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ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Σκοπός του Συνδέσμου είναι η συµβολή στην ανάδειξη της σηµασίας και την αξιοποίηση των ορυκτών
πόρων της χώρας, που αποτελούν ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα, προς όφελος της ελληνικής
κοινωνίας, της εθνικής οικονοµίας και της περιφερειακής ανάπτυξης. Εκπροσωπεί την ελληνική
εξορυκτική – µεταλλουργική βιοµηχανία στην ελληνική πολιτεία και τα ευρωπαϊκά όργανα.
Κατά το ΣΜΕ, η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας και ο σεβασµός προς το περιβάλλον,
είναι έννοιες συµβατές.
Τα µέλη του, αναγνωρίζοντας τη σηµασία της βιώσιµης ανάπτυξης, για τη διεθνή και ελληνική
κοινωνία, ισόρροπη ανάπτυξη µε σεβασµό στο περιβάλλον, την κοινωνία και τον άνθρωπο, από το
2006, έχουν υιοθετήσει και δεσµευτεί σε Κώδικα 10 Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης, που προβλέπει τη
συνεχή βελτίωση των επιδόσεών τους στον οικονοµικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό και εργασιακό
τοµέα. Η εφαρµογή τους απεικονίζεται µε συγκεκριµένους µετρήσιµους δείκτες για κάθε ένα τοµέα
ξεχωριστά, τους οποίους τα µέλη αποστέλλουν µία φορά το χρόνο στο ΣΜΕ. Στo πλαίσιo της
εφαρµογής των Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης για το σύνολο των δραστηριοτήτων των εταιρειών µελών
του ΣΜΕ, από το 2006 και µετά, αναφέρονται ετησίως και σε κάποιες ιδιαίτερης σηµασίας «καλές
πρακτικές».
Αναµφισβήτητα, οι εταιρείες είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε το κοινωνικό σύνολο µέσα στο οποίο
δραστηριοποιούνται. Οφείλουν, εποµένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι
στην κοινωνία και το περιβάλλον. Η οικειοθελής δέσµευση να ενταχθούν περιβαλλοντικές και
κοινωνικές δράσεις στις εταιρικές δραστηριότητες, πέραν των νοµικών υποχρεώσεων, στοιχειοθετεί
την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των εταιρειών και προσδίδει στις δραστηριότητές τους τη διάσταση
του κοινωνικού αποτυπώµατος.
Αυτό αποτελεί κατευθυντήρια γραµµή λειτουργίας όλων των επιχειρή‐σεων µελών του Συνδέσµου.
Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις µέλη του ΣΜΕ χαρακτηρίζονται από υψηλού επιπέδου τεχνική γνώση
η οποία αντανακλάται στην εφαρµογή υψηλής τεχνολογίας και καινοτόµων µεθόδων έρευνας και
ανάπτυξης όλων των έργων αξιοποίησης των ορυκτών πόρων. Επίσης, διακρίνονται από έντονα
εξωστρεφή χαρακτήρα και έναν ιδιαίτερα έντονο εξαγωγικό προσανατολισµό, µε εξαγωγές
µεγαλύτερες του 65% του συνόλου των πωλήσεων των µελών του, κατακτώντας σηµαντικά µερίδια
στις διεθνείς αγορές αλλά και δίνοντας έτσι λύσεις σε εποχές εθνικής οικονοµικής δυσκαµψίας.
Πολλές από τις εταιρείες‐µέλη του Συνδέσµου, κατατάσσονται στις υψηλότερες θέσεις παραγωγής
και πωλήσεων Ορυκτών Πρώτων Υλών σε παγκόσµιο ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μια νέα πρόκληση για τον κλάδο αποτελεί, επίσης, η κυκλική οικονοµία. Η µετάβαση από τη
γραµµική στην κυκλική οικονοµία, µπορεί να οδηγήσει την εξορυκτική – µεταλλουργική βιοµηχανία
στην πρώτη γραµµή της Βιώσιµης Ανάπτυξης, γι’ αυτό και εµείς, ως εκπρόσωποί της, τη στηρίζουµε
ανεπιφύλακτα. Η πρωτογενής παραγωγή, µε βάση τις αυξανόµενες ανάγκες της παγκόσµιας αγοράς,
προβλέπεται να συνεχίσει να είναι ουσιώδους σηµασίας, αλλά απαραίτητο προαπαιτούµενο γι’ αυτό,
είναι η εφαρµογή των αρχών προστασίας περιβάλλοντος και βιώσιµης ανάπτυξης.
Βασικό στοιχείο στην ανάπτυξη της διεθνούς οικονοµίας, αποτελεί πλέον η εξοικονόµηση πόρων µε
εφαρµογή της φιλοσοφίας της κυκλικής οικονοµίας.

Η µεταστροφή από το γραµµικό µοντέλο «προµήθεια, παραγωγή, κατανάλωση, απόρριψη»
στο µοντέλο κυκλικής οικονοµίας «µείωση, επαναχρησιµοποίηση, επισκευή, ανακύκλωση,
ανάκτηση, ασφαλή διαχείριση αποβλήτων» απαιτεί αλλαγές (από το σχεδιασµό των
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προϊόντων έως και την κατανάλωσή τους), δηµιουργώντας πολλαπλά οφέλη για το
περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονοµία. Αυτό είναι το νέο πλαίσιο αρχών λειτουργίας των
επιχειρήσεων µελών του Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων
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συναφών δραστηριοτήτων
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βιομηχανικών
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Ενέργειες προώθησης αιτημάτων ΣΜΕ προς την πολιτική ηγεσία του
ΥΠΕΝ (προτάσεις κανονιστικών αλλαγών)
Γ. ΣΜΕ και Εργασιακά θέματα
Διαπραγματεύσεις για υπογραφή ΣΣΕ

Μηνιαία Πεπραγμένα Φεβρουαρίου
2020
Α. ΔΣ
Τα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ ήταν τα εξής:
1.

Συμμετοχή στο Delphi Forum

2. Συνάντηση με Γεν. Γραμματέα Ενέργειας και ΟΠΥ κα Σδούκου
3. Εκκρεμότητες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, επιθεωρήσεις, αίτημα συνάντησης με Γεν.
Γραμματέα κ. Αραβώση
4. Οργάνωση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μελών ΣΜΕ
5. Εργασιακά
6. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μελών
7. Παράταση διάρκειας Μεταλλευτικών Παραχωρήσεων κατά 25 έτη με βάση το άρθρο 59 του
Μ.Κ.
8. Επιστολή ΣΜΕ προς Υπουργό ΠΕΝ για τις Επιθεωρήσεις

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


Συνάντηση με Γεν. Γραμματέα Ενέργειας και ΟΠΥ κα Σδούκου
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Ζητήθηκε συνάντηση από τη Γενική Γραμματέα Περιβάλλοντος κα Α. Σδούκου, στο πλαίσιο της οποίας
της απευθύναμε υπόμνημα θέσεων σε θέματα προτεραιοτήτων που αφορούν στη Γενική Γραμματεία
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων.
Τα θέματα που αποφασίστηκε να συζητηθούν κατά προτεραιότητα είναι:
‐
Διευκρινήσεις για το αντικείμενο της ομάδας εργασίας σχετικά με την εκπόνηση Εθνικού
Σχεδίου Αξιοποίησης των ΟΠΥ. Κατά την γνώμη μας πρέπει να επικαιροποιηθεί η υπάρχουσα Εθνική
Πολιτική και στη συνέχεια να καταστρωθεί στρατηγική υλοποίησής της με δεσμευτικά διαγράμματα
ανά φάση ή ανά τομέα υλοποίησης
‐

Αλλαγές στον 4512/ 2018 όπως:

Α) Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των εγγυητικών αποκατάστασης
Β) Eγγυητικές επιστολές διασφάλισης ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων Δημοσίου επί αμφισβητούμενων
δασικών εκτάσεων
Γ) Συμψηφισμός πάγιου και αναλογικού μισθώματος στα λατομεία αδρανών
Δ) Οι απαιτούμενες Τεχνικές Μελέτες να είναι υπό καθεστώς γνωστοποίησης
και όχι έγκρισης
Ε) Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις να αντιμετωπίζονται υπό καθεστώς γνωστοποίησης και
να αποτελούν ξεχωριστό παράρτημα της Τ.Μ.
ΣΤ) Κατανομή ποινικών ευθυνών και προστίμων μεταξύ του κύριου του έργου και των εργολάβων‐
υπεργολάβων
Ζ) Περί δανειοθαλάμων στα δημόσια έργα
Η) Επεκτάσεις λατομικών χώρων σε λατομικές περιοχές
Θ) Απαλλοτριώσεις‐παραχωρήσεις κατά χρήση σε δασικές εκτάσεις



Θέματα Επιθεώρησης

Mε απόφαση του ΔΣ συστήθηκε ad hoc ομάδα εργασίας προκειμένου να εξετάσει τα θέματα των
επιθεωρήσεων περιβάλλοντος και του τρόπου λειτουργίας τους.
Τα κυριότερα σημεία τα οποία εκτέθηκαν ήταν τα εξής:
 Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας και διαδικασιών ελέγχου
 Δεν υπάρχει ο τρόπος καθορισμού του προστίμου όπως προβλέπεται στο ν. 4014/2011
 Αλλαγή του Άρθρου 5 του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ323Β‐16), ώστε η επιβολή προστίμων να είναι
διαφανής και απαλλαγμένη αυθαιρεσιών
 Η ΕΥΕΠ βεβαιώνει πρόστιμα που δεν έχουν σχέση με τα θέματα περιβάλλοντος. Σε αρκετές
περιπτώσεις βεβαιώνει πρόστιμα για τη μη τήρηση του ΚΜΛΕ που φυσικά είναι εκτός
αρμοδιοτήτων της
 Η περιβαλλοντική επιθεώρηση στα μεταλλεία‐λατομεία πρέπει να γίνεται και με τη συμμετοχή
του τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων διότι η ΜΠΕ έχει και τεχνικά θέματα που δεν
γνωρίζουν, λόγω μη σχετικής ειδικότητας, τα στελέχη του τμήματος ελέγχου περιβάλλοντος.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα εξαλειφθούν πολλά από τα σημερινά προβλήματα (παρερμηνείες,
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γραφειοκρατικό πνεύμα επιθεώρησης, μη ορθολογική
προβλημάτων, μη επικάλυψη αρμοδιοτήτων κτλ.)

αντιμετώπιση

των

όποιων

 Το άρθρο 20 του Ν. 4014 αναφέρει σαφώς ότι τα πρόστιμα επιβάλλονται σε αυτούς που
προκαλούν υποβάθμιση περιβάλλοντος
 Πολλές φορές συμβαίνει το αδιανόητο και παράνομο να επιβάλλονται πρόστιμα για το
ενδεχόμενο να προκληθεί υποβάθμιση περιβάλλοντος.
 Σε Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης (Π.Β.Π.), έχουν επιβληθεί πρόστιμα λόγω «του
ενδεχόμενου να προκληθεί» υποβάθμιση περιβάλλοντος.
Επιβάλλονται εξοντωτικά πρόστιμα και ασκούνται ποινικές διώξεις ακόμη και σε περιπτώσεις
απλές
 Το Άρθρο 9 του Ν. 2947/2001 ορίζει ότι όταν βγαίνει μία Π.Β.Π, πρέπει να ενημερώνονται και
άλλες αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές με σκοπό τον έλεγχο της λειτουργίας και της
συμμόρφωσης
 Τις περισσότερες φορές, ενημερώνονται και άλλες αρχές (εκτός πνεύματος νόμου), όπως πχ
δασαρχείο, με αποτέλεσμα ο ελεγχόμενος, πριν την συμμόρφωσή του, να δέχεται και άλλους
ελέγχους και την επιβολή προστίμων για ίδιους λόγους όπως αυτούς για τους οποίους του
επιβλήθηκαν ποινές από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος
Θα πρέπει για την ίδια παρέμβαση να υπάρχει ένα μόνο επιβαλλόμενο πρόστιμο
 Ο νόμος προβλέπει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνονται μόνο κατά τη φάση της Π.Β.Π.
Δεν ενημερώνονται για την επιβολή προστίμου, όπως κακώς σήμερα γίνεται
 Η απολογία του ελεγχόμενου πρέπει να γίνεται σε άλλη ανεξάρτητη αρχή και όχι στον ελεγκτή
που επεσήμανε την παράβαση
 Να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός προσφυγής εντός του ΥΠΕΝ με σκοπό την ταχύτερη
απονομή δικαιοσύνης
Συμφωνήθηκε να δημιουργηθεί σημείωμα που να τεθεί προς έγκριση στο ΔΣ, προκειμένου να
προωθηθεί προς την πολιτική ηγεσία.



Περί λιμενικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης βιομηχανικών και συναφών
δραστηριοτήτων

Τέθηκε σε Διαβούλευση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Σχέδιο Νόμου με
τίτλο: Εκσυγχρονισμός Θεσμικού Πλαισίου για τις Θαλάσσιες Ενδομεταφορές και λοιπές
διατάξεις (διαθέσιμο εδώ), στο οποίο περιέχονται ορισμένες διατάξεις για τα θέματα που μας έχουν
απασχολήσει αναφορικά με τις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν σε Ζώνη Λιμένα.
Συνοπτικά:
‐

Διαφοροποιείται η διαδικασία παραχώρησης χώρων ζώνης λιμένα και προβλέπεται συνέχιση
των διαδικασιών εφόσον οι απαιτούμενες γνώμες δεν διατυπωθούν εντός της αποκλειστικής
προθεσμίας των δύο (2) μηνών (άρθρο 53)

‐

Προβλέπεται εξαίρεση από τον ορισμό των «λιμενικών έργων» των δειγματοληπτικών
γεωτρήσεων που αποσκοπούν στη συλλογή επιστημονικών στοιχείων για την τεκμηρίωση
απαιτούμενων μελετών (άρθρο 54)
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‐

Ορίζεται ότι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 θα προσδιοριστούν τα όρια της Ζώνης Λιμένα των
Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. (άρθρο 56)

‐

Προβλέπεται ότι οι φορείς διαχείρισης Λιμένων που έχουν την υποχρέωση σύνταξης Master
Plan, οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τη σύνταξή τους έως τις 31‐12‐2021 (άρθρο 58 παρ.1)

‐

Προβλέπεται ότι μέχρι την 31η‐12‐2022 θα πρέπει να έχει υποβληθεί αίτημα νομιμοποίησης των
λιμενικών εγκαταστάσεων η των φορέων διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμένων που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 1 και 2 του άρθρου 86 του ν. 4504/2017 (Α’ 184)
(άρθρο 58 παρ.2)

‐

Αλλάζει η σύνθεση της Επιτροπής Εθνικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) (άρθρο
62)



Ενέργειες προώθησης αιτημάτων ΣΜΕ προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ
(προτάσεις κανονιστικών αλλαγών)

Πραγματοποιήθηκε σε πρώτο στάδιο επαφή με τους κκ Π.Τζεφέρη και Κ. Δημόπουλο για να
βολιδοσκοπηθεί σε ποιο επίπεδο επεξεργασίας βρίσκονται οι προτάσεις που καταθέσαμε.
Στη συνέχεια θα ζητηθεί συνάντηση με τη Γ. Γραμματέα Ενέργειας και ΟΠΥ κα Σδούκου, όπου θα
συζητηθούν επιλεγμένα θέματα προτεραιότητας που αφορούν στις αρμοδιότητές της και με το Γενικό
Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος για να επεξηγηθούν οι προτάσεις μας σχετικά με την απλοποίηση
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και τη λειτουργία των Επιθεωρήσεων.
Θα προταθεί από ΣΜΕ ΚΥΑ που να συμπεριλάβει
στις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις
αποκαταστάσεων, όχι μόνο τραπεζιτικές αλλά και ασφαλιστικές.
Δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα κανονιστικής ερμηνείας εάν και κατά πόσο η ατελής αποκατάσταση
περιβάλλοντος, που οδηγεί στη δέσμευσή της αντίστοιχης εγγυητικής, συνεπάγεται και ποινική δίωξη
για «περιβαλλοντική υποβάθμιση». Θα προταθεί συγκεκριμένη τροποποίηση.

Γ. ΣΜΕ και Εργασιακά θέματα


Διαπραγματεύσεις για υπογραφή ΣΣΕ

Ζητήθηκε εγγράφως από την ΟΜΕ η συνέχιση των απευθείας διαπραγματεύσεων.
Στη μεσολαβήτρια του ΟΜΕΔ κα Α. Μαλαγαρδή συντάξαμε επιστολή, με τη συνδρομή του κ. Κ.
Μπακόπουλου, με την οποία επεξηγήσαμε τις απόψεις μας για το άκαιρο της μεσολάβησης και την
απευθείας συνέχιση των διαπραγματεύσεων με την ΟΜΕ. Επισημάναμε ιδιαίτερα ότι η στάση μας αυτή
δεν αποτελεί άρνηση της μεσολάβησης.
Επανέρχεται η Ομοσπονδία Χειριστών ζητώντας υπογραφή ξεχωριστής ΣΣΕ για τα μεταλλεία
λατομεία. Αναμένουμε την αναλυτική τους πρόταση προκειμένου να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις
μαζί τους.
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