το 
οποιοδήποτε καθεστώς έγκρισης-γνωστοποίησης της Τ.Μ.  
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Για τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται οικοδομικές κατασκευές, οι οποίες ούτως ή 
άλλως κατασκευάζονται μετά από αδειοδότηση με στοιχεία όπως υποβολή στατικής 
μελέτης κτλ. δεν πρέπει  να απαιτείται άλλη επιπλέον έγκριση, πέραν της ΜΠΕ. 

21. Νέες προσθήκες στο Ν. 4512/2018

− Μεταβατική διάταξη 

Στους εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών υλικών εντός λατομικών περιοχών, των 
οποίων οι αιτήσεις παράτασης των μισθώσεων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
6 του Ν.1428/1984 (ΦΕΚ 43Α΄), ακυρώθηκαν ή οι μισθώσεις λύθηκαν με πράξη της 
διοίκησης, κατά το τελευταίο έτος πριν από την δημοσίευση του παρόντος νόμου, 
παρέχεται νέα αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος για την υποβολή νέας αίτησης παράτασης της μίσθωσης στο αρμόδιο κατά 
περίπτωση όργανο και εξέταση αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 

Αιτιολόγηση 

Υπάρχει θέμα λειτουργούντων λατομείων που εξέπεσαν λόγω εφαρμογής της 
γνωμοδότησης 76/2017 του ΝΣΚ που εξέπεσαν των μισθώσεων λόγω 
ακολουθούμενης πρακτικής και από την Δημόσια Διοίκηση και ζητάμε να υπάρξει 
ρύθμιση στο Λατομικό Νομοσχέδιο ώστε να συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία τους 
εφόσον πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις. 

Με την προτεινόμενη διάταξη δίδεται το δικαίωμα στις περιπτώσεις λατομείων 
αδρανών υλικών, που λειτουργούν εντός λατομικών περιοχών και οι αιτήσεις 
παράτασης των μισθώσεων απορρίφθηκαν και οι σχετικές μισθωτήριες συμβάσεις 
λύθηκαν, λόγω του ότι η εξέταση των σχετικών αιτημάτων καθυστέρησε πέραν του 
χρόνου ισχύος των προηγουμένων μισθώσεων, να υποβάλουν εκ νέου αίτημα 
παράτασης των μισθώσεων ώστε να εξετασθεί η δυνατότητα ανανέωσης και 
παράτασης αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας λατομικής νομοθεσίας. 

− Να ζητηθεί όπως προβλέπει το άρθρο 13 (απαιτούμενη χρονική διάρκεια για 
τις εγκρίσεις) του Νόμου 4608/2019 Στρατηγικών Επενδύσεων, να περάσει 
αντίστοιχο άρθρο  για όλες τις επενδύσεις και για κάθε είδους αδειοδότηση.. 

22. Τροποποιήσεις Υπουργικών Αποφάσεων συνοδευτικών ή εξειδικευτικών του
Ν. 4512/2018

− Άρθρο 74 του Κεφαλαίου ΙΒ’ (περί απλοποίησης πλαισίου άσκησης 
δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων) και ΥΑ 171312/427 
(15-2-2018) 

Και πάλι γίνεται η ίδια εμπλοκή με το δικαίωμα Άδειας Μεταλλευτικών Ερευνών και την 
άδεια υλοποίησης εργασιών έρευνας για τις οποίες φυσικό είναι να απαιτείται ΜΠΕ και 
γνωστοποίηση Τ.Μ.  
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Η ΑΜΕ είναι μόνο το αποκλειστικό δικαίωμα για έρευνα. Στα δικαιολογητικά που 
ζητούνται για ΤΗ χορήγησή της, με βάση τις προαναφερθείσες διατάξεις, απαιτείται και 
ΑΕΠΟ, όταν η προτεινόμενη έρευνα είναι με γεωτρήσεις.  

Πριν να γνωρίζει κάποιος εάν έχει τελικώς ΑΜΕ και για ποια έκταση, πριν εξαντλήσει 
άλλου είδους έρευνα γεωλογική ή άλλου τύπου, στις οποίες απαιτούνται ΠΠΔ και 
βέβαια εντός της περιοχής ενδιαφέροντός του, δεν μπορεί να σχεδιάσει γεωτρήσεις ή 
ερευνητικές στοές ή άλλα έργα, με επέμβαση σε βάθος, ώστε να καταθέσει και ΜΠΕ.  

Πρέπει να υπάρξει διάκριση στο δικαίωμα για έρευνα και την πραγματοποίηση έρευνας 
μετά την απόκτηση του δικαιώματος.  

Όταν θα προσδιορίζει επακριβώς ή ΑΜΕ με σχετική απόφαση από την Περιφέρεια, την 
έκταση του αποκλειστικού δικαιώματος, τότε σε δεύτερο στάδιο θα κατατίθεται σχέδιο 
ερευνητικών έργων (γεωτρήσεων, ερευνητικών στοών κτλ.) το οποίο θα εγκρίνεται 
μέσω κατάθεσης ΜΠΕ.  

− ΥΑ 171312/426, Άρθρο 6 παρ. δ iii 

Εκφράζουμε την ίδια άποψη όπως στο κεφάλαιο ΙΒ’ του ν. 4512/2018, περί 
απλουστεύσεων, για κατάργηση της έγκρισης της Τ.Μ. και μόνο γνωστοποίησή της.  

− ΥΑ   171312/427, Άρθρο 3 

Τροποποίηση 

Προτείνεται αντί της απαίτησης λήψης έγκρισης προτυποποιημένης Τεχνικής Μελέτης, 
η γνωστοποίηση των ερευνητικών έργων. 

Αιτιολόγηση 

Στη ΜΠΕ υποβάλλονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες επί του σχεδιαζόμενου 
ερευνητικού έργου. Η έγκριση Τ.Μ. δεν προσφέρει τίποτα παραπάνω, όταν μάλιστα 
αναφέρεται από τη Δημ. Διοίκηση η γνωστή τοποθέτηση ότι «οι λεπτομέρειες που 
αναφέρονται στην Τ.Μ. είναι ευθύνη των μελετητών και αυτών που ασκούν τη 
δραστηριότητα». 

− ΥΑ 171313/428 Άρθρο 4 παράγ. 4 (β) 

Εκφράζουμε την ίδια άποψη όπως στο κεφάλαιο ΙΒ’ του Ν. 4512/2018 περί 
απλοποιήσεων, για κατάργηση της έγκρισης της Τ.Μ. και μόνο γνωστοποίησή της.  
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− ΥΑ 171314/429 Άρθρο 5 παρ. 1 α)iii 

Τροποποίηση 

Ο τρόπος αντιμετώπισης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όπως και της 
Τ.Μ.  κατά τη γνώμη μας πρέπει να είναι αυτός που αναφέρουμε ως παρατήρηση στο 
Άρθρο 64Α-65 του Κεφαλαίου ΙΒ’ του ν. 4512/2018 περί απλουστεύσεων 

− ΥΑ 175616/1918 (ΦΕΚ Β’ 2304  18-6-2018) Άρθρο 4 παράγ. 2 (α) 

Αναφέρει ότι «για τα λατομεία όλων των κατηγοριών πλην των λατομείων αδρανών 
υλικών, το ετήσιο πάγιο μίσθωμα συμψηφίζεται με το αντίστοιχο ετήσιο αναλογικό 
μίσθωμα της ίδιας δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου» 

Τροποποίηση 

Ο συμψηφισμός πάγιου και αναλογικού να ισχύει και για τα λατομεία αδρανών 

Αιτιολόγηση 

Τα λατομεία αδρανών λόγω της κρίσης στις κατασκευές αντιμετωπίζουν θέμα 
επιβίωσης. Ήδη τα τέλη που έχουν επιβληθεί με βάση τις ισχύουσες διατάξεις είναι 
επαχθή. Θεωρούμε ότι τουλάχιστον ο συμψηφισμός πάγιου και αναλογικού 
μισθώματος είναι «εκ των ουκ άνευ». 

23. Περί εγγυητικών επιστολών αποκατάστασης

α_) Τροποποίηση νόμου 4602 Άρθρο 58 παράγ. 36 

Η φράση «μέχρι τις 17-10-2019» αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι τις 31-12-2020» 

Αιτιολόγηση 

Προτείνουμε την παράταση αυτή επειδή επίκεινται αλλαγές στο σύστημα των 
εγγυητικών επιστολών 

β ) Το κόστος της αποκατάστασης πρέπει να υπολογίζεται με βάση εργοταξιακά 
δεδομένα και όχι ως εργολαβικό (outsourcing) έργο με τιμολόγια δημοσίων έργων. 

Επίσης δεν θα πρέπει να υπολογίζεται βάσει του ανταλλάγματος χρήσης δασικής γης 
με βάση το αναλυτικό τιμολόγιο αναδασωτικών έργων Α.Τ.Α.Ε 

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε τροποποίηση της ΚΥΑ 165384/405 ΦΕΚ Β’ 365 17-2-
2012 περί υπολογισμού χρήσης δασικής γης, υπολογισμού που έχει οδηγήσει σε 
υπέρογκες τιμές και οι οποίες συμπαρασύρουν και το εκτιμώμενο από τη Διοίκηση, 
κόστος αποκατάστασης άρα και το ύψος των εγγυητικών. Η τροποποίηση αυτή να 
τεθεί ως διάταξη στον τροποποιούμενο 4512/2018 που προσεχώς θα διαμορφωθεί 



[49] 

γ ) Ο τρόπος υπολογισμού των εγγυητικών επιστολών θα βασίζεται στην εγκεκριμένη 
ΜΠΕ, με βάση τα πραγματικά εργοταξιακά και όχι εργολαβικά κόστη Δημοσίου. Θα 
γίνεται με βάση την 10ετή διάρκεια της ΑΕΠΟ και ανάλογα με την προβλεπόμενη 
προχώρηση του έργου αποκατάστασης στο διάστημα αυτό. Η εγγυητική επιστολή θα 
αναφέρεται μόνο στο κόστος αποκατάστασης στην προβλεπόμενη δεκαετία της ΑΕΠΟ 

Σε κάθε ανανέωση της ΑΕΠΟ (επόμενες δεκαετίες) θα συνυπολογίζεται στην εγγυητική 
ό,τι ξοδεύτηκε για αποκατάσταση την προηγούμενη δεκαετία  και ό,τι υπολείπεται, θα 
αθροίζεται στην νέα δεκαετία μαζί με την εκτίμηση κόστους αποκατάστασης της 
δεκαετίας της ανανέωσης 

δ ) Τροποποίηση του άρθρου 7 της ΥΑ 176641/2214/2018 

Σε περίπτωση που το ύψος της κατατεθειμένης εγγυητικής επιστολής είναι μικρότερο 
από το προβλεπόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, τότε αυτή πρέπει να 
αντικατασταθεί με αντίστοιχη μεγαλύτερου ύψους όπου το υπολειπόμενο ποσό έως το 
προβλεπόμενο ύψος θα αντιμετωπίζεται κατά 10% ανά έτος, μέχρι κάλυψης όλης της 
διαφοράς.  

Συνάντηση ΣΜΕ με τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ  κ. 
Α. Σκέρτσο 

Στη συνάντηση αυτή, παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλας και ο Γεν. 
Δν/της ΣΜΕ κ. Χ. Καβαλόπουλος. 

Τον ευχαριστήσαμε για τις προσπάθειες ένταξης του κλάδου μας στο νέο αναπτυξιακό 
νόμο. 

Αναδείξαμε  όλα τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η εξορυκτική 
βιομηχανία. Ο κύριος Υπουργός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα θέματα συνεργασίας 
του ΣΜΕ με τα συναρμόδια υπουργεία. 

Συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ 

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: 
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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, 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  
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Προτάσεις 

− Ολοκλήρωση των ΕΠΜ και των σχεδίων διαχείρισης και περιγραφή της 
διαδικασίας αξιοποίησης ορυκτών πόρων 

− Εφαρμογή της NATURA Guidance της Commission 

Χάρτης περιοχών NATURA 

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.  
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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. 

6. Διαχείριση υδάτων για προστασία εξορυκτικών έργων
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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.  

3. Ασάφειες χαρακτηρισμού δασικών περιοχών και ιδιοκτησιακού καθεστώτος
χορτολιβαδικών εκτάσεων
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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. Αναδιατύπωση 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. 

Γ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 
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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 
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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  

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

στελεχών στις σημερινές απαιτήσεις Υ&Α 

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.  
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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. 

• Συνάντηση του προεδρείου του ΣΜΕ με το Γενικό Γραμματέα Φυσικού
Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Κ. Αραβώση

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

 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
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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 

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. 

Στη συνέχεια της συνάντησης που είχαμε μαζί με το Γενικό Γραμματέα Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Κωνσταντίνο Αραβώση, στις 5/11/2019, ο ΣΜΕ 
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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 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» 
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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 

− 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: 

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. 
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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 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: 
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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 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, 
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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» 

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 
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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  

Άρθρο 2  

Φάκελος Οριοθέτησης− Πρόταση Οριοθέτησης 1. 

Σχόλιο: 

Το θεσμικό πλαίσιο (Ν. 4258/2014) οριοθέτησης υδατορεμάτων δημιουργεί 
προβλήματα και καθυστερήσεις στη μεταλλευτική δραστηριότητα.  

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 



[67] 

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: 

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

Δ. ΔΑΣΙΚΑ 
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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 αρμόδια υπηρεσία, κατά την 
ανανέωση ή τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας. Για τον 
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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: 
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Αναφέρεται ότι στην αξία της δασικής έκτασης, πρέπει να συνυπολογίζονται 
«παραγωγικές, προστατευτικές, υδρονομικές, αισθητικές και λοιπές λειτουργίες τους». 
Θεωρούμε ότι τα κριτήρια αυτά 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 : 
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• 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

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».
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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.

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»

Απαιτήσεις αδειοδότησης 

1. ΜΠΕ & Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ)
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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.  

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»
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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: 

 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: 
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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 

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 
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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, … 

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  
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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 
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4 Ενεργειακά 

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.  



Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Περιεχόμενα 
Στατιστικά ατυχημάτων 2018 

Μελέτη της Eurofound για τις εργασιακές συνθήκες και την υγεία και ασφάλεια 
εργασίας 

Συμμετοχή ΣΜΕ ΣΤΟ 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υγείας και Ασφάλειας με θέμα 
«Με το βλέμμα στο μέλλον» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και διοργανώθηκε 
από το ΕΛΙΝΥΑΕ 

Νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. 
Απόψεις του Συμβουλίου της Ευρώπης 

Στατιστικά ατυχημάτων 2018 

Το μεγάλο θετικό Το μεγάλο θετικό με τα αποτελέσματα του 2018 για την ασφάλεια 
είναι ότι ο μηδενισμός των θανατηφόρων ατυχημάτων, το πρώτο μεγάλο βήμα της 
πορείας μας για μηδενισμό όλων των ατυχημάτων (zero accidents). 

Δώδεκα από τις 24 εταιρείες μέλη του ΣΜΕ που απολογίζονται ετήσια σε επίπεδο 
στατιστικών ασφάλειας, για όλο το 2018, είχαν μηδέν ατυχήματα σε όλες τις κατηγορίες 
προσωπικού (μόνιμου και εργολαβικού). 

Παραθέτουμε σχετικά διαγράμματα και πίνακες : 













32Η συνάντηση της Advisory Committee of Safety and Health at 
work, γνωμοδότηση για ένταξη στα καρκινογόνα της βενζίνης και 
των ενώσεων Νικελίου 

Tα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν ήταν: 

− Opinion on Future Priorities of EU OSH Policy towards better Health and Safety 
in the workplace 

Προτεραιότητες για το μέλλον 

 Να προαχθούν νέες και βελτιωμένες εθνικές στρατηγικές Υ&Α με βάση το
πλαίσιο πολιτικής της Commission, την ευρωπαϊκή στρατηγική και με τη
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων

Η συμμετοχή και η συνεργασία των κοινωνικών εταίρων στη βελτίωση των 
στρατηγικών και πολιτικών Υ&Α στην ανανέωση κανόνων, κανονισμών και 
καθοδηγητικών οδηγιών που αφορούν Υ&Α, τη βέλτιστη εφαρμογή του νέου 
κανονιστικού πλαισίου για τους χώρους εργασίας και το περιβάλλον εργασίας με βάση 
τα νέα εργασιακά δεδομένα (digital economy), είναι κρίσιμη 



 Υποστήριξη των Μικρομεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων για την εφαρμογή
του κανονιστικού πλαισίου Υ&Α.

Χρειάζεται να βγουν καθοδηγητικές οδηγίες. Χρειάζονται απλοποιήσεις εφαρμογής, 
καθοδήγηση από τις Επιθεωρήσεις, συμβουλές από ειδικούς επαγγελματίες 
(εξωτερικές υπηρεσίες Υ&Α), από εκπροσώπους σε αντίστοιχα όργανα Υ&Α, ανάλογα 
με τις πρακτικές των Κρατών Μελών. 

Σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει το δίκτυο πληροφόρησης και ανταλλαγής 
απόψεων του ΕU OSHA  όπως και ο ρόλος του OiRA 

 Ενίσχυση της νομοθεσίας Υ&Α από πλευράς Κρατών Μελών, στο πλαίσιο του
εκσυγχρονισμού της και της αντιμετώπισης των νέων προκλήσεων και των
προσπαθειών, που θα εξασφαλίζουν ίση μεταχείριση και ίση αντιμετώπιση
όλων των εργαζομένων από πλευράς Υ&Α σε όλους τους χώρους εργασίας

 Αντιμετώπιση των νέων δεδομένων εργασίας (αυτοαπασχόληση, e-platform
economy, αυτοματοποίηση, ψηφιοποίηση της εργασίας, ρομποτική κτλ) και
των νέων κινδύνων που προέρχονται από αυτές

 Βελτίωση της πρόληψης των επαγγελματικών ασθενειών με βάση και τις
συνεχείς εντάξεις νέων ουσιών στην CMD

 Αντιμετώπιση των κινδύνων που προέρχονται από εργονομία και οδηγούν σε
μυοσκελετικές κακώσεις όπως και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων

 Βελτίωση της συλλογής και αξιολόγησης των στατιστικών που αφορούν την
ασφάλεια εργασίας από όλα και σε όλα τα Κράτη Μέλη

Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη project δημιουργίας Information System  από ΕU OSHA. 
Θα εστιάζει σε μία πλέον στοχευμένη και συστηματική προσέγγιση βασισμένη σε 
στέρεα evidence based δεδομένα. Επίσης, μέσω του συστήματος, θα δίνεται η 
δυνατότητα εξειδικεύσεων όπως και παρακολούθησης των προτεραιοτήτων της ΕU 
πολιτικής στον τομέα της Ασφάλειας 

Επίσης η ACSH καλεί την Commission (Eurostat) να ολοκληρώσει την πιλοτική 
συλλογή στοιχείων από τα Κ.Μ. σε αναγνωρισμένες επαγγελματικές ασθένειες ώστε 
να αποτελέσει τη βάση για μελλοντική –καλύτερη στατιστική επεξεργασία 

Η ACSH συνιστά στην Commission  να εξελίξει και να υιοθετήσει νέα ευρωπαϊκή 
στρατηγική για Υ&Α, ακολουθώντας τις γραμμές της παλιάς στρατηγικής (2014-2020) 
και τις προτεραιότητες για το μέλλον όπως περιγράφηκαν προηγούμενα. Η νέα 
στρατηγική πρέπει να βγει σε πλήρη συνεργασία με την ΑCSH 

− Opinions για ένταξη στα καρκινογόνα των ουσιών Acrylonitride, Benzene, 
Nickel Compounds με τα εξής όρια: 



Αcrylonitride: 1mg/m3 ή 45 ppm σε 8ωρη βάση 

  4 mg/ m3 ή 1,8 ppm σε μικρή διάρκεια γνωστοποίηση μέσω δέρματος 

Βenzene:     0,66 mg/m3 ή  0,2 ppm σε 8ωρη βάση 

Μεταβατική περίοδος 4 ετών αφού τεθεί ο κανονισμός σε πλήρη ισχύ. Από τα 2  έτη 
έως τα 4 έτη τίθενται ενδιάμεσο όριο τα 0.5 ppm (1,65 mg/m3) 

Nickel Compounds: 0,01 m/ m3  στο αναπνεύσιμο κλάσμα. Το όριο αυτό θα ισχύσει 
από 17-1-2025 και μέχρι τότε πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση  

-Reprotoxics 

Η Commission επιμένει στην ένταξη της CMD και όχι στην CAD (Chemicals Directive). 
Θα κυκλοφορήσει μελέτη και draft report τα οποία θα τεθούν υπόψη της ACSH. 

To εργοδοτικό group επιμένει σε εξέταση εναλλακτικής με risk based approach ανά 
ουσία και όχι γενική ένταξη  



Μελέτη της Eurofound για τις εργασιακές συνθήκες και την υγεία 
και ασφάλεια εργασίας 

















Συμμετοχή ΣΜΕ ΣΤΟ 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υγείας και 
Ασφάλειας με θέμα «Με το βλέμμα στο μέλλον» στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών και διοργανώθηκε από το ΕΛΙΝΥΑΕ 

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. 

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

• 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

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. 







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



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 

− 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  

− 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 



− 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 



Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Περιεχόμενα: 

Ημερίδα «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος: εξορυκτική δραστηριότητα, κοινωνία και περιβάλλον 
τον 21ο αιώνα» (τρίτο μέρος), στο Μουσείο Γουλανδρή στις 29 Ιανουαρίου 2019 

Αποτίμηση επισκεψιμότητας της έκθεσης «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» στο Μουσείο 
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 

Συνέντευξη του Γεν. Δν/τη του ΣΜΕ κ. Χ. Καβαλόπουλου στο Πρακτορείο 104,9 FM, στο 
πλαίσιο της ημερίδας που έγινε στο Μουσείο Γουλανδρή «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος: 
Εξορυκτική δραστηριότητα, κοινωνία και περιβάλλον τον 21ο αιώνα». 

Ζωντανή συνέντευξη του προέδρου του ΣΜΕ  κ. Α. Κεφάλα 

Πολύπτυχο παρουσίασης του κλάδου της ελληνικής εξορυκτικής βιομηχανίας 

Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου ICOMOS με θέμα «Προστασία και διαχείριση χώρων και 
μνημείων εξόρυξης λίθων και μεταλλευμάτων». Συμμετοχή του ΣΜΕ 

Remix: Έξυπνες και Πράσινες Μεταλλευτικές Περιοχές της Ευρώπης, συνάντηση 
stakeholders 

Special report του ΣΕΒ «Ανθρώπινο δυναμικό, επαγγέλματα κα δεξιότητες στον εξορυκτικό 
κλάδο 

RM@SCHOOLS for ESEC countries και Εnhancing the skills for the Achievement of 
Sustainable Development Goals, για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων των RM 
στα Πανεπιστήμια 

Raw Materials Wider Society Learning in Greece and EIT RawMaterials Networking workshop 

Καμπάνια του ΣΕΒ για τα επαγγέλματα Εργοδηγός εξόρυξης 

Μεταφορά της Έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή «Τα Ορυκτά και ο 
Άνθρωπος», στη Θεσσαλονίκη 

Ημερίδα Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) με θέμα «Ο 
διαχρονικός ρόλος της ΕΑΓΜΕ στην έρευνα και αξιοποίηση των μη ενεργειακών πρώτων 
υλών 

Συνέντευξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και το σταθμό 104,9 fm της Θεσσαλονίκης του Γενική Διευθυντή 
του ΣΜΕ κ. Χ. Καβαλόπουλου 

Άρθρο του Γενικού Διευθυντή του ΣΜΕ κ. Χρ. Καβαλόπουλου με θέμα «H 4η Βιομηχανική 
Επανάσταση και οι καινοτόμες κοινωνικές επιδράσεις της στο χώρο της εργασίας» 

Συμμετοχή του ΣΜΕ στο Startup Forum 2019-entrepreneurship workshop "Opportunities to 
Innovate within the Raw Materials Market" 



Ημερίδα «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος: εξορυκτική 
δραστηριότητα, κοινωνία και περιβάλλον τον 21ο αιώνα» (τρίτο 
μέρος), στο Μουσείο Γουλανδρή στις 29 Ιανουαρίου 2019 

Διακόσιοι ογδόντα μαθητές και μαθήτριες από τα σχολεία του Λαυρίου ,της 
Χαλκηδόνας, της Φιλαδέλφειας της Νέας Ιωνίας και των Αναβρύτων παρακολούθησαν 
την εκδήλωση που είχε θέμα «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος: Εξορυκτική δραστηριότητα, 
κοινωνία και περιβάλλον τον 21ο αιώνα» στο Μουσείο Γουλανδρή και που οργάνωσε 
ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων. Με ερωτήσεις όπως τι διαφορά έχει η 
Αλούμινα από το Αλουμίνιο ,πόσο πλούσια είναι η χώρα μας σε ορυκτά. γιατί έχει 
σταματήσει η εξόρυξη Πεντελικού Μαρμάρου, για πόσα χρόνια έχουμε αποθέματα 
λιγνίτη οι μαθητές παρακολούθησαν με πολύ ενδιαφέρον για ένα περίπου δίωρο την 
εκδήλωση ενώ ξεναγήθηκαν και στην σχετική έκθεση που αναπτύσσεται μέσα στο 
Μουσείο.  

Εκ μέρους του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, χαιρέτησε ο γενικός 
Διευθυντής του Συνδέσμου κ Χρήστος Καβαλόπουλος,  ο οποίος επεσήμανε ότι η 
χώρα μας είναι ιδιαίτερα ευνοημένη από την μακραίωνη γεωλογική δραστηριότητα που 
διαμορφώνει τον πλανήτη μας και φιλοξενεί στο υπέδαφός της πληθώρα 
μεταλλευμάτων και ορυκτών. Επεσήμανε ότι «η αξιοποίηση των ορυκτών είναι μία 
αναγκαιότητα και ότι αυτά συνδέονται με την καθημερινότητά μας, Η εξορυκτική 
δραστηριότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινωνία και το περιβάλλον 
ακολουθώντας δε και αξιοποιώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας (αυτοματοποίηση, 
ρομποτική κτλ.) θα γίνει πιο αποτελεσματική θα προστατεύει τον ανθρώπινο παράγοντα 
και το περιβάλλον κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στόχος μας ,είπε, απευθυνόμενος 
στους μαθητές και τις μαθήτριες να σας δώσουμε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά 



μία δραστηριότητα που είναι περίπου το 3,5% του ΑΕΠ της χώρας και απασχολεί 
σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού κυρίως στην Ελληνική περιφέρεια. Θα 
είναι μεγάλη συμβολή στην σύνδεση του σχολείου με την πραγματική οικονομία αν με 
αφορμή αυτή την ημερίδα κάποιοι από σας ασχοληθείτε με τις γεωεπιστήμες και 
διαδεχθείτε εμάς σε αντικείμενα που πραγματικά είναι γοητευτικά, εξελίσσονται 
δυναμικά και προσφέρουν παγκόσμιες προοπτικές », κατέληξε. 

Αποτίμηση επισκεψιμότητας της έκθεσης «Τα Ορυκτά και ο 
Άνθρωπος» στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 

Με μία σύντομη έρευνα επισκεψιμότητας της Έκθεσης «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» 
που πραγματοποιήθηκε από το ΣΜΕ, προέκυψε ότι από  το Μάϊο του 2017 που 
λειτουργεί η Έκθεση, την έχουν επισκεφτεί γύρω στα 30.000 άτομα. Η έκθεση θα 
συνεχιστεί στο Μουσείο μέχρι και Ιούνιο του 2019. Η συνέχεια θα δοθεί σε κάποια άλλη 
πόλη, το πιο πιθανό στη Θεσσαλονίκη, όπου θα μεταφερθεί η έκθεση με κόστος των 
εταιρειών μελών του ΣΜΕ, για να λειτουργήσει σε επιλεγμένο εκθεσιακό χώρο, ώστε 
να την επισκεφτούν σχολεία και ευρύτερο κοινό, γνωρίζοντας από κοντά το αντικείμενό 
μας. Επίσης στο πλαίσιο της Έκθεσης «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» 
πραγματοποιήθηκαν τρεις ημερίδες στις 20 και 26 Απριλίου 2018 και στις 29 
Ιανουαρίου 2019 με θέμα «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος. Εξορυκτική Δραστηριότητα, 
κοινωνία και περιβάλλον τον 21ο αιώνα» .Συνολικά  συμμετείχαν γύρω στα 20 σχολεία 
με περίπου 900 μαθητές. 

Συνέντευξη του Γεν. Δν/τη του ΣΜΕ κ. Χ. Καβαλόπουλου στο 
Πρακτορείο 104,9 FM, στο πλαίσιο της ημερίδας που έγινε στο 
Μουσείο Γουλανδρή «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος: Εξορυκτική 
δραστηριότητα, κοινωνία και περιβάλλον τον 21ο αιώνα». 

Στη συνέντευξη αυτή, τέθηκαν ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα, στη συνέχεια των 
ερωτημάτων και του διαλόγου με τα παιδιά, κατά τη διάρκεια της ημερίδας και τη 
μετέπειτα κυκλοφορία του αντίστοιχου δελτίου τύπου.  



Παραθέτουμε το κείμενο όπως αναρτήθηκε από το Πρακτορείο 104,9 fm: 

Είναι σήμερα μια πρόκληση να βρεθεί προσωπικό με νέες ιδέες που θα επιθυμεί 
να εργαστεί στον κλάδο; 

Ισχύει. Πρόκειται για έναν κλάδο που δεν έχει διαφημιστεί ιδιαίτερα, είναι κλάδος με 
πολλές ιδιομορφίες όπως και προκλήσεις. Έτσι ένας από τους λόγους που πλέον 
«βγαίνουμε προς τα έξω» δεν είναι μόνο να δουν τα παιδιά και να γνωρίσουν όλο το 
σκέλος των ορυκτών πόρων και τη σημασία που έχουν στην οικονομία και στην 
καθημερινή ζωή αλλά και έρθουν πιο κοντά στο αντικείμενο και κάποια στιγμή να 
μπουν μέσα σε αυτό σαν νέοι επιστήμονες. 

Γιατί ένας νέος άνθρωπος να διαλέξει επιστημονικά και επαγγελματικά τον 
κλάδο σας; 

Γιατί ο τομέας των πρώτων υλών και γενικότερα της τεχνολογίας υλικών, πρόκειται να 
έχει λαμπρό μέλλον. Οι νέοι επιστήμονες του τομέα θα κληθούν να αντιμετωπίσουν 
πολύ μεγάλες προκλήσεις. Πώς θα υποστηριχθεί το τεχνολογικό μέλλον της 
ανθρωπότητας και ο τεχνικός πολιτισμός της με πόρους που δεν είναι ανεξάντλητοι 
και πώς νέα υλικά με νέες ιδιότητες ή νέες μεθόδους αξιοποίησης υλικών θα δώσουν 
λύσεις στο πρόβλημα της κάλυψης των μεγάλων απαιτήσεων και των μεγάλων 
αναγκών του μέλλοντος; Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά είναι η σημερινή και η 
αυριανή μεγάλη πρόκληση που από μόνη της συνιστά ένα μεγάλο κίνητρο για την 
ένταξη νέων ανθρώπων στο ευρύτερο αντικείμενο του κλάδου μας. 

Είναι αλήθεια ότι η εποχή των σύγχρονων ηλεκτρονικών συσκευών έφερε το 
προσκήνιο νέα υλικά ή νέες προσεγγίσεις στην κάλυψη των αναγκών σε αυτά; 

Ναι βέβαια και ισχύει. Κλασικό παράδειγμα αποτελούν οι σπάνιες γαίες που στηρίζουν 
τις σημερινές ηλεκτρονικές συσκευές. Και φυσικό είναι να δημιουργείται στην 
παγκόσμια κοινωνία το εύλογο ερώτημα πόσο και αν μπορούν τα αποθέματά τους ή 
τα υπάρχοντα κοιτάσματα τους να καλύψουν σε βάθος χρόνου τις απαιτήσεις της 
τεχνολογίας. 



Γι’ αυτό σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, αναπτύχθηκε αρχικά η ιδέα και 
στη συνέχεια η πλήρης εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας, όπου τα πάντα 
αξιοποιούνται πολλαπλώς, πριν φτάσουν  να απορριφθούν ως απόβλητα ή άχρηστα. 
Τα θέματα που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία είναι ένας νέος επιστημονικός 
τομέας που καλείται να προσδιορίσει πώς θα χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο 
τρόπο τα υλικά, πώς θα ανακυκλώνονται, πώς θα επαναχρησιμοποιούνται, πώς το 
αρχικό απόβλητο θα μετατρέπεται σε παραπροϊόν και πώς θα υλοποιηθεί ο βασικός 
στόχος του μηδενισμού των αποβλήτων («zero wastes»). 

Mόνο μέσα από τέτοιες εξειδικευμένες πρακτικές θα δοθεί μέλλον και προοπτική στην 
ανάπτυξη της ανθρωπότητας. 

Μεταλλεία του μέλλοντος θα είναι ο χώρος απόθεσης των σημερινών αποβλήτων. Θα 
μπαίνουμε μέσα σε αυτούς τους χώρους όπου έχουν απορριφθεί εκατομμύρια τόνοι 
χρήσιμων υλικών, προκειμένου να τα αξιοποιήσουμε. Θα είναι μια άλλου τύπου 
εκμετάλλευση-αξιοποίηση πόρων και υλικών. 

Σε ποιο επίπεδο βρίσκεται ο κλάδος σας στην Ελλάδα; Υπάρχουν αυξητικές 
τάσεις; Και ποια η θέση της Ελλάδας στις παγκόσμιες κατατάξεις; 

Ο κλάδος, αυτή τη στιγμή, έχει μισθούς -αν ξεκινήσει κανείς από το κατώτερο 
προσωπικό μέχρι και το ανώτατο επιστημονικό - που είναι πολύ υψηλότεροι από 
οποιονδήποτε άλλο κλάδο στην Ελλάδα. Έχει, δε, απασχόληση σημαντικότατη για τα 
ελληνικά δεδομένα αφού αυτή είναι περίπου στην 6η θέση πανευρωπαϊκά σαν 
απασχόληση  σε εξόρυξη από πλευράς προσωπικού και εργαζομένων, ενώ σε όλη τη 
διάρκεια της κρίσης, ο κλάδος μας δεν γνώρισε κρίση, αντίθετα γνώρισε και ανάπτυξη 
ακριβώς γιατί βασίζεται σε εξαγωγές και στην καθετοποίηση προϊόντων που τα έχει 
ανάγκη η  διεθνής και η ελληνική οικονομία, και βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη. Πρέπει 
βέβαια να λυθούν και προβλήματα και από την Πολιτεία για να συνεχιστεί η ανάπτυξη 
γιατί δεν μπορούμε μόνοι μας να κάνουμε τα πάντα. 

Έχουμε όμως μια δυναμική που πραγματικά εξελίσσεται πάρα πολύ καλά και για αυτό 
καλούμε και τους νέους ανθρώπους να δούνε το αντικείμενο, να μπούνε μέσα σε αυτό, 
να δουλέψουν κοντά μας και να γίνουν οι νέοι επιστήμονες που θα πάρουν τα ηνία 
αυτού του τομέα σε αυτό τον τόπο. 

Είναι εφικτή η εκμετάλλευση ορυκτών από ουράνια σώματα, όπως π.χ. η 
Σελήνη; Πόσο μακριά είναι κάτι τέτοιο; 

Είμαστε πολύ μακριά. Είναι γεγονός ότι τα διαστημικά προγράμματα έχουν κύρια 
εστιαστεί σε ανακάλυψη πόρων σε άλλους πλανήτες. Η αξιοποίησή τους όμως απαιτεί 
τεχνολογίες που μόνο σε αρχικό στάδιο έρευνας και πειραμάτων υπάρχουν. 

(Αποσπάσματα από αυτές τις ερωταπαντήσεις, δημοσιεύτηκαν σε πολλά portals 
όπως και στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων).  

Ζωντανή συνέντευξη του προέδρου του ΣΜΕ  κ. Α. Κεφάλα 
Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκπομπής «Επιχειρήματα» και με αφορμή το 
άρθρο του κ. Κεφάλα στο Βήμα «Η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία, μοχλός ανάπτυξης 
της χώρας». 



Παρουσιάστηκαν όλα τα γνωστά στοιχεία για τη σημασία του κλάδου από τη μελέτη 
του ΙΟΒΕ, όπως και οι θέσεις του ΣΜΕ για τη συμβολή του κλάδου στην ανάπτυξη 
άλλων, βασικών για την ελληνική οικονομία. Τομέων δραστηριοτήτων (βιομηχανία, 
κατασκευές κτλ.) 

Επίσης, ο Πρόεδρος του ΣΜΕ αναφέρθηκε στις δυνατότητες αρμονικής συνύπαρξης 
του κλάδου με τον τουρισμό και στις θέσεις του Συνδέσμου για την ιδιωτικοποίηση των 
περιφερειακών λιμανιών της χώρας. 

Πολύπτυχο παρουσίασης του κλάδου της ελληνικής εξορυκτικής 
βιομηχανίας 

Το ΔΣ του Συνδέσμου αποφάσισε τη δημιουργία πολύπτυχου στο οποίο, συνοπτικά 
θα παρουσιάζονται ο ΣΜΕ και οι εταιρείες μέλη, προϊόντα, η οικονομική σημασία του 
κλάδου στην εθνική οικονομία και τέλος στοιχεία από τις επιδόσεις συνολικά των 
εταιρειών ΣΜΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη.  

Το πολύπτυχο αυτό, θα μοιραστεί σε υποψήφιους στις ευρωεκλογές, στις 
αυτοδιοικητικές και στις εθνικές εκλογές όπως κεντρικά και στην πολιτική ηγεσία των 
κομμάτων.  

Πατώντας στο παρακάτω link, θα μεταβείτε στο πολύπτυχο 

http://www.sme.gr/enimerosi/newsletter/254-2019-03-18-22-03-23 

http://www.sme.gr/enimerosi/newsletter/254-2019-03-18-22-03-23


Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου ICOMOS με θέμα «Προστασία 
και διαχείριση χώρων και μνημείων εξόρυξης λίθων και 
μεταλλευμάτων». Συμμετοχή του ΣΜΕ  

Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η ανάδειξη και η προστασία αρχαιολογικών χώρων που 
σχετίζονται με εξορυκτικές δραστηριότητες και επεξεργασία μεταλλευμάτων και 
ορυκτών όπως και περιοχών στις οποίες η εκμετάλλευση ορυκτών πόρων αποτέλεσε 
την κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξή τους.  

Διοργανώθηκε από την ελληνική επιτροπή ICOMOS. H ελληνική επιτροπή της 
ICOMOS διαπιστώνει ότι οι «αρχαιολογικοί χώροι που σχετίζονται με αξιοποίηση 
ΟΠΥ, σπάνια προστατεύονται μαζί με το περιβάλλον τους ή τις επαρχιακές οικιστικές 
δομές που συνήθως αναπτύσσονται στην εγγύτητά τους και όπου διέμειναν οι 
άνθρωποι, που τους αξιοποιούσαν».  

Το ΔΣ του ΣΜΕ αποφάσισε να συμπράξει και να ενισχύσει οικονομικά το συνέδριο : 

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 29-30 Νοεμβρίου 2019 και 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». 

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 

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


Remix: Έξυπνες και Πράσινες Μεταλλευτικές Περιοχές της 
Ευρώπης, συνάντηση stakeholders 
Στη συνάντηση μετείχε και ο ΣΜΕ όπου ο Γενικός Διευθυντής κ. Χ. Καβαλόπουλος 
παρουσίασε τις απόψεις της εξορυκτικής βιομηχανίας για καινοτομία που 
αφορούν το πρόγραμμα στη Στερεά Ελλάδα «Smart and Green Mining Regions 
of EU region of Sterea Ellada». 

Στην ενότητα ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στην περιοχή, ο ΣΜΕ ανέφερε τα εξής βασικά σημεία: 

 Ανεύρεση νέων κοιτασμάτων βωξίτη-έρευνα μεγάλου βάθους
 Σημαντική μείωση απολήψιμων αποθεμάτων στις μετρίου βάθους

επαφές ασβεστόλιθου-βωξίτη

 Ανεξερεύνητη η περιοχή της γεωτεκτονικής ράχης Γερολέκα, πολύ μεγάλα
βάθη ανωκρητιδικού ασβεστόλιθου, ανεξερεύνητο το βάθος της
βωξιτοπιθανής επαφής

Απαιτείται: 

 Ενδελεχής μελέτη των μεταλλευτικών παραχωρήσεων
 Κατάταξή τους με βάση την πιθανότητα ύπαρξης νέων κοιτασμάτων
 Εφαρμογή μη συμβατικών μεθόδων έρευνας

 Smart Mining- Deep Mining

Πρέπει η μεταλλεία της Φωκίδας και της Φθιώτιδας να προσανατολιστεί σε 
λειτουργεία μεταλλείων μεγάλου βάθους και έξυπνης- αυτοματοποιημένης 
λειτουργίας. Αυτό συνεπάγεται: 

 Χρηματοδότηση μεγάλου μήκους,νέου τύπου,προσπελαστικών έργων

 Ειδικές βραχομηχανικές μελέτες για την προσαρμογή κατάλληλης
μεθόδου εκμετάλλευσης

 Ειδικά συστήματα αερισμού που θα αντιμετωπίζουν μεγάλα βάθη



 Εκπαίδευση προσωπικού στις νέες συνθήκες και στη χρήση νέας
τεχνολογίας

 Αυτοματοποίηση εξοπλισμού για αντιμετώπιση επικίνδυνων συνθηκών ή
αντιμετώπιση επικίνδυνων ρύπων ώστε να μην εκτίθενται εργαζόμενοι

 Μεγάλα επενδυτικά σχέδια για νέου τύπου εξοπλισμό

 Σημαντικές επενδύσεις σε εφαρμογές ρομποτικής,αυτοματοποίησης
φάσεων εργασίας ή συστημάτων παραγωγής

 Εκρηκτικά νέου τύπου, χαμηλής παραγωγής αερίων σε NO, NO2,CO κτλ



 Καινοτομία στην υπόγεια εκμετάλλευση λευκολίθου στην Εύβοια
 Smart Mining

 Εφαρμογή νέων συστημάτων παραγωγής για την αντιμετώπιση
της ασυνεχούς μεταλλοφορίας

 Καινοτόμα συστήματα στον εμπλουτισμό μεταλλεύματος

 Καινοτόμα συστήματα αξιοποίησης εξορυκτικών αποβλήτων ή
υπολειμμάτων εμπλουτισμού



Special report του ΣΕΒ «Ανθρώπινο δυναμικό, επαγγέλματα κα 
δεξιότητες στον εξορυκτικό κλάδο  

Η μελέτη για τη «Στρατηγική Ανάπτυξη των Δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού 
στον Εξορυκτικό κλάδο, στην οποία μετείχε και ο ΣΜΕ, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
της Πράξης «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του κοινωνικού εταίρου ΣΕΒ», 
που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση». 

Παρουσιάζουμε περίληψη της μελέτης αυτής. 

• Ο εξορυκτικός κλάδος αποτελεί ένα σημαντικό κλαδικό σύστημα της ελληνικής
οικονομίας, άρρηκτα συνδεδεμένος με άλλους παραγωγικούς τομείς, εγχώριας
αλλά, κυρίως, διεθνούς δραστηριότητας. Τα προϊόντα της εξόρυξης αποτελούν
εισροές πολλών άλλων παραγωγικών κλάδων, όπως για παράδειγμα της
αυτοκινητοβιομηχανίας, των κατασκευών, των δομικών υλικών, της
βιομηχανίας χημικών, της βιομηχανίας πλαστικών, της βιομηχανίας τροφίμων
και της βιομηχανίας φαρμάκων.

• Στην Ελλάδα έχει μεγάλη συμβολή στην προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας
(2,9%) και της οικονομίας (0,4%), πολύ περισσότερο συγκριτικά με άλλες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συνεισφορά
του στις εξαγωγές, συνθέτοντας το 5,5% των ελληνικών εξαγωγών είναι
προϊόντα εξόρυξης. Υφίστανται σημαντικές προοπτικές, περαιτέρω, ανάπτυξης
του κλάδου με πολλαπλά οφέλη για την ελληνική οικονομία. Βασική
προϋπόθεση, όμως, είναι η εφαρμογή μιας σειράς πολιτικών για τη διαχείριση
του ορυκτού πλούτου μέσω ενός λειτουργικού θεσμικού πλαισίου και μιας
ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΕΒ, «Εθνική Πολιτική
για την Αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών», Special Report 10, 11
Ιουλίου 2017).

• Στον εξορυκτικό κλάδο απασχολούνται περίπου 12.000 άτομα, στο σύνολό
τους σχεδόν σε καθεστώς μισθωτής και πλήρους απασχόλησης. Η
απασχόληση στον κλάδο αυτόν λαμβάνει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,
τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη στην εφαρμογή πολιτικών για την
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του. Πρόκειται για έναν κλάδο που
συμβάλει σημαντικά στην απασχόληση της περιφέρειας, καθώς το 94% των
θέσεων απασχόλησης βρίσκονται εκτός Αττικής. Αυτό σημαίνει ότι οι δράσεις
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου πρέπει να υλοποιούνται σε
αποκεντρωμένο επίπεδο, ενώ είναι απαραίτητη η αξιοποίηση σύγχρονων
μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning, webinars).

• Ένα άλλο χαρακτηριστικό της απασχόλησης στον εξορυκτικό κλάδο είναι ότι η
πλειονότητα των εργαζομένων απασχολείται με την ειδικότητα του χειριστή
μηχανημάτων έργου. Αυτό σημαίνει ότι οι στρεβλώσεις που δημιουργεί το
σύστημα αδειοδότησής τους δυσχεραίνει σημαντικά τη λειτουργία των
επιχειρήσεων.

• Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για έναν κλάδο όπου κυριαρχεί η
απασχόληση σε τεχνικά επαγγέλματα, η ουσιαστική βελτίωση της
επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικότερα σε ειδικότητες με διαπιστωμένες
ελλείψεις, θα προσφέρει στις επιχειρήσεις ανθρώπινο δυναμικό με τις
απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες. Ταυτόχρονα, θα προσφέρει στο



εργατικό δυναμικό της περιφέρειας επαγγελματικές προοπτικές σε ποιοτικές 
θέσεις απασχόλησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις προσλαμβάνουν 
εργαζομένους, κατά κανόνα, από τις τοπικές αγορές εργασίας, ότι ο βαθμός 
ανακύκλησης της εργασίας είναι ιδιαίτερα χαμηλός και ότι πρόκειται κατά 
κανόνα για θέσεις πλήρους απασχόλησης. 

• Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη η έντονη ανακατανομή της
απασχόλησης μεταξύ των κλάδων του εξορυκτικού κλάδου, λόγω της μείωσης
της εξορυκτικής δραστηριότητας στα ενεργειακά ορυκτά και της αύξησής της
στα μεταλλικά ορυκτά, στα βιομηχανικά ορυκτά, στα μάρμαρα και στα αδρανή
υλικά. Συνεπώς, πολιτικές αναβάθμισης δεξιοτήτων (upskilling) και
επανακατάρτισης (reskilling) του εργατικού δυναμικού που θα διευκολύνουν τη
μετάβασή του από κλάδους που συρρικνώνονται σε κλάδους που
αναπτύσσονται είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

• Τέλος, η ενίσχυση της απασχόλησης στις μικρότερες ηλικιακές ομάδες, ο
περιορισμένος βαθμός ανακύκλησης της εργασίας, η συγκέντρωση της
απασχόλησης σε μεγάλες, κυρίως, επιχειρήσεις και η επικράτηση της
εξαρτημένης και της πλήρους απασχόλησης ευνοούν την επένδυση των
επιχειρήσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιό τους.

• Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στον εξορυκτικό κλάδο λαμβάνουν χώρα
σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις. Η πλήρης ενσωμάτωσή τους στην
παραγωγή θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο περιεχόμενο της εργασίας. Η
χρήση αυτόνομων ή ημι-αυτόνομων μηχανημάτων αναμένεται να μετατοπίσει
την απασχόληση από θέσεις χειρισμού των μηχανημάτων σε θέσεις επίβλεψής
τους και αξιοποίησης του μεγάλου όγκου δεδομένων που παράγονται από
αυτά. Αυτό σημαίνει ότι μελλοντικά αναμένεται ενίσχυση της απασχόλησης σε
θέσεις εργασίας υψηλών δεξιοτήτων και η μείωσή της σε θέσεις εργασίας
μεσαίων και χαμηλών δεξιοτήτων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον κλάδο,
αλλά και για τις τοπικές αγορές εργασίας, τα συστήματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης να προσαρμοστούν στις εξελίξεις, αυτές, παρέχοντας στο
ανθρώπινο δυναμικό τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες

• Το Special Report συνοψίζει τα ευρήματα μελέτης που πραγματοποιήθηκε με
τη συμβολή στελεχών επιχειρήσεων του κλάδου και του Συνδέσμου
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ). Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν
πολυάριθμες συνεντεύξεις και οργανώθηκε ομάδα εστίασης για τη συζήτηση
και την επικύρωση των συμπερασμάτων.

• Διαβάστε εδώ το Special Report.

RM@SCHOOLS for ESEC countries και Εnhancing the skills for the 
Achievement of Sustainable Development Goals, για την 
ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων των RM στα 
Πανεπιστήμια 



Το 2018, το RM @ Schools 3.0 έγινε το εμβληματικό έργο στον τομέα της μάθησης 
της ευρύτερης κοινωνίας των πρώτων υλών του ΕΙΤ και η κοινοπραξία είχε 
πολλούς εταίρους από την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, την 
Εσθονία, τη Σουηδία, τη Σλοβενία και τη Φινλανδία. Οι «ακαδημαϊκοί σε σχολεία» 
(RM @ Schools) θέλουν να αναπτύξουν έναν στρατηγικό σχεδιασμό ικανότητας 
διάδοσης και μεθοδολογίας για τη βελτίωση της εικόνας της επιστήμης και της 
τεχνολογίας στα σχολεία για φοιτητές ηλικίας 10-19 ετών που εξηγούν την αξία 
των πρώτων υλών προωθώντας παράλληλα νέους επαγγελματίες στον τομέα 
αυτό. Τα παραδείγματα της βέλτιστης πρακτικής θα χρησιμοποιηθούν για δύο 
εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, μία στοχεύοντας μαθητές σχολείων ηλικίας  10 έως 
13 ετών και η άλλη για μαθητές και φοιτητές 14-19 ετών. Μια ενεργός μάθηση 
θα προταθεί στα σχολεία με τη συμμετοχή μαθητών σε πειράματα με 
εκπαιδευτικά πακέτα που σχετίζονται με το RM. Οι μαθητές 14-19 ετών θα 
συμμετάσχουν επίσης στη διάδοση της επιστήμης, χρησιμοποιώντας τόσο τη 
μητρική τους όσο και την αγγλική γλώσσα, για να γίνουν οι ίδιοι οι Πρεσβευτές 
της RM (peer to peer education). 

Σήμερα, 21 εταίροι από 13 ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα RM @ Schools 3.0. Η κοινοπραξία RM @ Schools αποτελείται από 19 
επιστημονικούς οργανισμούς από 13 ευρωπαϊκές χώρες με συμπληρωματική 
εμπειρία στον τομέα των πρώτων υλών και της εκπαίδευσης. Η κοινοπραξία θα 
ενεργοποιήσει τις διαδικασίες συνεργασίας μεταξύ των τριών πλευρών του 
τριγώνου της γνώσης: έρευνα, εκπαίδευση και επιχειρήσεις. Το Consortium RM 
@ Schools θα προτείνει εκπαιδευτικά πακέτα για τις πρώτες ύλες (πειραματικά) 
και εργαλεία διάδοσης που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια επισκέψεων 
των σχολείων και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών. Οι δέσμες εργαλείων 
επικεντρώνονται σε επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα Raw Meterial και είναι 
σχεδιασμένες για μαθητές ηλικίας 10 έως 19 ετών. 

Στο έργο αυτό για την Ελλάδα, υπεύθυνες είναι οι καθηγήτριες  του Πολυτεχνείου 
κ. Αδάμ και την κ. Περράκη. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΜΕ συνεργάστηκε μαζί τους, 
παρείχε στοιχεία για όλη τη δραστηριότητα του ΣΜΕ σε σχέση με τα σχολεία, 
πληροφορία που έχει αξιοποιηθεί σε σε σχετικό ερωτηματολόγιο που κατατέθηκε 
για το project. Η πληροφορία αυτή, καλύπτει όλους τους τρόπους προσφοράς 
μας στο μαθητικό και φοιτητικό κοινό όπως το έντυπο υλικό, οι ξεναγήσεις σε 
μεταλλευτικούς χώρους και μουσεία, η έκθεση ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
στο Μουσείο Γουλανδρή, οι ημερίδες που οργανώσαμε, το site 
μας www.orykta.gr που έχει αναγνωριστεί από το Υπουργείο επίσημα ως 
προτεινόμενο εκπαιδευτικό εργαλείο, το βίντεο που φτιάξαμε κ.α. πολλά που 
γράφονται στο ερωτηματολόγιο.  

Στην επικοινωνία με το Πολυτεχνείο, ζητήσαμε να είμαστε επίσημοι project 
partners στο έργο αυτό και όχι απλοί μεσάζοντες που απλά θα παρέχουν την 
πληροφορία για τη σχετική δραστηριότητα. 

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το ΕΜΠ,  δύο  letters 
of intent που ουσιαστικά εγγυώνται  ότι σκοπεύουμε να είμαστε συνδετικός 
κρίκος με σχολεία και βιομηχανία, όντας μέτοχοι σε όλο το σχετικό εκπαιδευτικό 
έργο.  

http://www.orykta.gr/


Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των δύο προτάσεων που υποστήριξε ο ΣΜΕ για το 
Knowledge Innovation Community (KIC) Raw Materials και συγκεκριμένα: 

− ENhancing the skills for the AChievemenT of SDGs (Sustainable 
Development Goals), EnAct-SDGs (στόχος αυτού του διετούς 
ολοκληρωμένου έργου RIS είναι να αναπτύξει και να παράσχει τα 
εργαλεία που θα επιτρέψουν την αλλαγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
της RM στα Πανεπιστήμια του ESEE (Εast and South East Europe), ώστε 
να ενισχυθούν οι δεξιότητες και να αυξηθεί η ικανότητα των αποφοίτων 
τους να επιτύχουν τα SDG. Για την επίτευξη των στόχων του έργου, τα 
Πανεπιστήμια ESEE θα συνεργαστούν με τα Πανεπιστήμια Παροχής 
Βέλτιστων Πρακτικών και με τη Βιομηχανία, εταίρους των Πρώτων Υλών) 

− RM@Schools for ESEE Countries  και είμαστε επίσημοι partners, ως ΣΜΕ σε 
αυτό 

Raw Materials Wider Society Learning in Greece and EIT 
RawMaterials Networking workshop 

Πραγματοποιήθηκε στο Ορυκτολογικό Μουσείο της Σχολής Μεταλλειολόγων 
Μηχανικών και Μεταλλουργών Μηχανικών στις 30 Μάϊου 2019 και μετείχε σε αυτό και 
ο ΣΜΕ, μέσω παρουσίασης που πραγματοποίησε η κ. Κυριακή Τσίχλα, functions 
coordinator. 

Στόχος τoυ  workshop ήταν να συγκεντρώσει οργανισμούς στην Ελλάδα που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της Εκπαίδευσης Πρώτων Υλών με εταίρους και 
αντιπροσώπους του EIT RawMaterials, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη ενός 
δικτύου και να προωθηθούν κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η εκδήλωση 
διοργανώθηκε σε συνεργασία με το πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Πρωτοβουλιών ESEE, 
το οποίο στοχεύει στη μεταφορά των γνώσεων και των εργαλείων που αναπτύσσονται 
σε επιτυχημένα έργα της ακαδημαϊκής ακαδημίας EIT RawMaterials όπως το RM @ 
Schools στην περιοχή ESEE. 

Από το ΣΜΕ παρουσιάστηκε όλη αυτή η αέναη προσπάθεια σύνδεσης της βιομηχανίας 
με την εκπαίδευση και τις ακαδημαϊκές κοινότητες. 

Επισυνάπτονται παρακάτω η παρουσίαση και το φωτογραφικό υλικό 



EIT RawMaterials Hub: Regional Center Greece
Wider Society Learning 
Networking Workshop
Athens, 30 May 2019

The current and potential /future  contribution of 
Greek Mining Enterprises Association in the project 

“Raw Materials at schools”
Kyriaki Tsichla

Greek Mining Enterprises Association 

EIT RawMaterials Wider Society Learning 
Workshop Athens, May 30 2019 1

Με διπλό κλικ μπορείτε να δείτε όλη την παρουσίαση 



Στο επισυναπτόμενο αρχείο υπάρχει βιντεάκι με πειραματική ρομποτική ερευνητικών 
ομάδων του Πολυτεχνείου σε θέματα του κλάδου, τα οποία μας παρουσιάστηκαν στο 
πλαίσιο του workshop  

IMG_4073 (1).MOV

Καμπάνια του ΣΕΒ για τα επαγγέλματα Εργοδηγός εξόρυξης 
Σε συνέχεια της προσπάθειας του ΣΕΒ να αναδείξει τις ανάγκες σε δεξιότητες και 
γνώσεις του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται στην εξορυκτική βιομηχανία 
((βλέπε Μηνιαία Πεπραγμένα Απριλίου 2019), αποφασίστηκε η παραγωγή video που 
θα περιγράφει επαγγελματικά τον εργοδηγό εξόρυξης. 

Την ευθύνη παραγωγής την είχε ο ΣΕΒ ενώ συνεργάστηκε στενά ο ΣΜΕ. Τα γυρίσματα 
έγιναν στις εγκαταστάσεις της «ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ» 

Έγινε προσπάθεια να αναδειχθούν τα εξής: 

− Ποιες είναι οι νέες τάσεις που διαμορφώνονται στη σύγχρονη αγορά εργασίας 
σε σχέση με το συγκεκριμένο επάγγελμα; 

− Ποιες αναμένεται να είναι οι κρίσιμες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που θα 
χρειάζεται το συγκεκριμένο επάγγελμα στο μέλλον; 

Προλογίζοντας ο Γεν. Δν/της ΣΜΕ κ. Χ. Καβαλόπουλος στο video αυτό τόνισε: 

O εργοδηγός στις εξορυκτικές δραστηριότητες είναι σήμερα ένας ολοκληρωμένος 
manager με ηγετικές, διοικητικές, επικοινωνιακές και τεχνικές δεξιότητες, οι οποίες 
βασίζονται σε ένα μεγάλο υπόβαθρο γενικότερων και ειδικότερων γνώσεων, ανάλογα 
με το χώρο όπου δραστηριοποιείται.  

Εκτός αυτών, κρίσιμα στοιχεία για να ανταπεξέλθει στα σύνθετα καθήκοντά του, 
αποτελεί η καλή γνώση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη δραστηριότητά του 
(υποχρεώσεις υγείας και ασφάλειας, αδειοδότηση έργων, περιβαλλοντικές 



υποχρεώσεις κτλ.), οι τεχνικές γνώσεις σχετικά με τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό 
που χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιό του, γνώση οργάνωσης εργασιών και μετώπων 
εξόρυξης για τη βέλτιστη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού και τέλος 
γνώσεις οικονομικών σε σχέση με τη δομή και την παρακολούθηση του κόστους 
εργασιών. 

Μεταφορά της Έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 
Γουλανδρή «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος», στη Θεσσαλονίκη  

Ο κύκλος της έκθεσης «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» του Μουσείου Γουλανδρή, μετά 
από δύο χρόνια συνεχούς μεταλλουργίας έκλεισε. Ως γνωστόν, η έκθεση αυτή 
στηρίχθηκε υλικοτεχνικά από το ΣΜΕ και τις εταιρείες μέλη. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία 
αφού την επισκέφτηκαν χιλιάδες μαθητές σχολείων και ενήλικες.  

Είχε προβλεφθεί από την έναρξη της Έκθεσης το 2017 ότι θα μετακινηθεί για να στηθεί 
στη Β. Ελλάδα. 

Μετά από συνεννοήσεις που έγιναν με τον Πρόεδρο και το ΔΣ του Μουσείου Φυσικής 
Ιστορίας του ΑΠΘ, το Μουσείο Γουλανδρή και το ΣΜΕ, αποφασίστηκε η μεταφορά της 
Έκθεσης εκεί και θα τελεί υπό την αιγίδα του ΑΠΘ και του ΣΜΕ.  

Το εγχείρημα στη Θεσσαλονίκη στηρίζεται οικονομικά εκτός από το ΣΜΕ και από τις 
εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, ΤΙΤΑΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ, ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ, 
ΓΕΩΕΛΛΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ και OΜΥΑ ABEE. 

Στόχοι της Έκθεσης αυτής είναι να διαρκέσει από 26 Οκτωβρίου έως μέσα Ιουνίου, 
προβάλλοντας τη σημασία των ορυκτών στην καθημερινή ζωή στο ευρύτερο κοινό της 
Β. Ελλάδας και ιδιαίτερα σε μαθητές και σπουδαστές.  



Τα εγκαίνια της Έκθεσης πραγματοποιήθηκαν την πραγματοποιήθηκαν την Τα 
εγκαίνια της Έκθεσης, πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019 και την 
τελετή τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης 
Παυλόπουλος. Συντονιστής του προγράμματος ήταν ο Β’ Αντιπρόεδρος του ΔΣ του 
ΣΜΕ κ. Κων/νος Γιαζιτζόγλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΕΩΕΛΛΑΣ.  

Πρώτος ομιλητής στη τελετή των εγκαινίων ήταν ο Πρύτανης ΑΠΘ,  καθηγητής κ. Νίκος 
Παπαϊωάννου, ο οποίος αναφερόμενος στην Έκθεση επεσήμανε ότι «με τη νέα 
ακαδημαϊκή χρονιά η έκθεση θα λειτουργήσει ως καταλύτης στην πορεία του ΑΜΦΙΘ, 
αλλά και στην προβολή του ΑΠΘ και της Θεσσαλονίκης. Συγχρόνως, η ίδια η 
συνδιοργάνωση θα μας δώσει τη δυνατότητα να ανοίξουμε νέους ορίζοντες 
συνεργασίας και με άλλα ιδρύματα εντός και εκτός Ελλάδας στα πρότυπα των όσων 
έχουμε μέχρι σήμερα επιτύχει με τη βοήθεια των Σχολών και των Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου μας. 



Το ΑΜΦΙΘ συνιστά πρότυπο μουσειακό, ερευνητικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό 
κέντρο της Βόρειας Ελλάδας και της χώρας, περιλαμβάνοντας πληθώρα 
δραστηριοτήτων καταγραφής, έρευνας, μελέτης, προβολής, έκθεσης, διατήρησης και 
εκπαίδευσης, οι οποίες αντιστοιχούν στα γνωστικά αντικείμενα διαχρονικής και 
σύγχρονης γεωλογικής ποικιλότητας και βιοποικιλότητας του ελληνικού χώρου και 
ιδιαίτερα της Μακεδονίας μας, με ιδιαίτερη έμφαση στο περιβάλλον. 

Η έκθεση «Ορυκτά και Άνθρωπος – Ορυκτά και Τέχνη» που εγκαινιάζουμε σήμερα και 
στην οποία θα έχετε την τύχη να περιηγηθείτε, είναι κι αυτή χτισμένη, λιθαράκι-λιθαράκι 
μέσα στον χρόνο, όπως και τα εκθέματά της. Η έκθεση ξεκίνησε τη λειτουργία της από 
τις 7 Οκτωβρίου και  θα διαρκέσει μέχρι τον Μάιο του 2020, απευθυνόμενη στο 
ευρύτερο κοινό της Θεσσαλονίκης και τους επισκέπτες της και ιδιαίτερα στους μαθητές 
της Βόρειας Ελλάδας. 

Η εξαίρετη πρωτοβουλία και συνεργασία μας με τον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών 
Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) και το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας λειτουργούν ως 
υπενθύμιση του πού βρισκόμαστε, ποιοι είμαστε κι από πού προερχόμαστε. Το 
οξυγόνο που αναπνέουμε, η ίδια η ζωή όπως τη γνωρίζουμε, όλα αυτά τα οφείλουμε 
στον γεωλογικό χρόνο και στην «άγραφη ιστορία» τούτων των απολιθωμάτων. Δεν 
πρέπει να ξεχνάμε πως βασική προτεραιότητα ημών των Πρυτανικών Αρχών και του 
Δ.Σ. του ΑΜΦΙΘ δεν είναι απλώς η βιωσιμότητα του Μουσείου, αλλά και η επέκταση 
των δραστηριοτήτων και των χώρων του. Και στον στόχο μας αυτό, ζητούμε τη στήριξη 
όλων των αρμοδίων θεσμικών και παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης και όχι 
μόνον. Τούτο το στολίδι της πόλης μας ζητά «οξυγόνο» για να ανθίσει και είναι στο χέρι 
μας για να του το παρέχουμε». 

Ο Πρόεδρος ΣΜΕ κ. Αθανάσιος Κεφάλας, τόνισε ότι η έκθεση αυτή ξεκίνησε δυναμικά 
και μετράει 3.500 επισκέπτες (περίπου 26% παιδιά, 54% Έλληνες ενήλικες και 20% 
αλλοδαπούς). «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας ενημερώνω επίσης ότι λόγω της υψηλής 
ανταπόκρισης της σχολικής κοινότητας της Βόρειας Ελλάδας οι ώρες επίσκεψης έχουν 
ήδη κλεισθεί μέχρι και την περίοδο των Χριστουγέννων». 



«Η χώρα μας και σήμερα είναι σημαντικός παραγωγός ορυκτών και σταχυολογώντας 
αναφέρω ότι είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός περλίτη στον κόσμο, ο μεγαλύτερος 
παραγωγόςβωξίτη στην Ευρώπη, ο έκτος μεγαλύτερος παραγωγός λιγνίτη στον κόσμο 
και κατέχει πολλές άλλες τέτοιες υψηλές θέσεις.   

Ο ανθρώπινος πολιτισμός βασίζεται κατά κύριο 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, σιδήρου κλπ. 

Ο κ. Α. Κεφάλας, Πρόεδρος ΣΜΕ 



Κάποιοι βάζουν ερωτηματικά για το πόσο ασφαλής είναι η εργασία στην εξόρυξη 
ορυκτών πόρων και αρκετοί συμπολίτες μας είναι σκεπτικοί στο ερώτημα αν τα 
μεταλλεία συμβαδίζουν με την προστασία του περιβάλλοντος.  

Σήμερα όλοι μαζί θα γνωρίσουμε διάφορες πτυχές της εξορυκτικής δραστηριότητας 
από την ιστορική πορεία της αξιοποίησης των ορυκτών πρώτων υλών και της 
αναγκαιότητάς τους στην καθημερινή ζωή, πώς επιτυγχάνεται στη πράξη η βιώσιμη 
ανάπτυξη, πώς εξασφαλίζεται η βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος με τις μετα-
μεταλλευτικές χρήσεις γης καθώς και πώς θα είναι η λειτουργία των μεταλλείων στο 
μέλλον. Έτσι θα γίνει κατανοητό ότι η αξιοποίηση των ορυκτών είναι μία αναγκαιότητα 
και ότι αυτά συνδέονται με την καθημερινότητά μας, τολμώ να πω ότι βρίσκονται παντού 
γύρω μας και όπως είδατε ή θα δείτε στην έκθεση είναι και μέσα μας.   

Η εξορυκτική δραστηριότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη  με την κοινωνία και το 
περιβάλλον ακολουθώντας δε και αξιοποιώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας 
(αυτοματοποίηση, ρομποτική κτλ.) θα γίνει πιο αποτελεσματική  και θα προστατεύει τον 
ανθρώπινο παράγοντα καθώς και το περιβάλλον κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  

Στόχος μας είναι να σας δώσουμε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά τους ορυκτούς 
πόρους της χώρας μας που στηρίζουν μία δραστηριότητα που είναι περίπου το 3% του 
ΑΕΠ της χώρας και απασχολεί σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού κυρίως 
στην Ελληνική περιφέρεια». 

Ο Προέδρος του Α.Μ.Φ.Ι.Θ. κ. Σπυρίδων Παυλίδης, τόνισε ιδιαίτερα την παρουσία της 
Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας στα εγκαίνια της Έκθεσης, ως συμβολικής αλλά 
και ουσιαστικής πράξης, για την  προσπάθεια που επιχειρεί το ΑΠΘ για τη Διάχυση 
της επιστημονικής γνώσης στη κοινωνία, με τη δημιουργία αυτού του Μουσείου 
Φυσικής Ιστορίας στο κτίριο που παραχώρησε πρόσφατα ο Δήμος Θεσσαλονίκης επί 
Δημαρχίας Γιάννη Μπουτάρη. «Η έκθεση  που εγκαινιάζεται σήμερα, απευθύνεται στο 
ευρύτερο κοινό της πόλης, ιδιαίτερα τους μαθητές της Βόρειας Ελλάδας καθώς και τους 
επισκέπτες της πόλης, που προσέρχονται αθρόα με τις καλύτερες εντυπώσεις. Η 
συνδιοργάνωση αυτή με το ΣΜΕ και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή ανοίγει 
νέους ορίζοντες συνεργασίας και με άλλα ιδρύματα εντός και εκτός Ελλάδας» 
επεσήμανε ο κ. Παυλίδης». 

Ο Υφυπουργός Μακεδονίας - Θράκης, κ. Θεόδωρος Καράογλου προσκάλεσε στο 
βήμα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να παραλάβει το δώρο που του απένειμαν ο 
Πρόεδρος του ΑΜΦΙΘ, κ. Παυλίδης και ο Πρόεδρος του ΣΜΕ, κ. Κεφάλας. 



Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας  κ. Προκόπης Παυλόπουλος στην ομιλία του στα 
εγκαίνια της Έκθεσης «ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» και «ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ Η 
ΤΕΧΝΗ» που διοργανώνουν το Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και το 
Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) τόνισε ότι  «Μόνον όταν ο Άνθρωπος 
χρησιμοποιεί τα ορυκτά υπό όρους σεβασμού και προστασίας του Περιβάλλοντος, 
ώστε να διασφαλίζεται η, υπαρξιακής σημασίας γι’ αυτόν, οικολογική ισορροπία, είναι 
δυνατόν, υπό όρους βιωσιμότητας, τα ορυκτά να του χρησιμεύσουν στο πεδίο της 
επιβίωσής τους και της πολιτισμικής του δημιουργίας». 

Η Α.Ε. υπογράμμισε επίσης ότι παρευρίσκεται με ιδιαίτερη χαρά  στην τελετή εγκαινίων 
της Έκθεσης του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας με θέμα «Τα ορυκτά και ο 
Άνθρωπος», την οποία συνδιοργανώνουν εδώ, στη Θεσσαλονίκη, το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων. 

Μεταξύ άλλων ανέφερε: 

«Η πολυπρισματική αυτή Έκθεση, μέσ’ από την μοναδική της πρωτοτυπία, μας εισάγει 
στον κόσμο των ορυκτών αφενός ως στοιχείων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα του Φυσικού Περιβάλλοντος, δοθέντος ότι είναι μέρος της ιδιοσυστασίας αλλά 
και της ισορροπίας του Πλανήτη μας.  Και, αφετέρου, ως στοιχείων, τα οποία θέτει ο 
Άνθρωπος στην υπηρεσία τόσο της καθημερινής του επιβίωσης και δημιουργίας όσο 
και της πολιτισμικής του έκφρασης, μέσω της Τέχνης. Αυτό, άλλωστε, σηματοδοτεί 



εμβληματικώς και το δίπτυχο της Έκθεσης «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» και «Τα 
Ορυκτά και η Τέχνη». 

Όμως, αυτό ακριβώς το εκθεσιακό δίπτυχο μας διδάσκει, με υποδειγματικό τρόπο, και 
το πώς ο Άνθρωπος πρέπει να συμπεριφέρεται όταν χρησιμοποιεί τα ορυκτά είτε για 
την επιβίωσή του και τη δημιουργία του είτε για την πολιτισμική του έμπνευση και 
παραγωγή. Το δίδαγμα αυτό μπορεί, όπως πιστεύω, να συμπυκνωθεί στην ακόλουθη 
πρόταση:  Μόνον όταν ο Άνθρωπος χρησιμοποιεί τα ορυκτά υπό όρους σεβασμού και 
προστασίας του Περιβάλλοντος, ώστε να διασφαλίζεται η, υπαρξιακής σημασίας γι’ 
αυτόν, οικολογική ισορροπία, είναι δυνατόν, υπό όρους βιωσιμότητας, τα ορυκτά να 
του χρησιμεύσουν στο πεδίο της επιβίωσής τους και της πολιτισμικής του δημιουργίας. 
Με τις σκέψεις αυτές συγχαίρω το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, το 
Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και τον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων για την 
συνδιοργάνωση της Έκθεσης, την οποία εγκαινιάζουμε, ευχόμενος η πρωτοβουλία 
τους ν’ αποτελέσει πηγή έμπνευσης για άλλους μιμητές, σε ό,τι αφορά την ανάδειξη της 
σχέσης ανάμεσα στον Άνθρωπο, τα ορυκτά και την Τέχνη». 

Μετά την απονομή της τιμητικής πλακέτας, ακολούθησε η ξενάγηση του κ. 
Παυλόπουλου από τον Πρόεδρο του ΑΜΦΙΘ, κ. Παυλίδη και στις δύο ενότητες της 
έκθεσης. Την περιήγηση στην εντυπωσιακή συλλογή ορυκτών καθώς και κοσμημάτων 
ακολούθησε η δεξίωση στον υπαίθριο χώρο του ΑΜΦΙΘ. 

Εκτός από τον ΠτΔ, τα  εγκαίνια της Έκθεσης «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» στο 
Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας τίμησαν με την παρουσία τους σημαντικές 
προσωπικότητες της Θεσσαλονίκης, μέλη της Δημοτικής Αρχής, της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας,  πολιτικοί, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες και πολλοί άλλοι. 



Όλοι οι καλεσμένοι αναφέρθηκαν με θετικά σχόλια στον τρόπο παρουσίασης των 
ορυκτών και τη σχέση τους με τον άνθρωπο, στην άρτια εμφάνιση της έκθεσης και τα 
εντυπωσιακά εκθέματα του ΑΜΦΙΘ.  

Σε όλους άφησαν θετικές εντυπώσεις το στήσιμο και το επίπεδο της έκθεσης, τα 
αξιόλογα εκθέματα, η υπέροχη συλλογή ορυκτών και ο τρόπος ξενάγησης σε αυτά. 

Ημερίδα Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 
Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) με θέμα «Ο διαχρονικός ρόλος της ΕΑΓΜΕ 
στην έρευνα και αξιοποίηση των μη ενεργειακών πρώτων υλών 

Στην ημερίδα αυτή, μετείχε και ο ΣΜΕ με κεντρική ομιλία του Προέδρου κ. Α. Κεφάλα, 
με θέμα «Η μελλοντική αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου της χώρας και η συνεισφορά 
της ΕΑΓΜΕ από την οπτική γωνία του ΣΜΕ.  

Παραθέτουμε βασικά σημεία της ομιλίας: 

Κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο για να δείτε το ppt της παρουσίασης 
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tx



Συνέντευξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και το σταθμό 104,9 fm της 
Θεσσαλονίκης του Γενική Διευθυντή του ΣΜΕ κ. Χ. 
Καβαλόπουλου  

Παραθέτουμε τη συνέντευξη αυτή καθώς και την εισαγωγή , σύνοψη της 
δημοσιογράφου: 

Στα επίπεδα του 2018 εκτιμάται ότι θα κινηθεί και το 2019 ο εξορυκτικός κλάδος 
στην Ελλάδα σε επίπεδο τόσο τζίρου, όσο και εξαγωγών, παρότι οι τιμές των μετάλλων 
διεθνώς, που είχαν παρουσιάσει αισθητή άνοδο το τελευταίο διάστημα, αναμένεται να 
εξισορροπήσουν σε "πιο λογικά επίπεδα". Πάντως, συγκεκριμένα προϊόντα, όπως το 
ελληνικό μάρμαρο, αλλά και τα βιομηχανικά ορυκτά, εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να 
αναπτύσσονται με αρκετά ταχύ ρυθμό, εν συγκρίσει με την προηγούμενη χρήση, σε 
αντίθεση με τα αδρανή υλικά και το τσιμέντο, τα οποία θα συνεχίσουν να κινούνται 
καθοδικά, συνεπεία της έλλειψης δημόσιων έργων και παρά την ελαφρά ανάκαμψη της 
οικοδομικής δραστηριότητας. 

Τις εκτιμήσεις αυτές διατυπώνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και τον ραδιοφωνικό του 
σταθμό, "Πρακτορείο 104,9 FM", ο Χρήστος Καβαλόπουλος, γενικός διευθυντής του 
Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), φορέα που εκπροσωπεί το 80% της 
εξορυκτικής παραγωγής στην Ελλάδα. 

Αναλυτικότερα, ερωτηθείς πώς εκτιμά ότι θα κινηθεί φέτος ο κλάδος, σε επίπεδο 
τόσο κύκλου εργασιών όσο και εξαγωγών, ο κ. Καβαλόπουλος επισημαίνει ότι αυτό 
διαφοροποιείται ανάλογα με τα προϊόντα: "Αυτό είναι διαφορετικό από προϊόν σε 
προϊόν, αλλά εκτιμώ πως το 2019 θα είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, αν 
και για διάφορες αιτίες στη διεθνή αγορά, αναμένω πως οι τιμές των μετάλλων θα 
εξισορροπήσουν φέτος σε λογικότερα πλαίσια, γιατί είχαν αρκετή άνοδο. Τα 
βιομηχανικά ορυκτά πιθανότατα θα έχουν μια  ανάπτυξη της τάξης του 6%-8%, τα 
μάρμαρα θα συνεχίσουν να έχουν ανάπτυξη πάνω από 10% και ο λιγνίτης, που είναι 
εσωτερικό προϊόν, πιθανώς θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα, ίσως και ελαφρώς 
χαμηλότερα". 

Στο επίπεδο του 1960 η εγχώρια κατανάλωση τσιμέντου 
Δύσκολη θα συνεχίσει να είναι -σύμφωνα με τον κ.Καβαλόπουλο- η κατάσταση και 

το 2019 σε ό,τι αφορά τα αδρανή υλικά και το τσιμέντο, παρά την ελαφρά ανάκαμψη 
της οικοδομικής δραστηριότητας: "τα αδρανή εκτιμώ ότι θα έχουν μια πορεία χειρότερη 
από την περσινή, γιατί εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη έργου. Η ελαφριά ανάκαμψη 
της οικοδομής δεν μπορεί να αντισταθμίσει την έλλειψη μεγάλων δημόσιων έργων, 
ώστε να έχουμε διαφορετικό αποτέλεσμα. Μην ξεχνάτε ότι η εσωτερική κατανάλωση 
τσιμέντου στην Ελλάδα έχει φτάσει στο επίπεδο του 1960". 

Κληθείς να σχολιάσει ποια εκτιμά ότι θα είναι η εξαγωγική τάση γενικά για τα 
εξορυκτικά προϊόντα πιο μακροπρόθεσμα, ο κ.Καβαλόπουλος σημειώνει ότι με 
εξαίρεση τα αδρανή και το τσιμέντο, για τα οποία πιθανότατα η κατάσταση θα συνεχίσει 
να είναι δύσκολη, στα υπόλοιπα, "πλην του λιγνίτη που είναι εσωτερική υπόθεση", τα 
προσεχή χρόνια "θα πάμε αρκετά καλά". 

Σε εξαγωγές σχεδόν το 70% του τζίρου του κλάδου 
Σήμερα ο κλάδος έχει κύκλο εργασιών άνω του 1,5 δισ. ευρώ και ποσοστό πάνω 

από το 60% αυτού του τζίρου, σχεδόν 70%, αφορά σε εξαγωγές. Τα ελληνικά μάρμαρα 
κατευθύνονται περισσότερο στην αγορά της Κίνας, ενώ τα μεταλλικά προϊόντα -και όχι 



μόνο- έχουν ως κύρια κατεύθυνση την ΕΕ. "Η Κίνα είναι επίσης σημαντικός 
απορροφητής πρώτων υλών και προϊόντων και από εκεί και πέρα υπάρχει διακύμανση 
ως προς τις αγορές, με τα ελληνικά προϊόντα της εξόρυξης να φτάνουν στη  Βόρεια 
Αμερική, τις χώρες της Ασίας και τη Μέση Ανατολή, αναλόγως αντικειμένου και είδους" 
επισημαίνει. 

Με ισχυρό brand αλλά και δυσεύρετο πλέον, λόγω μεγάλης ζήτησης 
διεθνώς, το ελληνικό μάρμαρο 

Ερωτηθείς δε, αν θεωρεί ότι το ισχυρό brand, που έχει αποκτήσει στις αγορές του 
εξωτερικού το ελληνικό μάρμαρο, "ευεργετεί" συνολικά τον ελληνικό εξορυκτικό κλάδο, 
έχοντας διαμορφώσει θετική φήμη για τα προϊόντα του, ο κ.Καβαλόπουλος απαντά: 
"Αναμφισβήτητα, το ελληνικό μάρμαρο, λόγω ιστορίας, λόγω της συμμετοχής του σε 
ιστορικά έργα, λόγω της διεθνούς προβολής του, είναι από μόνο του ένα ισχυρό 
μπραντ. Είναι όμως γεγονός ότι η φήμη του σίγουρα επηρεάζει θετικά όλη την 
εξορυκτική δραστηριότητα. Το ελληνικό λευκό μάρμαρο είναι παγκοσμίου φήμης και 
μάλιστα δυσεύρετο πλέον, γιατί είναι μεγάλη η ζήτηση και δεν έχουμε τεράστιες 
παραγωγές".   

Ποια είναι όμως γενικότερα η θέση του ελληνικού εξορυκτικού κλάδου στην 
Ευρώπη και παγκοσμίως; "Περίπου το 10% των εξαγωγών της Ελλάδας προέρχεται 
από τον κλάδο μας και αυτό το ποσοστό μας τοποθετηθεί στην πρώτη θέση της 
κατάταξης στην ΕΕ. Παράλληλα έχουμε προϊόντα με υψηλή κατάταξη σε παγκόσμια 
κλίμακα. Πρώτα και κύρια το μάρμαρο, αλλά και βιομηχανικά ορυκτά, όπως ο περλίτης 
κι ο μπετονίτης, στα οποία πραγματοποιούμε από τις μεγαλύτερες παραγωγές και 
εξαγωγές σε όλον τον κόσμο. 'Εχουμε φυσικά το αλουμίνιο, τον βωξίτη, που παίζει 
πολύ σημαντικό ρόλο κι επίσης κατέχει από τις πρώτες θέσεις στην ΕΕ σε παραγωγή 
και εξαγωγές και τα μαγνησιακά προϊόντα, που προέρχονται από λευκόλιθο, όπου 
έχουμε τη μεγαλύτερη εξαγωγή στην Ευρώπη και από τις μεγαλύτερες σε παγκόσμια 
κατάταξη" εξηγεί. 

Δυνατότητα υπερδιπλασιασμού της συμμετοχής στο ΑΕΠ υπό 
προϋποθέσεις 

Σήμερα η συμμετοχή του κλάδου στο ΑΕΠ ανέρχεται σε περίπου 3%. Ποια είναι η 
προοπτική για το μέλλον; "Αν αντιμετωπιστούν προκλήσεις που εδώ και χρόνια 
αντιμετωπίζει ο κλάδος, δηλαδή η έλλειψη εφαρμογής εθνικής πολιτικής αξιοποίησης 
ορυκτών πόρων, το χωροταξικό, το αδειοδοτικό, αλλά και προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν ευρύτερα όλες οι επιχειρήσεις, φορολογικά και έλλειψης αναπτυξιακών 
κινήτρων, απονομής δικαιοσύνης σε εύλογα χρονικά διαστήματα, δηλαδή κοινά και μη 
κοινά προβλήματα, τότε υπάρχει δυνατότητα υπερδιπλασιασμού της συμμετοχής μας 
στο ΑΕΠ, από 3% σήμερα μπορούμε να υπερβούμε το 6%" σημειώνει ο 
κ.Καβαλόπουλος. 

Τρία χρόνια για μια αδειοδότηση 
Ως προς τον χρόνο αδειοδότησης μιας επένδυσης εξόρυξης, τον χαρακτηρίζει 

"τεράστιο", αφού απαιτούνται κατά μέσο όρο πάνω από τρία χρόνια, ενώ υπογραμμίζει 
ότι ταχεία αδειοδότηση δεν σημαίνει ότι καταστρατηγείται η νομοθεσία για την 
περιβαλλοντική προστασία.  "Οι  ανταγωνιστές μας στην Ευρώπη κινούνται πολύ πιο 
γρήγορα. Στη Σερβία, π.χ., έχει απίστευτες ταχύτητες, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση 
των επενδύσεων, χωρίς αυτό να είναι σε βάρος της περιβαλλοντικής προστασίας. Η 
νομοθεσία δεν αλλάζει με την ταχύτητα και την ευελιξία. Οι περιορισμοί και οι 
υποχρεώσεις είναι ακριβώς οι ίδιες. Το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχουν ελλείψεις 
στην κρατική μηχανή και στα θέματα λειτουργίας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, 
αλλά και ζητήματα που ανακύπτουν ως προς το πώς γίνεται η διαβούλευση, το αν θα 
γίνουν προσφυγές ή όχι και το τι διάσταση θα πάρουν. Προφανώς οι προσφυγές είναι 
δικαίωμα κάθε πολίτη, αλλά πολλές φορές οι βαθύτεροι λόγοι για τους οποίους γίνονται 



είναι διαφορετικοί. 'Ολα  αυτά δημιουργούν πρόσθετες καθυστερήσεις. Επίσης υπάρχει 
αβεβαιότητα σε σχέση με την εφαρμογή του νόμου, υπάρχουν τα θέματα τα δασικά, τα 
χωροταξικά, η αρχαιολογία... Προφανώς όλα αυτά δεν τα προσπερνάς, ούτε τα ξεχνάς. 
Κάθε άλλο. Απλά, όλα αυτά, με τον τρόπο που λειτουργούν στη δημόσια διοίκηση και 
την ελληνική πραγματικότητα, καθυστερούν πάρα πολύ τα έργα" σημειώνει. 

Πάγιο αίτημα του κλάδου αποτελεί η εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής για την 
εξορυκτική δραστηριότητα, η οποία, παρότι εξαγγέλθηκε σχεδόν μια δεκαετία πριν, 
παραμένει στα "χαρτιά", "Περιμένουμε την εθνική πολιτική από το 2012 που 
ανακοινώθηκε επίσημα. Περιμένουμε να βγει ως νομικής μορφής κείμενο και όχι ως 
εξαγγελία, να έχει συγκεκριμένες προτεραιότητες και προδιαγραφές, με συγκεκριμένο 
σχέδιο υλοποίησης και με συναρμοδιότητα υπουργείων, γιατί σήμερα κάθε υπουργείο 
στην Ελλάδα κάνει το δικό του... Αν δεν υπάρχουν αυτά, κάθε στρατηγική γίνεται 
ευχολόγιο, μένει στα χαρτιά, όπως και έμεινε σε αυτή την περίπτωση. 

Ένας κλάδος χωρίς brain drain, από τους κυρίαρχους εργοδότες στην 
περιφέρεια 

Οι περίπου 120-150 επιχειρήσεις του κλάδου, μικρές και μεγάλες, απασχολούν 
άμεσα και έμμεσα περίπου τους 100.000  εργαζομένους, αριθμός που αναμένεται να 
διατηρηθεί σταθερός στα επόμενα χρόνια, όπως επισημαίνει ο κ.Καβαλόπουλος. 
"Συνήθως οι δικοί μας εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι να μείνουν στον κλάδο, είναι 
πολύ πιο καλοπληρωμένοι από άλλους κλάδους. Εμείς δεν έχουμε βασικούς μισθούς, 
είμαστε πολύ πάνω από τέτοια επίπεδα. Παράλληλα, υπάρχει εξέλιξη προσωπικού σε 
θέματα τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και όλα αυτά δίνουν άλλου είδους αίσθηση και 
κίνητρο στους εργαζόμενους στον κλάδο μας. Επίσης, για εργατικό δυναμικό 
απευθυνόμαστε  στην τοπική κοινωνία και την ευρύτερη τοπική κοινωνία και είναι 
μεγάλη υπόθεση να έχεις μια καλοπληρωμένη δουλειά δίπλα στο σπίτι σου... Για αυτό 
και είμαστε από τους κυρίαρχους εργοδότες στην περιφέρεια. Δεν έχουμε brain drain, 
δεν φεύγουν από εμάς εργαζόμενοι για να δουλέψουν στο εξωτερικό. Ωστόσο, πολλοί 
διπλωματούχοι γεωεπιστημών (γεωλόγοι, μηχανικοί μεταλλείων κτλ), που αποφοιτούν 
από τα πανεπιστήμια φεύγουν απευθείας στο εξωτερικό. Με βάση και τη ενοποίηση 
των ΤΕΙ-ΑΕΙ έχουμε πλέον τόσους νέους τεχνικούς ή επιστήμονες γύρω από το 
αντικείμενο αυτό, που είναι αδύνατον να απορροφηθούν στην ελληνική αγορά" 
υπογραμμίζει. 

Σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση του κλάδου στις επιταγές της κυκλικής οικονομίας, 
ο κ.Καβαλόπουλος επισήμανε ότι η κυκλική οικονομία σαφώς αγγίζει τις εξορυκτικές 
επιχειρήσεις οι οποίες βεβαίως και συμμετέχουν σε αυτή. "Προσπαθούμε και έχουμε 
καταφέρει πολλά και σημαντικά, να μειώσουμε απόβλητα, να ανακυκλώνουμε αυτά 
που χρησιμοποιούμε, να δημιουργούμε δευτερογενείς πρώτες ύλες, να μειώσουμε την 
κατανάλωση ενέργειας, την εκπομπή ρύπων κτλ. Οι δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης, που 
παρακολουθούνται κάθε χρόνο, δείχνουν σαφή βελτίωση των επιδόσεων του κλάδου" 
καταλήγει._ 

Επιμέλεια συνέντευξης: Αλεξάνδρα Γούτα 



Συμμετοχή του ΣΜΕ στο 9Ο Διεθνές Φόρουμ για τον Ορυκτό 
Πλούτο, στις 21 Ιουνίου 2019 

Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην Περιφερειακή 
Ανάπτυξη αρκεί να απαγκιστρωθεί από «τυποποιημένες» πολιτικές σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά συμπεράσματα που διατυπώθηκαν στο 
9o διεθνές Φόρουμ για τον ορυκτό πλούτο που διοργανώθηκε την Παρασκευή 21 
Ιουνίου 2019, στο King George, με τη συμμετοχή φορέων της αγοράς, επιχειρήσεων 
και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο συνέδριο αυτό μετείχε και ο ΣΜΕ με 
τις εισηγήσεις του προέδρου του κ. Αθανάσιου Κεφάλα και του Γενικού του Διευθυντή 
κ. Χρήστου Καβαλόπουλου. 

Στην παρουσίαση  του προέδρου του Συνδέσμου Μεταλλευτικών  Επιχειρήσεων κ 
Αθανασίου Κεφάλα στο 9th Minerals Resources Conference , υπογραμμίστηκε ότι: 

«Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση έχει ευρύ φάσμα εφαρμογών στην εξόρυξη και μπορεί 
να είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις μακροχρόνιες προκλήσεις 
της βιομηχανίας. Ο εξορυκτικός κλάδος οδηγεί και συμβάλει στις εξελίξεις  στη 4η 
βιομηχανική επανάσταση αλλά και αντίστοιχα καθοδηγείται και επωφελείται από αυτή 
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εργασίας στον εξορυκτικό κλάδο εκτιμάται  ότι μπορεί 
να σώσει πολλές εκατοντάδες ζωές και να οδηγήσει στην αποφυγή χιλιάδων 
τραυματισμών το χρόνο». 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον  επίσης είχαν οι επισημάνσεις σε καινοτομίες που βασίζονται σε 
ορυκτά, όπως:  

- Η ανάπτυξη  μηχανικών, μη χημικών,  εντομοκτόνων από άμορφο διοξείδιο 
του πυριτίου. Σημειώνεται ότι το ήμισυ του παγκόσμιου κόσμου εκτίθεται 



σε ασθένειες που μεταδίδονται από φορέα (πχ κουνούπια). Είχαμε  212 
εκατομμύρια νέες περιπτώσεις ελονοσίας που επέφεραν 429 χιλιάδες 
θανάτους το 2015, 

- Η δημιουργία φύσιγγας φιλτραρίσματος που καθαρίζει το νερό με μόλις 
0,04 δολάρια ανά οικογένεια τη μέρα, δίνοντας ασφαλές νερό σε τεράστιο 
πλήθος ανθρώπων. Πάνω από 500.000 παιδιά κάτω των 5 ετών 
πεθαίνουν κάθε χρόνο από διαρροϊκές ασθένειες, που οφείλονται στην 
έλλειψη καθαρού νερού ή επαρκούς αποχέτευσης.  

- Στο Ηνωμένο Βασίλειο εταιρεία ανακύκλωσης πλαστικών, ανακυκλώνει ευρύτατη 
γκάμα τέτοιων απορριμμάτων προσθέτοντας ορυκτά, τα οποία επηρεάζουν τη σύνθεσή 
τους και λειτουργούν όπως και τα πρωταρχικά πολυμερή. Γνωρίζουμε ότι 8.000.000 
τόνοι πλαστικών καταλήγουν κάθε χρόνο στους ωκεανούς, με σημαντικές 
επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. Μόνο το 20-30% των πλαστικών απορριμμάτων  
ανακυκλώνεται στην Ευρώπη. 



Τομείς που ήδη επηρεάζονται άμεσα από την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, κατά τον 
πρόεδρο του ΣΜΕ, αφορούν: 

Παραγωγικότητα:  Έχοντας μηχανήματα που δουλεύουν όλο το 24ωρο, κάθε μέρα 
σε πολύ υψηλά επίπεδα απόδοσης και χαμηλότερα κόστη προσωπικού  θα 
μπορούσαν να προσθέσουν αξία δισεκατομμυρίων δολαρίων στην παγκόσμια 
εξορυκτική  βιομηχανία (πχ αυτοματοποιημένη διάτρηση, συστήματα 
αυτοματοποιημένης διάνοιξης υπόγειας σήραγγας κλπ) 

Ασφάλεια στην εργασία:  Ο  ψηφιακός μετασχηματισμός της εργασίας (αυτόνομα 
οχήματα, αισθητήρες, drones, κλπ) εκτιμάται  ότι μπορεί να σώσει πολλές εκατοντάδες 
ζωές και να οδηγήσει στην αποφυγή χιλιάδων τραυματισμών το χρόνο. 

Πρόσβαση σε πρώτες ύλες: Τα μεταλλεία και τα ορυχεία γίνονται βαθύτερα και πιο 
απομακρυσμένα γεωγραφικά. Οι εταιρείες αναζητούν ευκαιρίες να μειώσουν το 
λειτουργικό τους κόστος, καθώς η λειτουργία με συμβατικά μηχανήματα και οχήματα, 
το κόστος του εξαερισμού και κλιματισμού είναι υψηλά και οι προκλήσεις μείωσης 
απαιτούν νέες αντιλήψεις. 

Κοινωνικός αντίκτυπος: Μεγάλη η πρόκληση αξιοποίησης εξ ολοκλήρου του 
εξορυσσόμενου προϊόντος και η ανακύκλωση για μεγιστοποίηση της χρήσης των 
ορυκτών πόρων. Δυνατότητα απευθείας παρακολούθησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για λόγους διαφάνειας αλλά και κοινωνική καινοτομία μέσω της 
επαναχρησιμοποίησης ή εναλλακτικής χρήσης εξοφλημένων εξορυκτικών χώρων. 
Ιδιαίτερο ζήτημα οι συνέργειες/συμπράξεις  με στόχο τη βελτίωση  των ικανοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού  



Ο Γεν. Δν/της του ΣΜΕ κ. Χρ. Καβαλόπουλος 

Στο ίδιο συνέδριο ο Γεν. Διευθυντής  του Συνδέσμου κ Χρήστος Καβαλόπουλος,  τόνισε 
στην ομιλία του  ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εστιάζει πλέον στην ανάπτυξη των 
ευρωπαϊκών πρώτων υλών.  

Ειδικότερα ο κ.  Καβαλόπουλος επισήμανε  αναφερόμενος  στην  Eυρωπαϊκή Πολιτική 
για μηδενισμό της χρήσης ορυκτών καυσίμων τις προσεχείς δεκαετίες ,τη δραστική 
μείωση εκπομπών CO2 ανά Κράτος-Μέλος και ανά βιομηχανικό τομέα, την  ευρύτατη 
χρήση ηλεκτρικής ενέργειας εμφανίσθηκε προβληματισμένος: 

 Σε ποιες πρώτες ύλες θα βασιστούν οι πολιτικές αυτές;
 Έχουν ληφθεί υπόψη τα θέματα Γεωστρατηγικής που σχετίζονται με Ορυκτές

Πρώτες Ύλες;
 Πώς θα αντιμετωπιστεί ο ανταγωνισμός από χώρες παραγωγούς που δεν

έχουν τους περιορισμούς της Ε.Ε; (πχ στη Τσιμεντοβιομηχανία)
 Πώς η Ε.Ε. θα επιβάλει με την εμπορική διπλωματία (εάν υπάρχει ή

συναποφασιστεί στο εγγύς μέλλον) ίδιους όρους προστασίας περιβάλλοντος
στη διεθνή αγορά

Στην συνέχεια ο κ. Καβαλόπουλος αναφέρθηκε στην σημαντικότερη των ευρωπαϊκών 
πολίτικων  που καθορίζει το σημερινό μοντέλο παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
την κυκλική οικονομία. Τόνισε ότι  Κυκλική οικονομία χωρίς πρώτες ύλες  ούτε υπάρχει 
και ούτε θα υπάρξει. 

Τελειώνοντας είπε ότι παρά τις νέες προκλήσεις  ο εξορυκτικός κλάδος στην Ελλάδα: 

 Παραμένει  ακόμα ισχυρός
 Παραμένει  ιδιαίτερα δυναμικός  και εξωστρεφής

Με: 

 Σημαντικά ερείσματα στη διεθνή αγορά
 Οικονομικούς δείκτες που ξεχωρίζουν έναντι άλλων κλάδων
 Συνεχή ανάπτυξη
 Ουσιαστική συμβολή στην εθνική οικονομία



Κριτική στο επενδυτικό περιβάλλον στη χώρα άσκησε ο γενικός διευθυντής 
της Eldorado Gold, Χρήστος Μπαλάσκας. Αναφερόμενος στο πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει η εταιρεία σχετικά με τις αδειοδοτήσεις σημείωσε ότι «η πολιτική ηγεσία 
πρέπει να οδηγεί και να μην οδηγείται από θορυβώδεις ομάδες που είχαν εμποδίσει 
τις επενδύσεις στην Κασσάνδρα». Όπως σημείωσε, η εταιρεία έχει επενδύσει 1 δις. σε 
πάγια εκ των οποίων τα 20 εκατ. σε μισθούς και τόνισε ότι ως επιχείρηση ενισχύει την 
περιφερειακή οικονομία. 

Ο Γεν. Δν/της της Eldorado Gold κ. Χρ. Μπαλάσκας 

Στο ίδιο πνεύμα και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικός Χρυσός, Δημήτρης 
Δημητριάδης, επεσήμανε ότι ο μεταλλευτικός τομέας στην Ελλάδα είναι καθαρά 
εξαγωγικός και ότι υπάρχει τέτοιο γεωλογικό ενδιαφέρον ώστε θα μπορούσαν να 
δραστηριοποιηθούν ακόμη και τέσσερις και πέντε Eldorado στη Βόρεια Ελλάδα. 
Αναφερόμενος στην πολιτική που ακολουθείται μέχρι τώρα σχολίασε ότι «όταν έχεις 
έναν κλάδο ο οποίος μπορεί να συμβάλει έστω και κατά 6% στο ΑΕΠ γιατί δεν υπάρχει 
καλύτερος προγραμματισμός ώστε να δημιουργηθεί ένα σωστό υπόβαθρο; Η Πολιτεία 
πρέπει να αναδείξει την ανάγκη για πρώτες ύλες και να πείσει τις τοπικές κοινωνίες». 
Τέλος, κατέδειξε την ανάγκη διαμόρφωσης ενός θεσμικού πλαισίου όπου θα 
ενθαρρύνονται οι επενδυτικές συμφωνίες με δέσμευση και από τις δύο πλευρές, θα 
υπάρχει ασφάλεια Δικαίου και σταθερό φορολογικό περιβάλλον.  

Ο κ. Δ. Δημητριάδης της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 



Άρθρο του Γενικού Διευθυντή του ΣΜΕ κ. Χρ. Καβαλόπουλου με 
θέμα «H 4η Βιομηχανική Επανάσταση και οι καινοτόμες 
κοινωνικές επιδράσεις της στο χώρο της εργασίας» 

Οι αλλαγές στη φύση, στους χώρους εργασίας, καθώς και στο εργατικό δυναμικό, 
καθιστούν επιτακτικές τις καινοτόμες αλλαγές στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο της 
εργασίας (κοινωνική καινοτομία), στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και σε 
σημαντικές αλλαγές σε κανόνες, κανονισμούς και τρόπους διαχείρισης των νέων 
μορφών εργασίας.  

Το εργασιακό περιβάλλον γίνεται πολυπλοκότερο και ιδιαίτερα εάν σε αυτό 
συνυπολογιστεί η αύξηση διάρκειας του εργασιακού βίου, που ήδη εφαρμόζεται.  

Μεγάλες αυξητικές τάσεις που εμφανίζονται σε τεχνολογικές  εξελίξεις, στην 
επιταχυνόμενη συνθετότητα της εργασίας, στη χρήση δικτύων, στην παγκοσμιοποίηση 
των δεδομένων της εργασίας, στην εμπορευματοποίηση, στην οικονομική ανάπτυξη, 
ως αποτέλεσμα της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0), οδηγούν γρήγορα 
στη ριζική μεταμόρφωση των χώρων δουλειάς και της φύσης της εργασίας.  



Οι κλασικές ιεραρχικές δομές των παλιών αλλά και σημερινών εταιρικών σχημάτων 
ξεπερνιούνται μέσω του δυναμικού ανταγωνισμού που επιβάλλουν οι τεχνολογικές 
εξελίξεις. Το σημερινό ιεραρχικό μοντέλο μετατρέπεται από μοντέλο της “Hierarchy” σε 
μοντέλο της “Wirearchy”. Μέσω της διασύνδεσης τεχνολογίας και ανθρώπων, 
δημιουργούνται νέες ευκαιρίες που βασίζονται σε δυναμικές ροές εξουσίας, 
εμπιστοσύνης, αλληλοπληροφόρησης, αξιοπιστίας, μοιράσματος ευθύνης και 
μεταβίβασης εξουσιών μεταξύ των συντονιστών των συστημάτων και του εργαζόμενου 
προσωπικού. . Έτσι οι αλυσίδες αξίας μετατρέπονται σε value networks όπου 
συνεργάτες προμηθευτές, εθελοντές, ανταγωνιστές, ελεύθεροι επαγγελματίες 
συμβάλλουν στην καινοτομία.  



Όλα αυτά οδηγούν σε ένα νέο μοντέλο οικονομίας, την αποκαλούμενη “Platform 
economy”. H μελλοντική αγορά εργασίας θα έχει δύο διακριτές τάξεις εργαζομένων: 
τους ικανούς (proficians) και τους αβέβαιους (precariats). Οι πρώτοι θα έχουν όλες τις 
ικανότητες και τα εργαλεία να αφομοιώσουν τις αλλαγές στην οικονομία και να 
εξελίξουν προϊόντα και υπηρεσίες  σε ένα νέου τύπου οργανισμό ενώ οι αβέβαιοι 
(precariats) θα έχουν πολύ λίγες πιθανότητες για μακροχρόνια απασχόληση και 
οικονομικά εξασφαλισμένη. Στην κατηγορία αυτή, δεν εντάσσονται μόνον οι χαμηλών 
προσόντων και εξειδίκευσης  εργαζόμενοι αλλά και οι εργαζόμενοι που είναι αρκετά 
καταρτισμένοι/ αλλά προτιμούν, για προσωπικούς λόγους, παραδοσιακές εργασίες και 
εταιρικά σχήματα.  

Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα και την αλλαγή των συνθηκών , του περιεχομένου και της 
λειτουργίας της κοινωνικής καινοτομίας.  



Η έννοια «Κοινωνική Καινοτομία» μπορεί να οριστεί ως «η εισαγωγή νέων μοντέλων 
επιχειρηματικότητας και μηχανισμών, βασισμένων στην αγορά, που προσφέρουν 
βιώσιμη οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική ευημερία».    

H Κοινωνική Καινοτομία είναι ένας πανίσχυρος τρόπος αντιμετώπισης πολύπλοκων 
κοινωνικών προκλήσεων και προβλημάτων, με τη συμμετοχή πολλών 
ενδιαφερομένων από ένα ευρύ κοινωνικό φάσμα, με στόχο την ανάπτυξη 
πρωτότυπων λύσεων για πιεστικές κοινωνικές ανάγκες.  

Οι κοινωνικές καινοτομίες διαμορφώνονται ανάλογα για κάθε ξεχωριστή περίπτωση. 
Εμείς θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την κοινωνική καινοτομία στο χώρο της 
εργασίας και στον εργαζόμενο εντός του  πλαισίου της ψηφιακής οικονομίας.  

Η σημερινή κοινωνία των εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας, αυτοματισμών, υψηλών 
ταχυτήτων internet, συστημάτων αυτό-επιμόρφωσης ή ανάλυσης δεδομένων , 
ρομποτικής, συστημάτων εικονικής πραγματικότητας και πολλών άλλων, αυτόματα 
μετατρέπει τη συνήθη εργασία με γνώσεις «ρουτίνας» σε εργασία, ενταγμένης στο 
σύνολο της κοινωνικής καινοτομίας.  

Έτσι η εργασία σήμερα και πολύ περισσότερο αύριο, μπορεί να είναι πλήρως 
απελευθερωμένη, δημιουργική, ερευνητική, αναπτύσσοντας πολλαπλά παρόμοια και 
διαφορετικά εργασιακά καθήκοντα (tasks), τα οποία δεν προσδιορίζονται εύκολα 
σήμερα ούτε «αυτοματοποιούνται». 

Χάρη στις εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας, οι εργαζόμενοι μπορούν να 
δουλέψουν από οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε ώρα.  

Η industry 4.0 και οι επείγουσες ανάγκες για εφαρμογή κοινωνικής καινοτομίας 
οδηγούν σε νέες μορφές οργάνωσης εργασίας και άσκησης ηγεσίας. Οι αλλαγές αυτές, 
θα αυξήσουν την πίεση στους εργαζόμενους για αναβάθμιση και επέκταση 
προσόντων, ενώ θα αυξήσει την πίεση στους εργοδότες να ξανασκεφτούν και να 
βάλουν σε εφαρμογή νέες μορφές παρακίνησης εργαζομένων και 
επαναπροσδιορισμού του status τους.  

Όλα αυτά είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσουν και την επικινδυνότητα στους χώρους 
εργασίας με αντιμετώπιση νέων κινδύνων που σχετίζονται με Υγεία και Ασφάλεια.  



Κατά το EU-OSHA (European Agency of Safety and Health at Work), oι νέες 
προκλήσεις Υ&Α συντίθενται από τους αυξανόμενους εργονομικούς κινδύνους που 
οφείλονται στην αυξανόμενη online εργασία σε μη κλασικούς (office) εργασιακούς 
χώρους , από κινδύνους με τις νέες απαιτήσεις συνεργασίας αυτοματοποιημένων 
μηχανικών συστημάτων και ανθρώπων, από τις αβεβαιότητες στην κυβερνοασφάλεια 
(cyber security) που οφείλονται στο σχεδόν απεριόριστο internet of things και από το 
συνεχώς αυξανόμενο αριθμό αυτοαπασχολούμενων (on line work) σε μία τεράστια 
γκάμα εργασιών, όπου εργάζονται μόνοι, κάτω από μεγάλη πίεση και σε 
αδιευκρίνιστες συνθήκες. 

Το θέμα των νέων μορφών εργασίας γεννά νέους κινδύνους Υ&Α, οι συνέπειες των 
οποίων αυξάνουν συνεχώς. Ψυχοκοινωνικά προβλήματα, μυοσκελετικές κακώσεις, 
εργασιακή απομόνωση, stress, διαχείριση πληροφορίας μεγάλης έκτασης και βάρους, 
κόπωση στα μάτια και προβλήματα όρασης, εξουθένωση, κυβερνο-bullying, 
ανασφάλεια στην πληρωμή της εργασίας, μη ξεκάθαρες εργασιακές προοπτικές, είναι 
που συνθέτουν τη νέα πραγματικότητα στις νέες συνθήκες. Πρέπει να γίνουν ριζικές 
αλλαγές σε επίπεδο κανονιστικό για να αντιμετωπιστούν οι αναδυόμενοι κίνδυνοι.  

Εκτός των αλλαγών σε κανονιστικό επίπεδο, επιβάλλεται η πολιτεία, οι επιχειρήσεις 
και φορείς που απασχολούνται με εργασιακά θέματα  να βοηθήσουν τους σημερινούς 
παραδοσιακούς εργαζόμενους να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να περάσουν 
ομαλά στις νέες απαιτήσεις δουλειάς μέσω μεγάλης κλίμακας αναβάθμισης γνώσεων, 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων. 

Το World Economic Forum εκτιμά ότι μέχρι το 2022 το 54% των εργαζομένων θα 
χρειαστεί σημαντική αναβάθμιση εργασιακών προσόντων. Από αυτούς, περίπου το 
35% θα χρειαστεί πρόσθετη εκπαίδευση 6 μηνών, 9% θα χρειαστεί re-skilling διάρκειας 
12 μηνών και 10% πρόσθετη εκπαίδευση μεγαλύτερης διάρκειας του ενός έτους. 

Αυτή την απαίτηση επανεκπαίδευσης και re-skilling, θα μπορέσει να την ανεχτεί ο 
εργαζόμενος χωρίς πρόσθετες αβεβαιότητες, πίεση και stress: Οι επιχειρήσεις θα 
ενσκήψουν σε αυτήν την ανάγκη, διαθέτοντας κονδύλια και εργατοώρες. Είναι 
ερωτήματα που θα απαντηθούν σύντομα στην πράξη.  



Οι συνέπειες των αλλαγών από τη νέα τεχνολογία σε σχέση με το μέλλον των 
εργαζομένων, θα είναι βαθύτατες.  

Η κοινωνική καινοτομία θα βασίζεται σε εργαζόμενους που θα αισθάνονται ισχυροί να 
μετέχουν στο μετασχηματισμό της κοινωνίας και κατ’ επέκταση των χώρων εργασίας 
ή γενικότερα της ίδιας της εργασίας. Η κοινωνική καινοτομία στους χώρους εργασίας 
θα δώσει λύσεις  σε σημερινά φαινόμενα όπως η έλλειψη ενδιαφέροντος για εργασία. 
Σήμερα, ο εργαζόμενος αισθάνεται ότι δεν είναι ιδιαίτερα εμπλεκόμενος στις εξελίξεις 
του φορέα του επειδή η δουλειά του δεν είναι σημαντική και δεν εκπληρώνει τους 
στόχους του μέσα από αυτήν. Πολλοί δεν αισθάνονται η δουλειά τους να τους δίνει την 
αίσθηση ότι έχει σκοπό και νόημα.  

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι πχ στη Βρετανία 37% των εργαζομένων θεωρούν 
άνευ ουσιώδους νοήματος την εργασία τους ως προς τη συμμετοχή τους στο 
κοινωνικό και το παγκόσμιο  γίγνεσθαι. Στην Ολλανδία 40% πιστεύουν ότι η δουλειά 
τους δεν έχει καν νόημα να υπάρχει. 

Ο χώρος εργασίας μετασχηματίζεται έντονα, τα κριτήρια επιλογής εργαζομένων 
αλλάζουν, εστιάζοντας στη γνώση χρήσης των νέων συστημάτων και της ικανότητας 
να εργάζονται σε ποικίλες εργασίες, ερχόμενοι σε επαφή ή συνεργασία ή παίρνοντας 
πληροφορίες  από ένα μεγάλο πλήθος συναδέλφων-συνεργατών ή συνεργαζόμενων. 

Μέσα σε αυτούς θα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός από προσωρινούς συνεργάτες, 
ελεύθερους επαγγελματίες ή εργαζόμενους επί τη βάσει έργου, χωρίς τη σημερινή 
κατακόρυφη οργανωτική τους ένταξη  σε ενιαίο σχήμα, με κοινούς σκοπούς και 
στόχους,. Αυτό προϋποθέτει  ικανότητες ανάπτυξης  πρωτοβουλιών, 
συνεργατικότητας κι επικοινωνίας (με τη νέα μορφή του κυβερνο-χώρου), δίνοντας 
άλλο νόημα στην καθημερινή εργασία. Το συμμετοχικό μοντέλο ή το εκχωρητικό 
μοντέλο (εκχωρώ αρμοδιότητες ή καθήκοντα χωρίς  συχνό έλεγχο παρά μόνο έλεγχο 
αποτελέσματος) θα είναι τα κυρίαρχα εργαλεία του management ενώ micro-
management (και όχι μόνο), θα εξασκεί κάθε νέου τύπου εργαζόμενος.  



Η διαφοροποίηση της σημερινής και προπαντός αυριανής φύσης της εργασίας, 
αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο για να οδηγήσει σε αυτές τις αλλαγές συμπεριφοράς 
και τρόπου σκέψης και δράσεις που απαιτούνται στις νέες συνθήκες. 

Ως αποτέλεσμα όλων όσων προαναφέρθηκαν , αλλάζουν η φύση και ο χαρακτήρας 
του χώρου δουλειάς, ώστε να μπορεί να επιτυγχάνει τους πολύπλοκους, ευρύτερους 
νέους σκοπούς και στόχους του. Το παλιό μοντέλο του κεντρικού χώρου εργασίας από 
τον οποίο ξεκινούν  όλα και στον οποίο καταλήγουν όλα, πέφτει βαρύγδουπα. Ο χώρος 
εργασίας, επιλέγεται πλέον από τους ίδιους τους εργαζόμενους και μπορεί να είναι το 
καφέ της γειτονιάς, το σπίτι, το αεροδρόμιο, ένας χώρος προσωρινός συνύπαρξης και 
συνεργασίας μικρού μέρους εργαζομένων κα ό,τι άλλο συνδυασμό μπορεί να 
φανταστεί κανείς. 

Με βάση το wirearchy, ένας οργανισμός χρειάζεται να υποστηρίζει τους εργαζομένους 
του μέσα από ποικίλα work settings και αυτό προσδιορίζει τη νέα μορφή «κεντρικού 
χώρου», όχι ως κέντρου οργάνωσης αλλά ως ιδιαίτερου (wirearchy) κέντρου 
υποστήριξης. 

Κάποιοι οργανισμοί χρησιμοποιούν «κεντρικούς» χώρους εργασίας όχι για τη 
συγκέντρωση εργασίας αλλά ως ένα ενδιάμεσο μέσο ανάμεσα στο παλιό κέντρο και 
το κέντρο wirearchy. Aυτό χρησιμοποιείται ως σημείο συνάντησης στελεχών ή 
εργαζομένων, περισσότερο ως κέντρο σύσφιξης σχέσεων, ανταλλαγής ιδεών, 
κοινωνικής –ομαδικής συμπεριφοράς, ανάπτυξης αίσθησης ένταξης, ομογενοποίησης 
απόψεων, κουλτούρας πληροφόρησης, παροχής γνώσεων, ανταλλαγής εμπειριών όχι 
κατ’ ανάγκην συνδεδεμένων με συγκεκριμένα καθήκοντα κτλ. («socializing work 
center»). 

Αν θέλουμε, συνθέτοντας τις απόψεις που περιεγράφηκαν προηγούμενα, να ορίσουμε 
το νέο χώρο εργασίας είναι ένας ευρύτερος χώρου όπου εργαζόμενοι με ευέλικτες 
μορφές εργασίας, μπορούν να μάθουν, να εκπαιδευτούν, να εμπνευστούν  και να 



δουλέψουν με ζήλο ώστε να δώσουν λύσεις ή να εξελίξουν τρόπους επίλυσης 
προβλημάτων υψηλής πολυπλοκότητας. 

Η εμπειρία του εργαζόμενου είναι το ταξίδι του ως χρήστη όλων των νέων μέσων και 
ως αποδέκτη όλων των αλληλεπιδράσεων μέσα στον οργανισμό που εργάζεται. 
Ξεκινά από την πρώτη στιγμή της πρόσληψης, κάνει τη διαδρομή της αυξανόμενη και 
τελειώνει όταν φύγει. Το νέο πλαίσιο της εργασίας, όπως διαγράφεται από την 
εφαρμογή των νέων τεχνολογιών,  προβλέπεται συναρπαστικό για τον εργαζόμενο 
που συνειδητά και με στοχοπροσήλωση θα ενταχθεί σε αυτό.       

Το άρθρο αποτελεί βασίζεται σε τοποθετήσεις από τη συνεδρίαση «Future challenges 
ahead» στο πλαίσιο του εορτασμού της 25ης επετείου από την ίδρυση του EU-OSHA, 
με τη συμμετοχή του Management Board, αντίστοιχες ανακοινώσεις του EU-OSHA και 
το programming doc. 2020-2022 του EU-OSHA 

Συμμετοχή του ΣΜΕ στο Startup Forum 2019-entrepreneurship 
workshop "Opportunities to Innovate within the Raw Materials 
Market" 
To Περιφερειακό Κέντρο Ελλάδος για τις ΟΠΥ –EIT για τις Πρώτες Ύλες, συμμετείχε 
με επιτροπή ομιλητών (πανελ) σε ανοιχτή συζήτηση επί του θέματος «Innovation, 
Education, Entrepreneurship. Strengthening the raw materials and environment sector 
by educating the lifecycle of innovators” στο Green Tech Symposium . 

Αυτή η ανοιχτή συζήτηση έλαβε χώρα στις 23/10/2019 στην Τεχνόπολη ως παράλληλη 
δράση του Συνεδρίου Καινοτομίας Startup Forum Athens 2019.  

Ως εκπρόσωπος του ΣΜΕ στο worshop αυτό, μετείχε ο κ. Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου, 
Β’ Αντιπρόεδρος ΔΣ ΣΜΕ, ο οποίος ανέδειξε τις επιχειρηματικές τάσεις στον τομέα 
ορυκτών πρώτων υλών, οι οποίες δύνανται να αξιοποιηθούν ως ευκαιρίες από εν 
δυνάμει ή νέους επιχειρηματίες και καλές πρακτικές από εταιρείες και καλές πρακτικές 
από εταιρείες του κλάδου που σχετίζονται με την ενίσχυση της καινοτόμου 
επιχειρηματικότητας. 

Επισυνάπτεται η σχετική παρουσίαση: 

STARTUP FORUM 
YAZITZOGLOU (002).p

Συμμετοχή ΣΜΕ στο «Υoung Raw Materials»,17-18 Oκτωβρίου 
στο Λαύριο  



  Το Εκπαιδευτικό αυτό Εργαστήριο έλαβε χώρα στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό 
Πάρκο Λαυρίου, με το συντονισμό της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών 
του ΕΜΠ, η οποία έχει αναλάβει τη λειτουργία του Περιφερειακού Κέντρου Ελλάδος 
(RCG HUB), ως μέλος της κοινότητας του EIT Raw Materials. 

Η δράση αυτή, η οποία απευθύνεται σε νέους αποφοίτους Σχολών συναφών με τον 
τομέα των Ορυκτών Πρώτων υλών, πλαισιώθηκε από ομιλητές της Ελληνικής και 
Ευρωπαϊκής κοινότητας που δραστηριοποιούνται στον τομέα Πρώτων Υλών, καθώς 
και από εμπειρογνώμονες στο πεδίο ανάπτυξης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 
με έμφαση στην ενεργή συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας και την προβολή καλών 
πρακτικών.  

Στο workshop αυτό συμμετείχε και ο ΣΜΕ με την εισήγηση του Γεν. Διευθυντή της κ. 
Καβαλόπουλου ο οποίος πραγματοποίησε εισήγηση για την επιχειρηματικότητα των 
νέων σήμερα και ειδικότερα στον τομέα πρώτων υλών . 

Παρακάτω επισυνάπτεται η αναλυτική παρουσίαση του: 

“Young Entrepreneurship in the Raw Materials Industry”

Christos Kavalopoulos, general director of Greek Mining Enterprises Association



Συμμετοχή ΣΜΕ στο 4th Greek Raw 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. 



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. 



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 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: 

“Industry 4.0 and social innovation. Impact on the mining activities”

Christos Kavalopoulos, general director of Greek Mining Enterprises Association
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ΣΤ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Περιεχόμενα 

Επέκταση της ΣΣΕ-ΟΜΕ μετά από απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου 
εργασίας (ΑΣΕ) 

Περί έρευνας απασχόλησης ΣΕΒ για την  εξόρυξη 

Προσφυγή του ΣΜΕ στο ΣτΕ κατά της Απόφασης υπ’ αριθμ. Οικ. 6312/365/11-2-
2019 της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β’ 511/20-2-2019), με την οποία κηρύχθηκε γενικώς 
υποχρεωτική η από 30-7-2018 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ ΣΜΕ και 
ΟΜΕ. 

Υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με ΟΜΕ. Διαπραγματεύσεις 

Εξώδικη πρόσκληση Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 

Συνάντηση με την Ομοσπονδία Χειριστών για σύναψη Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας 

Επέκταση της ΣΣΕ-ΟΜΕ μετά από απόφαση του Ανωτάτου 
Συμβουλίου εργασίας (ΑΣΕ) 

Το Α.Σ.Ε συνήλθε στις 7/2/2019 για να συζητήσει το θέμα της επέκτασης της σύμβασής 
μας. 

Ζητήσαμε, κατά παρέκκλιση, να συμμετάσχουμε στη συζήτηση αυτή (δεν μετέχουμε 
ως ΣΜΕ στο όργανο), για να υποστηρίξουμε τα επιχειρήματά μας στο να μην επεκταθεί 
η σύμβαση. Το αίτημα έγινε αποδεκτό. 

Υποστηρίξαμε με βάση τα στοιχεία ΣΜΕ, ΥΠΕΝ αλλά και με βάση ό, τι δηλώνεται από 
τα μέλη μας στο ΕΡΓΑΝΗ, δεν αποδεικνύεται ότι τα μέλη ΣΜΕ διαθέτουν το 50%+1 
εργαζομένων του κλάδου, προϋπόθεση για την επέκταση μιας σύμβασης. 

Το Α.Σ.Ε κατά πλειοψηφία δέχτηκε ότι τα μέλη ΣΜΕ καλύπτουν το 50%+1  των 
εργαζομένων του κλάδου με βάση τα στοιχεία  που προσκόμισε η Επιθεώρηση 
Εργασίας μέσω του συστήματος  ΕΡΓΑΝΗ και την κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων 
κατά ΣΤΑΚΟΔ.  

Οι κατηγορίες κατά ΣΤΑΚΟΔ που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η 0.7 εξόρυξη μεταλλείων, 
η 23,5 παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη και γύψου και η 24.0 παραγωγή βασικών 
μετάλλων. 

Δεν συμπεριέλαβαν τις κατηγορίες 05 εξόρυξη άνθρακα, 0.8 Λοιπά ορυχεία-λατομεία 
και 09 υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης ενώ είναι εξόφθαλμα λάθος η 
χρησιμοποίηση των κωδικών 23.5 και 24.0 που δεν έχουν καμία σχέση με την 
υποχρέωση σύμβασης ΣΜΕ-ΟΜΕ. 

Επίσης σημαντικό λάθος στον τρόπο υπολογισμού είναι ότι εκλήφθηκαν το σύνολο 
των εργαζομένων  σε Ομίλους όπως ΑΓΕΤ,ΤΙΤΑΝ, ΧΑΛΥΨ, Μυτιληναίος κ. α ενώ οι 
όμιλοι αυτοί μετέχουν στο ΣΜΕ, μόνο ως προς την εξορυκτική τους δραστηριότητα.  
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Με αυτήν την λανθασμένη προσέγγιση στο ΑΣΕ, παρουσιάστηκε ότι ο ΣΜΕ(τα μέλη 
του) καλύπτει 5.641 συνολικά εργαζόμενους σε σύνολο 9.000, δηλαδή ποσοστό 
62,6%. Αυτό, κατά τη γνώμη του  οργάνου συνεπάγεται δυνατοτήτων επέκτασης της 
σύμβασης. 

Ως επόμενο βήμα ήταν ο έκδοση ΥΑ που καθιστούσε επεκτάσιμη τη σύμβασή μας σε 
όλη την ελληνική εξορυκτική βιομηχανία (ΥΑ αριθμ. Οικ. 6312/315/11.2.2019). 

Το ΔΣ του ΣΜΕ αποφάσισε να προσφύγει στο ΣτΕ για ακύρωση της απόφασης αυτής. 

Περί έρευνας απασχόλησης ΣΕΒ για την  εξόρυξη 

Στον ΣΕΒ ολοκληρώθηκε μία μελέτη με θέμα «Στρατηγική Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων 
του Ανθρώπινου Δυναμικού στον Εξορυκτικό Τομέα».  

Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, διοργανώθηκε την Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019, ένα 
Εργαστήριο, με θέμα «Ανθρώπινο δυναμικό, επαγγέλματα και δεξιότητες στον 
εξορυκτικό τομέα», στο  οποίο προσκλήθηκε μικρός αριθμός στελεχών επιχειρήσεων 
και ειδικών του τομέα, προκειμένου να συζητήσουμε τα εξής θέματα:  

-Οι γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού στον εξορυκτικό τομέα: 
τρέχουσες ελλείψεις και μελλοντικές τάσεις 

-Η ανάπτυξη μιας στρατηγικής δεξιοτήτων για το ανθρώπινο δυναμικό του 
εξορυκτικού τομέα 

Προηγήθηκε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας επί των παραπάνω 
θεμάτων ακολούθησε τοποθέτηση των συμμετεχόντων σε σχέση με αυτά.  Στην 
επικαιροποίηση στοιχείων του report όπως και το workshop, μετείχε ενεργά και ο ΣΜΕ. 

Κατεβάστε το αναλυτικό report κάνοντας διπλό κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: 
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Προσφυγή του ΣΜΕ στο ΣτΕ κατά της Απόφασης υπ’ αριθμ. Οικ. 
6312/365/11-2-2019 της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β’ 511/20-2-2019), 
με την οποία κηρύχθηκε γενικώς υποχρεωτική η από 30-7-2018 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ ΣΜΕ και ΟΜΕ. 

Ζητήθηκε η ακύρωση της υπουργικής απόφασης να κηρυχτεί υποχρεωτική για όλους 
τους εργαζόμενους και εργοδότες του εξορυκτικού κλάδου η συλλογική σύμβαση 
εργασίας του 2018. Αυτό, κατά κύριο λόγο, επειδή τα στοιχεία τα οποία 
χρησιμοποιήθηκαν για την αντίστοιχη υπουργική απόφαση, θεωρούνται από το ΣΜΕ 
ως τελείως λανθασμένα. 

Υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με ΟΜΕ. 
Διαπραγματεύσεις 

Η ΟΜΕ (Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδος) με εξώδικη πρόσκληση ζήτησε την 
υπογραφή νέας «Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για όλους τους 
εργαζομένους  στον κλάδο της εξορυκτικής βιομηχανίας. Ζητούν τις προσαυξήσεις 
μισθών και ημερομισθίων έναντι της Σύμβασης του 2018 κατά 13%. 

Το ΔΣ κατ΄ αρχάς  απορρίπτει τον χαρακτηρισμό της ΣΣΕ ως κλαδικής και την 
επέκτασή της σε ειδικότητες που δεν συνδέονται άμεσα με το εξορυκτικό αντικείμενο. 

Στη συνάντηση εκπροσώπων ΣΜΕ και ΟΜΕ ο ΣΜΕ έθεσε τις εξής κόκκινες γραμμές: 

− Να ορίζεται ο χαρακτήρας της σύμβασης ως ομοιοεπαγγελματικής 

− Να προσδιορίζονται οι ειδικότητες που αφορούν αυστηρά την εξορυκτική 
δραστηριότητα και τις επικουρικές προς αυτήν, υπηρεσίες (πχ συντήρηση) 

− Να αφορά η σύμβαση μόνο τις ειδικότητες αυτές που ανήκουν και 
εκπροσωπούνται στην ΟΜΕ, από εργαζόμενους μέλη της ΟΜΕ και μόνο 

Η διαφωνία ήταν κάθετη οπότε και διακόπηκαν οι διαπραγματεύσεις. Οι εκπρόσωποι 
της ΟΜΕ ανέφεραν ότι θα συζητήσουν το όλο θέμα σε σύσκεψη με τα σωματεία τους. 

Η συνέχεια ήταν η ΟΜΕ να προσφύγει στον ΟΜΕΔ, ζητώντας τη μεσολάβησή του με 
βάση το άρθρο 15 Ν. 1876/90. 

Ο ΣΜΕ απάντησε ότι η όλη διαπραγμάτευση βρίσκεται στο ξεκίνημά της και ότι κατά 
τη γνώμη του είναι πρόωρη η προσφυγή της ΟΜΕ στον Οργανισμό Μεσολάβησης και 
Διαιτησίας. 

Επειδή ο ΣΜΕ επέμεινε στις κόκκινες γραμμές που έθεσε η ΟΜΕ έκανε αίτημα προς 
το Υπουργείο Απασχόλησης για συμφιλιωτική συνάντηση. Το προεδρείο του ΣΜΕ, 
παρόλο που η συμφιλιωτική συνάντηση έχει προαιρετικό και όχι δεσμευτικό 
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χαρακτήρα, αποδέχτηκε το αίτημα προκειμένου να τονιστεί ότι η δική μας πλευρά θέλει 
τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για υπογραφή νέας ΣΣΕ.  

Στη συνάντηση αυτή που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, 
παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της ΟΜΕ, του ΣΜΕ, ο ΓΓ Απασχόλησης κ. Α. Νεφελούδης 
και στελέχη του Υπουργείου. 

Παραθέτουμε το επίσημο πρακτικό της συνάντησης: 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ  
Tη Δευτέρα 24/6/2019 και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη συμφιλίωσης 
στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
βάσει των άρθρων 3Α του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει και 13 του Ν.1876/1990, 
παρουσία του Γενικού Γραμματέα κ. Ανδρέα Νεφελούδη και του Συμφιλιωτή κ. 
Συμεών Γκουδρολώλου, μεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης με την 
επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» και της διοίκησης του 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Μ.Ε.). H συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της ως άνω συνδικαλιστικής 
οργάνωσης.  
Από την πλευρά της αιτούσας παρέστησαν οι κ.κ : Σμυρνιώτης Χ., Σαμαράς Κ. 
και Μπάτης Δ.(Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματέας και μέλος, αντιστοίχως, του Δ.Σ.), 
μετά του Νομικού Συμβούλου κ. Ρουκλιώτη Ν.  
Από την πλευρά του ΣΜΕ παρέστησαν οι κ.κ. Λουκάς Ι., Τσούμας Δ. και 
Καβαλόπουλος Χ.  
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τα μέρη διετύπωσαν τις απόψεις τους για το 
υπό συζήτηση θέμα.  
Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου δήλωσε ότι το Υπουργείο ενθαρρύνει τις 
δύο πλευρές να προχωρήσουν οργανωμένα στη συλλογική διαπραγμάτευση, 
με τήρηση πρακτικών. Η εργοδοτική οργάνωση οφείλει ενεργώντας καλόπιστα 
να καταθέσει εγγράφως τυχόν αντιπροτάσεις, ενστάσεις κ.τ.λ. Σε περίπτωση 
διαφωνίας και μη επίλυσης της συλλογικής διαφοράς, στο στάδιο των 
απευθείας διαπραγματεύσεων, αυτή θα οδηγηθεί ενώπιον του ΟΜΕΔ προς 
οριστική επίλυση.  
Η εργοδοτική οργάνωση δεσμεύθηκε να απαντήσει εγγράφως 
στην πρόταση που υπέβαλαν οι εργαζόμενοι. Ο Συμφιλιωτής  
ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  
ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ  

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  
ΤΟΥ Σ.Μ.Ε.  
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Στη συνέχεια, τέλος Αυγούστου του 2019, ο Σύνδεσμος κατέθεσε στην ΟΜΕ 
συγκεκριμένη πρόταση σχεδίου Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία από 
πλευράς ΟΜΕ, κρίθηκε απαράδεκτη. Ζήτησε από το ΣΜΕ να επανέλθει με νέα 
πρόταση.  

Ο Σύνδεσμος απάντησε ότι η συνέχεια μιας σωστής διαπραγμάτευσης είναι να 
επανέλθει ο αμφισβητών και μη αποδεχόμενος την πρόταση της άλλης πλευράς με 
νέα πρόταση διαφορετική της αρχικής του.  

Εξώδικη πρόσκληση Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανημάτων 
Έργου 

Η Ομοσπονδία Χειριστών έστειλε εξώδικο πρόσκληση σε ΣΕΒ, ΣΜΕ και άλλους 
εργοδοτικούς φορείς για διαπραγμάτευση κατάρτισης Εθνικής Ομοιοεπαγγελματικής 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Προτείνει, ενιαία  για όλους τους χώρους σύμβαση, 
με διαφοροποιήσεις επί του μισθού βάσης για τις επιμέρους τομεακές απασχολήσεις 
(πχ ορυχεία- λατομεία-μεταλλεία +22% επί του ενιαίου προτεινόμενου βασικού 
μισθού). 

Ο ΣΜΕ ήλθε σε επαφή με το ΣΕΒ προκειμένου να αποφασιστούν τα πρώτα βήματα 
της διαπραγμάτευσης. 
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Συνάντηση με την Ομοσπονδία Χειριστών για σύναψη 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 

Πραγματοποιήθηκε  στις 15/7/2019 στην οποία μετείχαν διάφορες εργοδοτικές 
οργανώσεις, μεταξύ αυτών και ο ΣΜΕ. 

Η Ομοσπονδία Χειριστών πιστεύει ότι μια ενιαία σύμβαση εργασίας επιλύει 
περισσότερα προβλήματα απ' ότι μπορεί να δημιουργήσει. Στο πνεύμα αυτό 
προτείνουν ένα ενιαίο βασικό μισθό και επιπρόσθετο τμήμα, ως ποσοστό επί του 
βασικού, διαφοροποιώντας  επιμέρους δραστηριότητες. 

Οι εργοδότες αμφισβητήσαν έντονα τη δυνατότητα υπογραφής ενιαίας σύμβασης. 
Τέθηκαν επίσης θέματα αδειών και εκπαίδευση. 



Ζ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Περιεχόμενα 
Γενική Συνέλευση Α’ εξαμήνου 2019 της Euromines 

Kατηγοριοποίηση επενδύσεων με βάση τη συμμετοχή τους στη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη-ΕU Taxonomy “Πράσινη Χρηματοδότηση» 

Γενική Συνέλευση Euromines B’ εξαμήνου και επιτροπές εργασίας 

Γενική Συνέλευση Α’ εξαμήνου 2019 της Euromines 

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, έγινε ανασκόπηση όλων των θεμάτων που 
αφορούν στον κλάδο και τέθηκαν οι βάσεις για το action plan μέχρι τέλους 2019. 

α Θέματα Policy Committee 

Δυστυχώς, «η μουσική παίζεται κάπου αλλού». Για μία ακόμη φορά, η Ευρώπη 
στρέφει το βλέμμα αλλού, μακριά από την αξιοποίηση των πρώτων υλών. Το θέμα 
περιθωριοποιείται σχετικά. Αυτή τη στιγμή, η ΕU εστιάζει κατά κύριο λόγο στα θέματα 
της Κυκλικής Οικονομίας (μέσα σε αυτό, είναι, εν μέρει και η εξορυκτική βιομηχανία) 
και της μείωσης χρήσης πρώτων υλών, της μείωσης εκπομπών CO2 μέχρι επίτευξης 
του στόχου της πλήρους εκτόπισης της χρήσης άνθρακα., της μείωσης των συνεπειών 
της κλιματικής αλλαγής και της προώθησης ευρύτερης χρήσης των μπαταριών, 
προωθώντας  την «περίφημη» Batteries Alliance.  

H προσπάθεια αυτή με τις μπαταρίες σε EU επίπεδο δείχνει μία προσέγγιση αλυσίδας 
αξίας (value – chain), όμως το ενδιαφέρον για τις πρώτες ύλες, έχει εμφανώς μειωθεί. 
Σε αυτούς τους νέους προσανατολισμούς έχει αυξηθεί και το ενδιαφέρον για σχετικές 
value chain όπως του τομέα των υποδομών και της τεχνητής νοημοσύνης (artificial 
intelligence). 

Στο ίδιο πλαίσιο εξελίξεων και ενδιαφερόντων ΕU εντάσσεται και το θέμα της 
«Sustainable Finance», δηλαδή της κεντρικής επιλογής της Commission να 
προωθούνται επενδυτικά προγράμματα μόνο σε τομείς που χαρακτηρίζονται ως 
«Βιώσιμοι» περιβαλλοντικά. Σε αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα, ο κλάδος της εξόρυξης, 
προσπαθεί να πείσει ότι είναι εντός, χωρίς όμως επιτυχία μέχρι σήμερα. Το θέμα είναι 
ακόμη «ανοικτό» για το χαρακτηρισμό κλάδων και την ένταξή τους στο «Sustainable 
Finance». 

Η Εuromines θα προσπαθήσει να επαναφέρει στο προσκήνιο την αξιοποίηση των 
Ευρωπαϊκών Ορυκτών Πόρων, σε άλλη βάση όμως από τις παλιές πολιτικές του 2010-
2015, ενσωματώνοντας και εξειδικεύοντας την κυκλική οικονομία, τη νέα βιομηχανική 
επανάσταση industry 4.0 και τις νέες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Θα αναζητήσει 
συμμάχους σε τομείς όπως των κατασκευών-υποδομών.  



β Θέματα Περιβάλλοντος 

Σε ό, τι αφορά στην κυκλική οικονομία και τη συμμετοχή του κλάδου σε αυτήν, θα 
πρέπει να αναδειχθούν τα εξής βασικά σημεία συνεισφορά, ως επιτεύγματα και ως 
αντικειμενικοί στόχοι: 

− Υπεύθυνη στάση και συνεχή στήριξη της ευρωπαϊκής οικονομίας 
− Συνεργασία μεταξύ κλάδων που έχουν σχέση με ΟΠΥ  
− Εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε όλα τα στάδια της 

πρωτογενούς παραγωγής 
− Συνεισφορά στην κ.ο. μέσω των προϊόντων μας (διάρκεια, δυνατότητες 

επαναχρησιμοποιήσης, δυνατότητες ανακύκλωσης) 

Σε ό,τι αφορά την μελέτη της Commission για τη με ενιαίο τρόπο μεταξύ Κ. Μ., 
εφαρμογή των χρηματοοικονομικών εγγυήσεων στα έργα, η Επιτροπή αποφάσισε να 
την προχωρήσει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Κ.Μ.  

γ Θέματα Υγείας και Ασφάλειας 

Baseline study for NOx and Diesel Exhaust. Αυτή είναι μία βασική υποχρέωση του 
κλάδου προς την Commission, ώστε να εμφανίσει πολύ πριν λήξει η περίοδος χάριτος 



των 5 ετών για την εφαρμογή των νέων ορίων στις ουσίες, που βρίσκεται και που 
μπορεί να φτάσει. 

Στο workshop που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες στις 20 Μαρτίου, τέθηκαν οι εξής 
βασικοί άξονες για τη μελέτη 

− Συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικά με τη σημερινή αντιμετώπιση των 
ΝΟx, CO και Diesel Exhaust στους χώρους εργασίας. Το ερωτηματολόγιο 
εστάλη και στα μέλη του ΣΜΕ που καλούνται να απαντήσουν 

− Ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ εταιρειών του κλάδου σε σχέση με εφαρμοζόμενα 
ή σχεδιαζόμενα μέτρα για μείωση έκθεσης στους προαναφερμένους ρύπους 

− Ανάπτυξη κοινών πρωτοκόλλων μέτρησης για τις ουσίες αυτές 
− Συνέχεια στα οργανωμένα  workshop με σκοπό την προσέγγιση φάση-φάση 

της Baseline study 

Kατηγοριοποίηση επενδύσεων με βάση τη συμμετοχή τους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη-ΕU 
Taxonomy “Πράσινη Χρηματοδότηση» 
Η συμφωνία για το κλίμα στη διάσκεψη του Παρισιού περιλαμβάνει τη δέσμευση να 
ευθυγραμμιστούν οι χρηματοπιστωτικές ροές σε μία πορεία προς την ανάπτυξη 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αναστροφή της κλιματικής αλλαγής.  

Ιδιαίτερα για τους στόχους της Ε.Ε. προς την πορεία υλοποίησης της κλιματικής 
ουδετερότητας το 2050 και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 50-
55% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 το 2030, εκτιμάται ότι θα πρέπει να καλυφθεί 
ένα επενδυτικό χάσμα που ανέρχεται σε 180 δις. ευρώ ετησίως. 



Η Επιτροπή το Μάρτιο του 2018 ενέκρινε ένα σχέδιο δράσης που καθορίζει μία 
ολοκληρωμένη στρατηγική για σύνδεση της χρηματοδότησης και των επενδύσεων με 
τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι κύριες δράσεις είναι: 

− Καθιέρωση ενός σαφούς και λεπτομερούς συστήματος ταξινόμησης της ΕΕ  ή 
ταξινόμησης βιώσιμων δραστηριοτήτων. Αυτό θα δημιουργήσει μια κοινή 
γλώσσα για όλους τους παράγοντες του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

− Καθιέρωση ετικετών της ΕΕ για πράσινα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Αυτό θα 
βοηθήσει τους επενδυτές να εντοπίσουν εύκολα προϊόντα που 
συμμορφώνονται με «πράσινα» κριτήρια ή κριτήρια χαμηλού άνθρακα 

− Θέσπιση μέτρων για τη διευκρίνιση των καθηκόντων των διαχειριστών 
περιουσιακών στοιχείων και των θεσμικών επενδυτών όσον αφορά στην 
αειφορία 

− Ενίσχυση της διαφάνειας των επιχειρήσεων όσον αφορά στις πολιτικές τους 
για το περιβάλλον, την κοινωνική πολιτική και τη διακυβέρνηση (ESG). Η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τις σημερινές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για 
τους εκδότες προκειμένου να διασφαλίσει ότι παρέχουν τις κατάλληλες 
πληροφορίες στους επενδυτές 

− Εισαγωγή ενός «πράσινου παράγοντα στήριξης» στους κανόνες προληπτικής 
εποπτείας της ΕΕ για τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτό σημαίνει 
ενσωμάτωση των κλιματικών κινδύνων στις πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 
των τραπεζών και την υποστήριξη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που 
συμβάλλουν στη χρηματοδότηση βιώσιμων έργων 

Για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης η Επιτροπή ενέκρινε δέσμη μέτρων όπως: 

− Πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση βιώσιμων 
επενδύσεων. Καθορισμός ενιαίου συστήματος ταξινόμησης (Τaxonomy) για το 
ποια δραστηριότητα και με ποια κριτήρια μπορεί να θεωρηθεί ως βιώσιμη.  

Με βάση το σχέδιο πρότασης του κανονισμού, μία επένδυση για να θεωρηθεί 
ως «πράσινη» πρέπει να συμβάλει τουλάχιστον σε ένα από τα αντικείμενα: 

• Μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
• Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
• Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτων και των θαλάσσιων πόρων
• Μετάβαση στην κυκλική οικονομία, περιορισμό αποβλήτων και ανακύκλωση
• Πρόληψη και έλεγχο ρύπανσης
• Προστασία των οικοσυστημάτων



− Πρόταση κανονισμού γνωστοποίησης από τους θεσμικούς επενδυτές για την 
ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων ή παραγόντων 
ορθής διακυβέρνησης στις επενδυτικές τους αποφάσεις 

− Πρόταση κανονισμού αναφοράς, υιοθέτηση δεικτών για την καλύτερη 
πληροφόρηση των επενδυτών σχετικά με την απόδοση και την 
αποτελεσματικότητα των πράσινων επενδύσεων 

Ανατέθηκε σε ομάδα εμπειρογνωμόνων (ΤΕG), η μελέτη –έκθεση του 
συστήματος ταξινόμησης βιώσιμων δραστηριοτήτων . Τον Ιούνιο του 2019 
δημοσιεύτηκε η έκθεση για την ταξινόμηση στην Ε.Ε. Περιέχει τεχνικά κριτήρια 
ελέγχου 67 δραστηριοτήτων 8 τομέων οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν 
ουσιαστικά στην άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής, δίνοντας συγκεκριμένες 
κατευθύνσεις στους επενδυτές που θέλουν να κάνουν «πράσινες» επενδύσεις 
και τον τρόπο χρήσης της ταξινόμησης. Επίσης περιέχει δύο 
καταλόγους/λίστες δραστηριοτήτων: α) δραστηριοτήτων που συμβάλουν στο 



μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και β) δραστηριότητες που συμβάλλουν στη 
μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (δραστηριότητες 
προσαρμογής). 

Κριτική του εξορυκτικού κλάδου ( Εuromines) 

• To σύστημα ταξινόμησης της Ε.Ε. δεν πρέπει να απαριθμεί ποιες
δραστηριότητες μπορούν να θεωρηθούν βιώσιμες ή όχι. Πρέπει να ορίζεται ένα
ολοκληρωμένο ευέλικτο και δυναμικό σύνολο κριτηρίων αλυσίδας αξίας η
εφαρμογή των οποίων θα βοηθά στον χαρακτηρισμό μιας οικονομικής
δραστηριότητας ως βιώσιμης. Οποιοσδήποτε κατάλογος δραστηριοτήτων
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως παράδειγμα του τρόπου εφαρμογής των
κριτηρίων

• Η εξορυκτική δραστηριότητα δεν περιέχεται στους καταλόγους. Αναφέρεται
ξεχωριστά ως συνδεόμενος κλάδος με άλλους «πράσινους τομείς». Αυτό είναι
παρακινδυνευμένο. Η δικαιολόγηση που αναφέρθηκε σε αυτό, είναι ότι ο
κλάδος έχει πολλές διαφορετικές εξορυκτικές δραστηριότητες, οι οποίες δεν
ομαδοποιούνται ούτε μπορούν να αναλυθούν και να αξιολογηθούν ξεχωριστά

• Ο εξορυκτικός κλάδος πρέπει να περιέχεται στην ταξινομία γιατί όχι μόνο
υποστηρίζει πολλές δραστηριότητες να καταστούν πράσινες αλλά και
συμβάλλει σημαντικά στη διαδικασία απαλλαγής από τον άνθρακα

Μετά από διάλογο με την TEG συμπεριλήφθηκε στην Έκθεση η εξής
παράγραφος:

Εξόρυξη: Είναι ένας σημαντικός τομέας τόσο ως προς την αποφυγή σημείων
συμφόρησης στην προμήθεια κρίσιμων απαιτούμενων υλικών για τις
τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα όσο και ως προς την αλυσίδα αξίας
στους παραγωγικούς τομείς έντασης ενέργειας. Συνίσταται περαιτέρω
ανάλυση του ρόλου της εξορυκτικής βιομηχανίας υπό το πρίσμα της βελτίωσης
της διαθεσιμότητας των κρίσιμων υλικών, που χρειάζονται στις σημερινές ή τις
αυριανές τεχνολογικές εφαρμογές, για τη δημιουργία κλίματος ουδέτερου στον
άνθρακα. Επίσης, ανάλυση του ρόλου της στην κυκλική οικονομία, την
αποδοτική χρήση των πόρων και την προμήθεια των απαιτούμενων πρώτων
υλών, κατά βιώσιμο και υπεύθυνο τρόπο.  Απώτερος σκοπός είναι να
θεωρηθεί ο κλάδος ως τομέας «δυνητικά πράσινος» (greening by, activity)  ή
τομέας που διευκολύνει άλλες «πράσινες δραστηριότητες (greening of,
activity), συμβάλλοντας έτσι και στη μείωση της κλιματικής αλλαγής.











Η γενική θέση της Euromines επισυνάπτεται παρακάτω (με διπλό κλικ πάνω στο 
εικονίδιο μπορείτε να τη δείτε ολόκληρη ) 

Γενική Συνέλευση Euromines B’ εξαμήνου και επιτροπές εργασίας 

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  

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. 

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.  

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 

− 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 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 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.  

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.  



Η. ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ 

− Δελτίο Τύπου για παρέμβαση ΣΜΕ προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 
και το ΤΑΙΠΕΔ, για την ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών εμπορικών 
λιμανιών, ζητώντας τμηματική παραχώρηση 

− Άρθρο του Προέδρου του ΣΜΕ κ. Θ. Κεφάλα στο Κυριακάτικό Έθνος με θέμα 
«Η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία, μοχλός για την οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας 

− Συνέντευξη του Γενικού Δν/τη του ΣΜΕ κ. Χ. Καβαλόπουλου στο Αθηναϊκό 
Πρακτορείο Ειδήσεων για τη διαχείριση απορριμμάτων και τις προκλήσεις της 
Κυκλικής Οικονομίας 

− Άρθρο του Διευθ/τα συμβούλου της ΓΕΩΕΛΛΑΣ κ. Κ. Γιαζιτζόγλου θέμα 
«Ικανές και απαιτούμενες συνθήκες για ανάπτυξη», που προβλήθηκε σε 
πολλές εφημερίδες και ιστολόγια 

− Δελτίο Τύπου σχετικά με τη μελέτη ΣΕΒ για το ανθρώπινο δυναμικό της 
εξορυκτικής βιομηχανίας 

− Δελτίο Τύπου για την επανεκλογή του Προέδρου του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλα 
− Δελτίο Τύπου σχετικό με την ομιλία του Προέδρου του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλα στην 

Τακτική Γενική Συνέλευση Μελών ΣΜΕ 
− Δελτίο Τύπου από τις ομιλίες του ΣΜΕ στο 9ο Συνέδριο Ορυκτών Πόρων με 

θέμα «Ο εξορυκτικός κλάδος και η εθνική οικονομία» 
− Ανάρτηση σε πολλά ΜΜΕ της παρουσίασης του Προέδρου του ΣΜΕ κ. Α. 

Κεφάλα στο 9ο Συνέδριο Ορυκτών Πόρων με θέμα «Σημαντικά οφέλη από την 
Industry 4.0 στον εξορυκτικό κλάδο» 

− Αναρτήσεις σε πολλά ΜΜΕ από την τοποθέτηση του Προέδρου του ΣΜΕ κ. Α. 
Κεφάλα στην ημερίδα της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 
Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) για το διαχρονικό ρόλο του ΕΑΓΜΕ στην έρευνα των ΟΠΥ, 
που αφορούσε στη σύμπραξη και τη συμπληρωματική δράση ΣΜΕ και ΕΑΓΜΕ 
για την αξιοποίηση των ΟΠΥ στην Ελλάδα 

− Άρθρο του αντιπροέδρου του ΣΜΕ κ. Κ. Γιαζιτζόγλου στο ΒΗΜΑ  της Κυριακής 
με θέμα «Μιλώντας σε έναν νέο πρωθυπουργό για τον ορυκτό μας πλούτο» 

− Αναρτήσεις σε πολλά ΜΜΕ τμημάτων της Έκθεσης Πεπραγμένων 2018 
− Άρθρα του Προέδρου του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλα για τις προκλήσεις του 

εξορυκτικού κλάδου 
− Άρθρο του κ. Α. Αποστολίκα για την προστασία των δασών και πώς 

συμβάλλουν σε αυτό τα μεταλλεία 
− Αναρτήσεις για τη μεταφορά της Έκθεσης «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» στη 

Θεσσαλονίκη  
− Συνέντευξη στο πρακτορείο  104,9 fm του Γενικού Διευθυντή του ΣΜΕ  κ. Χρ. 

Καβαλόπουλου για την έκθεση στη Θεσσαλονίκη  
− Αναρτήσεις και δημοσιεύσεις από τη συνάντηση του Προέδρου του ΣΜΕ κ. Α. 

Κεφάλα με τον Υπουργό ΠΕΝ κ. Κ. Χατζηδάκη 
− Εκατόν είκοσι αναρτήσεις και δημοσιεύσεις από τα εγκαίνια της έκθεσης στη 

Θεσσαλονίκη, παρουσία της ΑΕ του Προέδρου της Δημοκρατίας  
− Αναρτήσεις και δημοσιεύσεις με θέμα «Ταξίδι στον όμορφο κόσμο των 

ορυκτών», που αναδεικνύονται στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης 
− Άρθρα από newsletter του ΣΜΕ που αφορούσαν στην απολιγνιτοποίηση και 

την πρόταση ΣΜ για τροποποίηση των Περιφερειακών Χωροταξικών 



− Αναρτήσεις από την Ομιλία του Προέδρου του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλα στο συνέδριο 
ICOMOS με θέμα «Στήριξη των εφοριών αρχαιοτήτων με 70 εκατομμύρια από 
εταιρείες μέλη του ΣΜΕ» 

− Άρθρα του κ. α. Κεφάλα με θέματα «Ο εξορυκτικός κλάδος στηρίζει την 
ανάπτυξη», «Διαμορφώνοντας το μέλλον του εξορυκτικού κλάδου» 
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