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

Α. ΔΣ 
Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Χατζηδάκη σε σχέση ειδικές χρήσεις γης στο άρθρο 44 του 
Νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής νομοθεσίας» 

Aκρόαση στη Βουλή και σχετικό Υπόμνημα στην Επιτροπή παραγωγής και εμπορίου της Βουλής ως προς το 
σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας»-ειδικές χρήσεις γης σε περιοχές NATURA 

Διευκρινιστική πληροφορία σε σχέση με τις εγγυητικές αποκατάστασης-πρόταση ΣΜΕ  

Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Συμμετοχή του ΣΜΕ στο  «ad hoc working group on Sustainable Finance» της Euromines  

Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

OSH guidance on coming back to work after COVID-19 

Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ 
 

 

Μηνιαία Πεπραγμένα Απριλίου 2020 
 
Α. ΔΣ 

− Αποχώρηση μέλους ΔΣ 

− Νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας»ειδικές χρήσης γης σε περιοχές NATURA
Ακρόαση στη Βουλή 

− Προετοιμασία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μελών ΣΜΕ 2020 

− Μελέτη πρότασης μέτρων για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την εύρυθμη λειτουργία της εξορυκτικής 
δραστηριότητας, μετά το ξεπέρασμα της πρώτης φάσης της πανδημίας 

 

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
 

Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Χατζηδάκη σε σχέση ειδικές χρήσεις γης στο άρθρο 44 του 
Νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής νομοθεσίας» 

 

Παρατίθεται αυτούσια η σχετική επιστολή: 

Θεωρούμε ότι ειδική κατηγορία χρήσης «25» και για το αντικείμενο  αφορά στις εξορυκτικές δραστηριότητες στερεών ορυκτών 
(λατομεία, ορυχεία και μεταλλεία και όχι υδρογονάνθρακες ) που αποτελούν το αντικείμενο των μελών του Συνδέσμου μας, 
πρέπει να συμπεριληφθεί στις επιτρεπόμενες στο άρθρο 44 παραγρ. 18 με τις αντίστοιχες προσθήκες στις παραγράφους 14α και 
14β (ζώνες απόλυτης προστασίας φύσης και προστασίας της φύσης)., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και από το Ευρωπαϊκό 
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Δίκαιο και τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές πρακτικές.  

Η  Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει την πιο αυστηρή νομοθεσία σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος σε όλον τον 
κόσμο, νομοθεσία η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται με νέες ρυθμίσεις, στρατηγικές για την  προστασία της βιοποικιλότητας,  την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την αντιμετώπιση των ρύπων και των αποβλήτων και οδηγίες για την επίτευξή των. 

Όμως προκειμένου να εξασφαλιστεί η αλυσίδα τροφοδοσίας με φυσικούς πόρους αναγκαίων για την ευρωπαϊκή κοινωνία, 
επιτρέπει την εξόρυξη πρώτων υλών και μέσα σε προστατευόμενες περιοχές χωρίς να απαγορεύει άκριτα και εκ των προτέρων 
την αξιοποίησή τους. Τους όρους της αδειοδότησης αυτή τους  έχει θεσπίσει και περιγράψει αναλυτικά στην καθοδηγητική 
οδηγία για την εξορυκτική δραστηριότητα εντός  περιοχών προστασίας  “NATURA Guidance for Extractive non Energy 
Activities”, η οποία έχει εκδοθεί από τον Σεπτέμβριο του 2010. 

Σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη που έχουν ορυκτούς πόρους (Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία, Φιλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, 
Τσεχία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία), υπάρχουν παραδείγματα εξορυκτικών έργων εντός προστατευόμενων περιοχών. Σας 
επισυνάπτουμε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις και  επισημαίνουμε ότι οι χώρες αυτές είναι και ανταγωνιστικές προς την ελληνική 
εξορυκτική βιομηχανία.  

Αντίθετα με το ευρωπαϊκό πνεύμα και τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, το νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας» στο άρθρο 44 περί τροποποιήσεων του ΠΔ 59/2018 που αναφέρεται στις χρήσεις γης θέτει αναιτιολόγητα και εκ 
των προτέρων την εξορυκτική δραστηριότητα στερεών ορυκτών εκτός επιτρεπόμενων χρήσεων γης στις ζώνες απόλυτης 
προστασίας φύσης και προστασίας φύσης.  

Ο Σύνδεσμός μας συγκεκριμένα ζητά: 

• Στο άρθρο 44 το διαχωρισμό της ειδικής κατηγορίας «25» σε «25.1 εξόρυξη στερεών ορυκτών» και «25.2 έρευνα και 
εκμετάλλευση υδρογονανθράκων» 

• Στο άρθρο 44 παραγρ. 18 την προσθήκη 14 α (ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης) μετά τις ειδικές κατηγορίες (1) και 
(11) να προστεθεί η κατηγορία «25.1» 

• Στο άρθρο 44 παραγρ. 18 στην προσθήκη 14 β (ζώνη προστασίας της φύσης) μετά την ειδική κατηγορία «16» να 
προστεθεί η κατηγορία «25.1» 

Aκρόαση στη Βουλή και σχετικό Υπόμνημα στην Επιτροπή παραγωγής και εμπορίου της Βουλής ως προς το 
σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας»-ειδικές χρήσεις γης σε περιοχές NATURA 

Μετά την απόφαση που έλαβε η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου κατά τη συνεδρίασή της, ο ΣΜΕ 
προσκλήθηκε να συμμετάσχει  σε συνεδρίασή της, την Τετάρτη, 29 Απριλίου 2020,  η οποία πραγματοποιήθηκε  μέσω 
τηλεδιάσκεψης από την πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων της Βουλής των Ελλήνων, για να εκθέσει εν συντομία τις απόψεις 
των μελών του,  σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.». 

Ο ΣΜΕ πριν από την  ακρόαση που έγινε στη Βουλή, απηύθυνε σχετικό υπόμνημα  στην Επιτροπή Παραγωγής και 
Εμπορίου με τις παρατηρήσεις του και ειδικότερα για θέματα ειδικών χρήσεων γης σε περιοχές Natura, ώστε να συμβάλει 
στη δημιουργία μιας περιβαλλοντικής νομοθεσίας σύμφωνης με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και υποστηρικτική στην 
αναπτυξιακή προσπάθεια  της χώρας. 

Συγκεκριμένα επικεντρώθηκε ως προς τις παρατηρήσεις του, στα παρακάτω: 

Αρθρο  1 

H ρύθμιση για τη διάρκεια ισχύος των AEΠΟ για 15 έτη ικανοποιεί τις ανάγκες ασφάλειας δικαίου  των επενδυτών. Η 
παράταση κατά 6 η 4 χρόνια της ΑΕΠΟ με έργα που διαθέτουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΜΑS η ΙSO 14001 
αντίστοιχα επιβραβεύει τις συνεπείς επιχειρήσεις που είναι προσηλωμένες στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Αναφέρεται ότι για τις παρατάσεις διάρκειας ισχύος των ΑΕΠΟ, σε έργα που διαθέτουν ως σύστημα περιβαλλοντικής 



 

 

Μηνιαία Πεπραγμένα Απριλίου 2020    Τεύχος 212  Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων 

διαχείρισης την οικολογική διαχείριση και οικολογικό έλεγχο (ΕΜΑS) ή σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISΟ 14001, 
«χορηγείται σχετική διαπιστωτική πράξη», χωρίς όμως να διευκρινίζεται από ποιον αυτή θα υπογράφεται, πράγμα που αν 
δεν συμπληρωθεί οδηγεί σε καθυστερήσεις. 

 

Άρθρο 4 παράγραφος 1 

Η ακολουθούμενη πρακτική της αδειοδοτούσας αρχής σε περίπτωση επέκτασης υπογείων έργων, ακόμη και αν δεν 
αλλάζουν όροι της ΑΕΠΟ και δεν επηρεάζει η επέκταση το φυσικό περιβάλλον   (πχ επέκταση στοών εκτός των αρχικών 
μελετημένων ορίων), είναι να ζητά υποβολή τροποποίησης ΜΠΕ, με αποτέλεσμα γραφειοκρατικές διαδικασίες και 
καθυστερήσεις στην πρόοδο λειτουργούντων έργων. 

Προτείνουμε την εξής προσθήκη:  

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

 

Άρθρο 7. Περί πιστοποιημένων αξιολογητών ΜΠΕ 

Με το παρόν άρθρο τίθεται σε ισχύ η αντίστοιχη διάταξη του νόμου 4014/2011, της οποίας η υλοποίηση εκκρεμούσε.  

Παρόλα αυτά προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή να προβαίνει σε αξιολόγηση 
των εργασιών του πιστοποιημένου αξιολογητή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αδειοδότησης. Στην περίπτωση 
αυτή και στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του αξιολόγητή,  είναι αυτονόητο ότι ο έλεγχος σε κάθε φάση 
αδειοδότησης από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή εξανεμίζει το πλεονέκτημα του ενεργοποιούμενου θεσμού.  

Προτείνουμε την εξής τροποποίηση : 

Οι αποφάσεις του πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αδειοδότησης, θα 
θεωρούνται οριστικές και δεν θα υφίστανται περαιτέρω εγκρίσεων ή δεν απορρίπτονται. Η αξιοπιστία των 
πιστοποιημένων αξιολογητών, κρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία αδειοδότησης, με βάση το έργο και τις αποφάσεις 
τους. 

 

Άρθρο 9 –Τροποποίηση του ν. 4014/2011 και μεταβατικές  

Προτείνουμε την εξής προσθήκη που αφορά στο άρθρο 10 του ν. 4014/2011 

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 υποδεικνύουν τη μη διαταραχή της επιφάνειας από τα υπόγεια έργα 

Είναι πέραν κάθε ουσιαστικής τεχνοκρατικής προσέγγισης, να εντάσσονται στο άρθρο 10 του ν. 4014/2011 υπόγεια έργα τα 
οποία λόγω βάθους έργων, δεν επηρεάζουν ούτε ανήκουν εντός κάποιας προστατευόμενης περιοχής. Η απαίτηση ένταξης 
στο άρθρο 10 είναι καθαρά γραφειοκρατική και αντιβαίνει το εκσυγχρονιστικό πνεύμα του νομοσχεδίου 

Άρθρο 13. Περιορισμοί χωροθέτησης σταθμών ΑΠΕ 

Πέραν των ήδη αναφερομένων στο Ν/Σ περιορισμών χωροθέτησης σταθμών ΑΠΕ θα πρέπει  να προστατευτούν και οι 
ορυκτοί πόροι που χωροθετούνται από τη φύση και θεωρούνται σημαντικού κοινωνικοοικονομικού ενδιαφέροντος. Σε 
διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος συγκρούσεων  δραστηριοτήτων και απώλειας πολύτιμων ορυκτών πόρων,  

Κατόπιν αυτών, προτείνουμε στην παράγραφο 1 προσθήκη: 

Αποκλείεται η χωροθέτηση αιολικών πάρκων εντός τμημάτων λατομικών περιοχών η εντός μεταλλευτικών 
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παραχωρήσεων και πλησίον πιθανών κοιτασμάτων. 

 

Άρθρο 44 Τροποποίηση του ΠΔ 59/2018 

Θεωρούμε ότι ειδική κατηγορία χρήσης «25» που  αφορά στις εξορυκτικές δραστηριότητες στερεών ορυκτών (λατομεία, 
ορυχεία και μεταλλεία και όχι υδρογονάνθρακες ) που αποτελούν το αντικείμενο των μελών του Συνδέσμου μας, πρέπει 
να συμπεριληφθεί στις επιτρεπόμενες χρήσεις στο άρθρο 44 παραγρ. 18 με τις αντίστοιχες προσθήκες στις παραγράφους 
14α και 14β (ζώνες απόλυτης προστασίας φύσης και προστασίας της φύσης), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και από το 
Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές πρακτικές.  

Η  Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει την πιο αυστηρή νομοθεσία σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος σε όλον 
τον κόσμο, νομοθεσία η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται με νέες ρυθμίσεις, στρατηγικές για την  προστασία της 
βιοποικιλότητας,  την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την αντιμετώπιση των ρύπων και των αποβλήτων και 
οδηγίες για την επίτευξή των. 

Όμως προκειμένου να εξασφαλιστεί η αλυσίδα εφοδιασμού με φυσικούς πόρους αναγκαίων για την ευρωπαϊκή κοινωνία, 
επιτρέπει την εξόρυξη πρώτων υλών και μέσα σε προστατευόμενες περιοχές χωρίς να απαγορεύει άκριτα και εκ των 
προτέρων την αξιοποίησή τους. Τους όρους της αδειοδότησης αυτής τους  έχει θεσπίσει και περιγράψει αναλυτικά στην 
καθοδηγητική οδηγία για την εξορυκτική δραστηριότητα εντός  περιοχών προστασίας  “NATURA Guidance for Extractive 
non Energy Activities”, η οποία έχει εκδοθεί από τον Σεπτέμβριο του 2010. 

Σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη που έχουν ορυκτούς πόρους (Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία, Φιλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, 
Τσεχία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία), υπάρχουν παραδείγματα εξορυκτικών έργων εντός προστατευόμενων περιοχών.  

Σας επισυνάπτουμε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις και  επισημαίνουμε ότι οι χώρες αυτές είναι και ανταγωνιστικές προς την 
ελληνική εξορυκτική βιομηχανία.  

Αντίθετα με το ευρωπαϊκό πνεύμα και τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, το νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας» στο άρθρο 44 περί τροποποιήσεων του ΠΔ 59/2018 που αναφέρεται στις χρήσεις γης θέτει αναιτιολόγητα 
και εκ των προτέρων την εξορυκτική δραστηριότητα στερεών ορυκτών εκτός επιτρεπόμενων χρήσεων γης στις ζώνες 
απόλυτης προστασίας φύσης και προστασίας φύσης.  

Ο Σύνδεσμός μας προτείνει: 

 Στο άρθρο 44 το διαχωρισμό της ειδικής κατηγορίας «25» σε «25.1 εξόρυξη στερεών ορυκτών» και «25.2 έρευνα 
και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων» 

 Στο άρθρο 44 παραγρ. 18 την προσθήκη 14 α (ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης) μετά τις ειδικές κατηγορίες 
(1) και (11) να προστεθεί η κατηγορία «25.1» 

 Στο άρθρο 44 παραγρ. 18 στην προσθήκη 14 β (ζώνη προστασίας της φύσης) μετά την ειδική κατηγορία «16» να 
προστεθεί η κατηγορία «25.1» 

 

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο των ερωτήσεων που δέχτηκε κατά τη διαδικασία ακρόασης, ο ΣΜΕ  έστειλε  πρόσθετο 
υπόμνημα με τις απόψεις του, κύρια στα θέματα του άρθρου 44 παρ. 18 προσθήκη 14α και 14β σε σχέση με τις ζώνες 
προστασίας της φύσης και στην προστιθέμενη αξία των δραστηριοτήτων των εταιρειών μελών του. 

Αναλυτικότερα, παρατίθενται παρακάτω η συμπληρωματική τοποθέτησή του 

1. Θεωρούμε ότι η μη υπαγωγή μας στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις ζώνες απολύτου προστασίας και προστασίας της 
φύσης  οφείλεται στην μη αντιπροσωπευτική των δραστηριοτήτων μας ένταξή στον κωδικό «25» που περιγράφεται ως 
«λατομεία, ορυχεία, μεταλλεία και έρευνα εκμετάλλευση υδρογονανθράκων», ενώ οι δύο κατηγορίες, εξόρυξη στερεών 
πρώτων υλών (λατομεία, ορυχεία, μεταλλεία)  και υγρών ενεργειακών πόρων (εκμετάλλευση υδρογονανθράκων)  
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αφορούν δύο τελείως κατηγορίες φυσικών πόρων που απολαμβάνονται με διαφορετικές μεθόδους και τεχνολογίες. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο κλάδος που εκπροσωπούμε, της αξιοποίησης των στερεών ορυκτών πρώτων υλών, δεν ήταν 
αυτός που δέχτηκε τις αντιρρήσεις από κόμματα και φορείς στις δύο πρώτες συνεδριάσεις της Επιτροπής σας και οι 
περισσότερες παρεμβάσεις  έγιναν για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων εντός περιοχών προστασίας. 

Γι' αυτό, όπως σας γνωρίσαμε με το πρώτο υπόμνημά μας, προτείνουμε το διαχωρισμό του κωδικού «25» σε «25.1 εξόρυξη  
στερεών ορυκτών» και «25.2 έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων», με ένταξη του κωδικού «25.1» στις ειδικές 
χρήσεις των προσθηκών 14α και 14β. 

Με αφορμή και σχετική ερώτηση και προς πληροφόρηση δική σας και των συναδέλφων σας μελών της Επιτροπής σας  
σας γνωρίζουμε ότι  από πολύ νωρίς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνειδητοποιήσει ότι οι καθαρές  νέες τεχνολογίες, η 
μετατροπή της οικονομίας σε κλιματικά ουδέτερη, η υλοποίηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας  και τα μέτρα 
προστασίας του περιβάλλοντος, απαιτούν χρήση σημαντικών ποσοτήτων πρώτων υλών, κάποιες από τις οποίες είναι 
ιδιαίτερα κρίσιμες για την εφοδιαστική αλυσίδα. Έτσι αντιλαμβάνεται ότι  και η εξασφάλιση προσβασιμότητας στους 
φυσικούς ορυκτούς πόρους, τα κοιτάσματα των οποίων χωροθετούνται από τη φύση, είναι καθοριστικής σημασίας για 
την επιβίωση της οικονομίας της. Για το λόγο αυτό, με αυστηρούς και συγκεκριμένους όρους, επιτρέπει την 
εξόρυξη πρώτων υλών και μέσα σε προστατευόμενες περιοχές χωρίς να απαγορεύει άκριτα και εκ των 
προτέρων την αξιοποίησή τους.  

Τους όρους  αυτούς τους  έχει θεσπίσει και περιγράφει αναλυτικά στην καθοδηγητική οδηγία για την εξορυκτική 
δραστηριότητα εντός  περιοχών προστασίας  “NATURA Guidance for Extractive non Energy Activities”, η οποία 
έχει εκδοθεί από τον Σεπτέμβριο του 2010. Αναφέρουμε τις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η εξορυκτική 
δραστηριότητα για να λειτουργήσει μέσα στις προστατευόμενες περιοχές: 

  η αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών  που προτείνει το σχέδιο έργου μέσα σε περιοχή NATURA 2000 πρέπει να 
είναι ιδιαίτερα συμφέρουσα κοινωνικοοικονομικά 
 να προσδιορίζονται τα είδη για τα οποία πρέπει να ληφθεί μέριμνα κατά την εκτέλεση του έργου και να γίνει ανάλυση 
της ευαισθησίας των ειδών κατά την υλοποίηση του έργου 
 να γίνεται μελέτη επιπτώσεων για τα προστατευόμενα είδη. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζονται οι επιπτώσεις 
στην περίπτωση του μηδενικού σεναρίου (μη εκτέλεση έργου) 
 να σχεδιάζονται μέτρα πρόληψης και μετριασμού των επιπτώσεων 
 να μελετάται ξεχωριστά εάν διατηρείται η ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής. Εάν εκτιμάται ότι βλάπτεται 
πρέπει να προσδιορίζονται μέτρα προστασίας της ακεραιότητας της αλλιώς οδηγούμαστε σε μη εκτέλεση του έργου 
 να κατατίθεται ξεχωριστά από τις απαιτούμενες μελέτες επιπτώσεων, σχέδιο παρακολούθησης αυτών κατά την 
εκτέλεση του έργου 
 
Όλα αυτά τίθενται σε δημόσια διαβούλευση και τελικά υπόκεινται στην έγκριση των αδειοδοτουσών αρχών, οι οποίες 
αξιολογούν και κρίνουν εάν οι μελέτες και οι  προτάσεις λειτουργίας του έργου είναι σύμφωνες  με τους περιορισμούς  
και τις απαιτήσεις  που προβλέπονται. 

Αντίθετα με το ευρωπαϊκό πνεύμα και τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και πρακτικές το νομοσχέδιο “Εκσυγχρονισμός 
Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας”, στο Αρθρο 44 περί τροποποιήσεων του ΠΔ 59/2018 που αναφέρεται στις χρήσεις γης, 
θέτει αναιτιολόγητα και εκ των προτέρων την εξορυκτική δραστηριότητα των στερεών πρώτων υλών εκτός 
επιτρεπόμενων χρήσεων γης μέσα στις ζώνες απόλυτης προστασίας φύσης και προστασίας φύσης . 

2. Οσον αφορά στα οφέλη της Ελληνικής οικονομία σε συνάρτηση με την προστιθέμενη αξία από την εκμετάλλευση 
στερεών ορυκτών πρώτων υλών, επαναλαμβάνουμε ότι συνεισφέρει το 3% του ΑΕΠ της χώρας και είναι εξαγωγικού 
χαρακτήρα. Ενδεικτικά τα περισσότερα από τα βιομηχανικά ορυκτά (μπεντονίτης, ατταπουλγίτης, περλίτης κλπ)  
υφίστανται κατεργασία πριν την αποστολή στους τελικούς χρήστες, μεγάλο μέρος του βωξίτη αλλά και το σιδηρονικέλιο 
επεξεργάζονατι σε τελικά προϊόντα μεταλλουργίας στην Ελλάδα ενώ από τον λευκόλιθο παράγονται προϊόντα για 
εφαρμογές πυριμάχων.      
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Τέλος, συντάχθηκε σύντομη περίληψη με μετάφραση ευρωπαϊκών κειμένων που αφορούν στη λειτουργία εξορυκτικών 
έργων εντός και πλησίον ζωνών προστασίας («Nonenergy mineral extraction and Natura 2000») και ειδικότερα των 
προϋποθέσεων εφαρμογής του παραπάνω άρθρου 6 παρ.4. της οδηγίας 92/43/EE. Στο έγγραφο αυτό, γίνεται προσπάθεια 
να προσδιοριστούν οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μπορεί να υπάρξει εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου εντός 
προστατευόμενων περιοχών, με προτεινόμενες τεχνικές σχεδιασμού που θα συντείνουν στην ελαχιστοποίηση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της όχλησης προστατευόμενων ειδών, με μελέτες κατάλληλης εκτίμησης σε σχέση 
με τα προστατευόμενα είδη («appropriate assessment»), με συγκεκριμένες κατευθύνσεις αντισταθμιστικών μέσων και 
άλλα σχετικά. 

Αναλυτικότερα, παρατίθεται το σχετικό κείμενο, προς ενημέρωσή σας:   

 

 

Η μη ενεργειακή εξορυκτική βιομηχανία στην ΕΕ (ΜΕΕΒ) 

Ο τομέας της Ευρωπαϊκής ΜΕΕΒ υποδιαιρείται σε τρείς κύριους υποτομείς ανάλογα με τα φυσικά και χημικά 
χαρακτηριστικά των ορυκτών και κυρίως τη χρήση τους και τους βιομηχανικούς κλάδους που προμηθεύουν: 

• «δομικά» ορυκτά, συνήθως περιλαμβάνουν αδρανή 
• «βιομηχανικά» ορυκτά περιλαμβάνουν φυσικά ορυκτά 
• «μεταλλικά» ορυκτά, περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα μεταλλευμάτων τα οποία μετά από επεξεργασία δίνουν μέταλλα ή 

μεταλλικές ουσίες όπως αλουμίνιο, χρώμιο, χαλκό, χρυσό, λίθιο, μαγγάνιο. 
 

Η εξασφάλιση αξιόπιστης και σταθερής πρόσβασης στις πρώτες ύλες είναι ένας ολοένα και πιο σημαντικός παράγοντας 
για τον οικονομικό ανταγωνισμό της ΕΕ. Αναγνωρίζοντας αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον Νοέμβριο του 2008, 
την Πρωτοβουλία για τις Πρώτες Ύλες, η οποία καθορίζει στοχοθετημένα μέτρα για τη διασφάλιση και τη βελτίωση της 
πρόσβασης στις πρώτες ύλες της ΕΕ και βασίζεται σε τρεις πυλώνες: διασφάλιση της πρόσβασης στις πρώτες ύλες από 
διεθνείς αγορές με τους ίδιους όρους που ισχύουν για άλλους βιομηχανικούς ανταγωνιστές, καθορισμός του 
κατάλληλου πλαισίου προϋποθέσεων εντός της ΕΕ για την προώθηση ενός βιώσιμου εφοδιασμού από 
Ευρωπαϊκές πηγές και ενίσχυση της συνολικής αποδοτικής χρήσης των πόρων και προώθηση της 
ανακύκλωσης, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση της ΕΕ. 

Ο δεύτερος πυλώνας αποτελεί πραγματική πρόκληση αφού η βιομηχανία μπορεί να λειτουργήσει μόνο όπου υπάρχουν 
ορυκτά και δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο σε περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει σύγκρουση με άλλες χρήσεις γης, το ευρύ 
κοινό ή με προστατευόμενες περιοχές, τοπία ή περιοχές αισθητικού κάλλους. Η ανάγκη για πρόσβαση σε 
συγκεκριμένες περιοχες σημαίνει επίσης ότι, ενώ η έκταση γης που απαιτείται για τη μη ενεργειακή εξόρυξη 
είναι σχετικά μικρή σε απόλυτες τιμές (λιγότερο από το 1% του εδάφους της ΕΕ), συγκεκριμένα έργα μπορούν 
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να έρθουν σε σύγκρουση με ανταγωνιστικές χρήσεις γης ή ευρύτερα κοινωνικά συμφέροντα ή μπορεί να έχουν 
σημαντικές μη αποδεκτές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

 

Πλαίσιο της Πολιτικής 

Όπως όλες οι άλλες χρήσεις γης, έτσι και η μη ενεργειακή εξορυκτική βιομηχανία πρέπει να λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο 
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει τις δύο Οδηγίες για τους Οικοτόπους και τα Πτηνά.  

Οι Οδηγίες έχουν δύο κύριους στόχους: 

• την αυτοδίκαιη προστασία ειδών σε ολόκληρη την ΕΕ (μέσω διατάξεων για την προστασία των ειδών), 

• τη διατήρηση ορισμένων σπάνιων και απειλούμενων τύπων οικοτόπων ή κρίσιμων ενδιαιτημάτων ορισμένων σπάνιων 
και απειλούμενων ειδών προκειμένου να διασφαλιστεί η μελλοντική επιβίωσή τους (μέσω διατάξεων για την προστασία 
περιοχών που οδήγησαν στη δημιουργία του δικτύου Natura 2000). 

Το δίκτυο Natura 2000 περιλαμβάνει σήμερα περισσότερους από 27.500 τόπους καλύπτοντας περίπου το 18% της 
χερσαίας έκτασης της ΕΕ και περισσότερο από το 9% της θαλάσσιας έκτασης. Δεν είναι ένα σύστημα αυστηρής 
προστασίας όπου αποκλείονται όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι Οδηγίες του Nature παρέχουν ένα κοινό 
νομοθετικό πλαίσιο για όλα τα κράτη της ΕΕ, το οποίο εξασφαλίζει ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες – και οι 
δραστηριότητες ΜΕΕΒ – γίνονται με τρόπο που δεν επηρεάζει αρνητικά την ακεραιότητα των τόπων του Natura 2000. 
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Το Άρθρο 6 της Οδηγίας των Οικοτόπων ορίζει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την αδειοδότηση 
σχεδίων και έργων τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε έναν τόπο Natura 2000. Ουσιαστικά, απαιτεί 
ένα σχέδιο ή έργο που ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε έναν τόπο Natura 2000 να υποβάλλεται σε «Δέουσα 
Εκτίμηση» (ΔΕ) για τη λεπτομερή μελέτη των επιπτώσεών του και τον συσχετισμό τους με τους στόχους διατήρησης του 
τόπου. 

Τα σχέδια και έργα ΜΕΕΒ μπορούν επίσης να υπόκεινται στις διατάξεις των Οδηγιών για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική 
Εκτίμηση (ΣΠΕ) και την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ). Η Οδηγία για την ΕΠΕ έχει εφαρμογή σε 
επίπεδο μεμονωμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Η αδειοδότηση των έργων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον πρέπει να γίνεται μόνο μετά τη διενέργεια ΕΠΕ και αφού ληφθούν υπόψη οι πορίσματά της. 

Στρατηγικός χωροταξικός σχεδιασμός και σημασία του στο θέμα των προστατευόμενων περιοχών 

Ο στρατηγικός χωροταξικός σχεδιασμός είναι ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία για την αναγνώριση πιθανών 
συγκρούσεων και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στη φύση και την άγρια ζωή, νωρίς κατά τη διαδικασία 
σχεδιασμού. Στην περίπτωση της ΜΕΕΒ, λεπτομερείς χάρτες των ορυκτών πόρων είναι απαραίτητοι για να εντοπιστούν οι 
τύποι των ορυκτών και να θεωρηθούν εκμεταλλεύσιμοι ή όχι από εμπορικής άποψης. Η επικάλυψη αυτών των χαρτών 
των ορυκτών πόρων πάνω στους χάρτες του Natura 2000, οι οποίοι δείχνουν τις θέσεις και τα όρια των τόπων Natura 
2000, βοηθά στη γρήγορα αναγνώριση περιοχών στις οποίες δεν υπάρχει καθόλου ή υπάρχει μικρός κίνδυνος πιθανών 
συγκρούσεων και σε περιοχές υψηλού κινδύνου.  

 

Διενέργεια δέουσας εκτίμησης 

Τα σχέδια (π.χ. σχέδια εξόρυξης) και τα συγκεκριμένα έργα μπορούν αν υποβληθούν σε Δέουσα Εκτίμηση (ΔΑ) σύμφωνα 
με το Άρθρο 6(3) της Οδηγίας των Οικοτόπων. 
Η ΔΕ θα πρέπει να εξετάζει τις επιπτώσεις του εξορυκτικού σχεδίου/έργου εξόρυξης στην ακεραιότητα των τόπων Natura 
2000, μεμονωμένα και σε συνδυασμό με άλλα σχέδιο ή έργα. Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί προκειμένου να: 
 
• εκτιμήσει πλήρως τις επιπτώσεις των σχεδίων ή έργων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε έναν τόπο 
Natura 2000, 
• επιβεβαιώσει ότι μια αρνητική επίπτωση στην ακεραιότητα ενός τόπου μπορεί να αποκλειστεί. Σε αντίθετη περίπτωση, 
το σχέδιο ή έργο μπορεί να εγκριθεί μόνο εφόσον μπορούν να επιβληθούν μέτρα αντιμετώπισης ή όροι σχεδιασμού οι 
οποίοι απομακρύνουν ή ελαχιστοποιούν τις αρνητικές επιπτώσεις στον τόπο, 
• παρέχει έναν μηχανισμό για την έγκριση, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, των σχεδίων ή των έργων για τα οποία δεν μπορεί 
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να επιβεβαιωθεί ότι δεν θα επηρεάσουν αρνητικά έναν τόπο Natura 2000, ακόμα και μετά την εφαρμογή μέτρων 
αντιμετώπισης, όταν τα εν λόγω σχέδια ή έργα, ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, κρίνονται ως έργα υπέρτερου δημοσίου 
συμφέροντος. 
 
Είναι ευθύνη των αρμόδιων εθνικών αρχών, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της ΔΕ, να εγκρίνουν το σχέδιο ή το 
έργο.  

 

Aποκατάσταση και βιοποικιλότητα 

Αν, βάσει της ΔΕ, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι ένα σχέδιο ή έργο δεν θα επηρεάσει αρνητικά την ακεραιότητα ενός 
τόπου, οι διατάξεις του Άρθρου 6(4) της Οδηγίας των Οικοτόπων εφαρμόζονται σε όλες τις μεταγενέστερες αποφάσεις 
που λαμβάνονται για τη συνέχιση του έργου όπως αρχικά προτάθηκε και ορίζεται το σύνολο των προϋποθέσεων οι οποίες 
πρέπει να πληρούνται προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να το αδειοδοτήσουν. Εναπόκειται, σε όποιον θέλει να κάνει χρήση 
του άρθρου 6(4), να αποδείξει, ως προϋπόθεση, ότι πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

• η προτεινόμενη για έγκριση εναλλακτική λύση είναι η λιγότερο επιζήμια για την ακεραιότητα του τόπου Natura 2000, 
όσον αφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, και δεν υπάρχει άλλη εφικτή εναλλακτική λύση ή οποία δεν επηρεάζει 
αρνητικά την ακεραιότητα οποιουδήποτε τόπου Natura 2000, 

• υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος, όσον αφορά στην ανθρώπινη υγεία και την ασφάλεια ή 
σημαντικές ευεργετικές συνέπειες για το περιβάλλον, ή άλλοι επιτακτικοί λόγοι, για τους οποίους πριν την αδειοδότηση 
του σχεδίου ή του έργου έχει γνωμοδοτήσει η Επιτροπή, 

• έχουν υιοθετηθεί όλα τα αναγκαία αντισταθμιστικά μέτρα που διασφαλίζουν την προστασία της συνολικής συνοχής του 
Natura 2000. 

Τα αντισταθμιστικά μέτρα πρέπει: 

• να συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος εντός της συγκεκριμένης 
βιογεωγραφικής περιοχής, ή εντός του ίδιου εύρους κατανομής, ή της μεταναστευτικής οδού, ή της περιοχής διαχείμασης 
των πουλιών (π.χ. για τους χαρακτηρισμένους τόπους βάσει της Οδηγίας για τα Πουλιά) εντός συγκεκριμένου Κράτους 
Μέλους, 

• να αφορούν, σε συγκρίσιμες αναλογίες, στους οικοτόπους και τα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που επηρεάζονται 
αρνητικά, 

• να παρέχουν λειτουργίες συγκρίσιμες με εκείνες που είχαν δικαιολογήσει την επιλογή του αρχικού τόπου, ιδίως όσον 
αφορά την επαρκή γεωγραφική κατανομή. 

Η ΜΕΕΒ κάνει σημαντική προσπάθεια όχι μόνο για να μειώσει τις επιπτώσεις της αλλά και για να συνεισφέρει στη 
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διατήρηση της βιοποικιλότητας, κυρίως μέσω της αποκατάστασης των θέσεων εξόρυξης και την εφαρμογή 
αντισταθμιστικών για τη βιοποικιλότητα οφελών. 

 

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις εξόρυξης εντός NATURA 

Χαρακτηρισμός ΖΕΠ σε λατομείο 

Η ΖΕΠ Dubnické štrkovisko βρίσκεται σε μια περιοχή όπου πραγματοποιούνταν βιομηχανική εξόρυξη χαλικιού στον 
ποταμό Vah (Σλοβακία). Λόγω της ατελούς εξόρυξης (αφήνοντας δηλαδή μικρές νησίδες) δημιουργήθηκε ένας φυσικός 
τόπος. Μόλις σταμάτησε η εξορυκτική δραστηριότητα, ακολούθησε γρήγορη φυσική διαδοχή που οδήγησε στη 
δημιουργία μιας περιοχής υψηλής ποιότητας για τα άγρια πτηνά. Στη Σλοβακία, ο τόπος αυτός (ca. 60 εκτάρια) είναι ένας 
από τους τρεις καλύτερους οικοτόπους φωλιάσματος του Sterna hirundo, ενός είδους της Οδηγίας για τα Πουλιά που 
εξαρτάται από την τακτική διαχείριση της φυσικής διαδοχής η οποία, στην προκειμένη περίπτωση, γίνεται τόσο από το 
κράτος όσο και από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Έξι άλλα φωλεάζοντα είδη πτηνών μπορούν αν βρεθούν στην περιοχή, 
συμπεριλαμβανομένων των Ixobrychus minutus και Porzana porzana. Το παλαιό λατομείο χρησιμοποιείται επίσης από 
μεταναστευτικά και διαχειμάζοντα είδη. Η περιοχή διατηρεί τον οικολογικό χαρακτήρα της, παρά το γεγονός ότι αποτελεί 
μέρος μιας αδειοδοτημένης περιοχής εξόρυξης και βρίσκεται μέσα σε μια περιοχή έντονα επηρεασμένη από τον άνθρωπο, 
κοντά σε μια πόλη και έναν αυτοκινητόδρομο. 

 

 

Κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό εξορυκτικών δραστηριοτήτων στην Αγγλία 
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Στην Αγγλία, οι Δηλώσεις Μεταλλευτικής Πολιτικής καθορίζουν τις εθνικές πολιτικές για τον σχεδιασμό εξορυκτικών 
δραστηριοτήτων. Ειδικοί στόχοι ορίζονται για διάφορα είδη υλικών (αδρανή υλικά, άργιλο, φυσική πέτρα για κτίσματα 
και στέγες, πετρέλαιο και φυσικό αέριο). 

Όταν η εξορυκτική δραστηριότητα προτείνεται να εγκατασταθεί μέσα, κοντά, ή σε περιοχή που είναι πιθανόν να 
επηρεάσει σημαντικά έναν τόπο Natura 2000, ειδικές Δηλώσεις Χωροταξικής Πολιτικής και κατευθυντήριες οδηγίες 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Αυτές καθορίζουν σαφείς κανόνες και προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των σχεδιαζόμενων 
δραστηριοτήτων. Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητας των αρχών χωροταξικού σχεδιασμού, του κύριου του έργου και του 
Natural England περιγράφονται. 

Το περιεχόμενο της ΔΕ, οι επιλογές για δημόσια διαβούλευση, η εκτίμηση των εναλλακτικών λύσεων, η εξέταση 
επιτακτικών λόγω υπέρτατου δημοσίου συμφέροντος και οι όροι για την εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων 
καλύπτονται από τις κατευθυντήριες γραμμές. 

Η Εθνική χωροταξική πολιτική περιγράφει πως οι μεμονωμένες Αρχές Σχεδιασμού Εξορύξεων (ΑΣΕ) πρέπει σχεδιάζουν 
τις εξορυκτικές δραστηριότητες αρμοδιότητάς τους. Κάθε ΑΣΕ συντάσσει ένα Πλαίσιο Αξιοποίησης Μεταλλευμάτων 
(ΠΑΜ) τα οποίο: 

• αναφέρει τη θέση των σημαντικών για τη βιοποικιλότητα περιοχών κάνοντας σαφή διάκριση μεταξύ των 
χαρακτηρισμένων περιοχών σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και 

• αναγνωρίζει περιοχές ή τόπους για αποκατάσταση ή δημιουργία νέων οικοτόπων προτεραιότητας οι οποίοι συμβάλουν 
στους περιφερειακούς στόχους. 

 

Μέτρα μετριασμού για ιπτάμενους σκίουρους 

Στη νοτιοδυτική Φινλανδία σχεδιάστηκε και αδειοδοτήθηκε ένα ορυχείο χρυσού που περιελάμβανε επιφανειακή και 
υπόγεια εξόρυξη. Σύμφωνα με την οικολογική μελέτη που εκπονήθηκε συμπληρωματικά της εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 13 αρσενικά άτομα ιπτάμενου σκίουρου (Pteromys volans), ο οποίος είναι το πιο 
σημαντικό θηλαστικό στην περιοχή και προστατεύεται βάσει της Οδηγίας των Οικοτόπων, και τρία αναπαραγόμενα 
θηλυκά διαβιούν στην περιοχή. Κάθε επικράτεια μελετήθηκε λεπτομερώς, συνυπολογίζοντας πιθανές διασυνδέσεις 
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μεταξύ αυτών και άλλων ιπτάμενων σκίουρων εκτός της περιοχής εξόρυξης. Ο κοντινότερο τόπος Natura 2000 
βρισκόταν 5 km μακριά από το ορυχείο. 

 

 

 

Ο αιτών συμπλήρωσε την αίτησή του σχετικά με την προστασία του ιπτάμενου σκίουρου αφού συμβουλεύτηκε τις 
περιφερειακές περιβαλλοντικές αρχές και οι όροι αδειοδότησης περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

• Το άκρο του επιφανειακού ορυχείου μπορεί να επεκταθεί το πολύ έως 40 m απόσταση από το πλησιέστερο δένδρο με 
φωλιά. Μεταξύ της θέσης φωλιάσματος και του ορυχείου δεν επιτρέπεται η υλοτόμηση των δέντρων εκτός μιας ζώνης 5 
μέτρων ανάμεσα στο ορυχείο και το δάσος, στην οποία επιτρέπεται η υλοτόμηση για λόγους ασφάλειας. 

• Τα δέντρα που χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή και τροφοληψία στην περιοχή επικράτειας του ιπτάμενου σκίουρου 
δεν πρέπει να καταστραφούν και επαρκής ποσότητα δένδρων για παροχή προστασίας πρέπει να διατηρηθεί γύρω από τις 
θέσεις φωλιάσματος. Εντός της περιοχή του ορυχείου δεν πρέπει να κόβονται τα δέντρα στις διαδρομές των ιπτάμενων 
σκίουρων. 

(Euromines (Polar Mining Oy, Vammala, Finland)) 
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Διευκρινιστική πληροφορία σε σχέση με τις εγγυητικές αποκατάστασης-πρόταση ΣΜΕ  

Σε συνέχεια της επιστολής έστειλε ο ΣΜΕ σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού των εγγυητικών επιστολών 
αποκατάστασης, γνωστοποίησε  επιπρόσθετα προς τον προϊστάμενο τμήματος Λατομείων , Μαρμάρων και Φυσικών 
Λίθων, Προέδρο της ομάδας εργασίας ΥΠΕΝ για τις εγγυητικές επιστολές Αποκατάστασης Περιβάλλοντος  κ. Ηλία 
Μπάρτζο, τα παρακάτω: 

 

1. Γιατί απαιτείται αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των εγγυητικών 

Πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της εγγυητικής και η κάλυψη του συνόλου της 
αποκατάστασης, με βάση τις ΑΕΠΟ, σε βάθος χρόνου (40ετία70ετία). 

Ένα λατομείο εντός λατομικού χώρου που βρίσκεται στην τρίτη δεκαετία λειτουργίας καλείται να καλύψει με εγγυητική 
επιστολή 1020% ανά έτος , ώστε να καλυφθεί το 100% εντός οκταετίας,  το συνολικό προβλεπόμενο κόστος 
αποκατάστασης, του που προβλέπεται στην  ΜΠΕ.  

σ.σ. Το παράδειγμα αυτό αφορά μόνο τα Λατομεία Αδρανών και τα Μεταλλεία και όχι ΒΟ και Μαρμάρων .  

Ας πάρουμε ως παράδειγμα μία υπαρκτή περίπτωση λατομείου 400 στρεμμάτων που βρίσκεται στην τρίτη δεκαετία, με 
άδεια εκμετάλλευσηςμίσθωση που ξεκινά το 2006. Το λατομείο αυτό έχει απολήψιμα αποθέματα που μπορεί να 
καλύψουν τα 70 χρόνια (προβλεπόμενη διάρκεια από το νόμο 4512/2018). 

Με βάση τις αποφάσεις του υπουργείου, πρέπει να εκδοθεί εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει το συνολικό ποσό της 
αποκατάστασης έως το έτος 2076. 

Αυτό μεταφράζεται ότι θα πρέπει να προσκομιστεί  μία εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει   σταδιακά εντός οκταετίας  
το σύνολο της δαπάνης αποκατάστασης μέχρι το 2026 και στη συνέχεια εγγυητική αορίστου χρόνου που θα εξασφαλίζει 
το Δημόσιο για 50 χρόνια έως το 2076. 

Ήδη με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις από τις Περιφέρειες υποδεικνύεται ότι η δαπάνη αποκατάστασης πρέπει να 
υπολογίζεται με βάση τα Τιμολόγια Έργων Πρασίνου του ΥΠΟΜΕΔΙ  , ως να ανατίθεται εργολαβικά με τιμές δημοσίου 
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έργου μηδενικής έκπτωσης  το έργο από το Δημόσιο (κόστος αποκατάστασης προσαυξημένο με 18% εργολαβική 
αποζημίωση και 15% απρόβλεπτα), με αποτέλεσμα να τίθεται ως λογικό κόστος αποκατάστασης ανά στρέμμα, το 
υπέρογκο ποσό των 2000 ευρώ. Στο παράδειγμα μας αυτό, σημαίνει 800.000 ευρώ κόστος αποκατάστασης.  

Επειδή πολλές λατομικές επιχειρήσεις είναι μικρομεσαίας κλίμακας και οι εγγυητικές αορίστου χρόνου για τα πιστωτικά 
ιδρύματα, θεωρούνται ισάξιας χρηματοδότησης/δανειοδότησης της επιχείρησης, η μέση προμήθεια σήμερα αποτιμάται 
σε 3% ανά έτος, δηλαδή 24.000 ευρώ ανά έτος. Στο σύνολο των 70 ετών για τη λειτουργία του λατομείου, θα 
καταβληθούν 24.000 ευρώ στην οκταετία 20192026 και επιπλέον 1.200.000 ευρώ (50x24.000) για τα υπόλοιπα 50 χρόνια, 
δηλαδή συνολικό το κόστος εγγυητικών για τη διάρκεια του λατομείου ανέρχεται σε 1.224.000 ευρώ. 

Με κανονικές τιμές αποκατάστασης και όχι εργολαβίας δημοσίου, η αποκατάσταση των 400 στρεμμάτων, δεν θα 
κοστίσει παραπάνω από 500.000 ευρώ. σ.σ.  Άρα λέμε 1250  € το στρέμμα ?  

Με βάση τα προηγούμενα, προκύπτει ότι οι εγγυητικές θα είναι υπερδιπλάσιου κόστους από το πραγματικό κόστος 
αποκατάστασης. 

Σημειώνουμε επίσης ότι όλα τα λατομεία που συνεχίζουν την λειτουργία τους και μετά τα σαράντα (40) έτη υποχρεούνται 
να καταβάλλουν «πράσινο τέλους» ύψους ένα τοις εκατό (1%) επί της αξίας των πωλούμενων προϊόντων που κατατίθεται 
στο πράσινο ταμείο.  

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν μέσω και του παραδείγματος που παραθέσαμε, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να 
αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού των εγγυητικών, ώστε να υπολογίζεται απλά και σε πραγματική βάση, να διασφαλίζει ότι 
θα πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση και να έχει λογικό κόστος. 

2. Πρόταση ΣΜΕ 

Πρέπει να αλλάξει στο πλαίσιο υπολογισμού των εγγυητικών. 

Ο τρόπος υπολογισμού των εγγυητικών πρέπει να σχετίζεται με την προγενέστερη κατάσταση της προς εκμετάλλευση 
περιοχής. Το κριτήριο αυτό υπολογισμού των εγγυητικών επιστολών αυτομάτως θα οδηγεί σε τρία επιμέρους τιμολόγια: 

 Τιμολόγιο 1 θα αφορά περιοχές έντονης δασικής βλάστησης 

 Τιμολόγιο 2 θα αφορά περιοχές χαμηλής και θαμνώδους βλάστησης 

 Τιμολόγιο 3 θα αφορά περιοχές ελλείπουσας ή ελάχιστης βλάστησης  

Το κόστος της αποκατάστασης από το οποίο εξαρτάται το ύψος της εγγυητικής, πρέπει να υπολογίζεται με βάση 
εργοταξιακά δεδομένα και όχι ως εργολαβικό (outsourcing) έργο με τιμολόγιο αναδασωτικών έργων Α.Τ.Α.Ε. 

Με βάση εργοταξιακά στοιχεία εταιρειών μελών μας, το τιμολόγιο 1 εκτιμάται περί τα 1300 ευρώ/στρέμμα, το τιμολόγιο 2 
περί τα 900 ευρώ/στρέμμα και το τιμολόγιο 3 περί τα 700 ευρώ/στρέμμα.  

Ο τρόπος υπολογισμού των εγγυητικών επιστολών θα βασίζεται στην εγκεκριμένη ΜΠΕ με βάση όμως τη 10ετή διάρκεια 
της ΑΕΠΟ και ανάλογα με την προβλεπόμενη εξέλιξη του έργου και τα προβλεπόμενα έργα αποκατάστασης (δηλαδή η 
ΜΠΕ θα σπάει σε επιμέρους 10ετίες). 

Η εγγυητική επιστολή θα αναφέρεται μόνο στο κόστος αποκατάστασης στην προβλεπόμενη δεκαετία της ΑΕΠΟ. 

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

Το Υπουργείο πρέπει να διασφαλίσει την εφαρμογή του άρθρου 55 του ν. 4512/2018 για την παραλαβή των εκτάσεων στις 
οποίες έχει ολοκληρωθεί αποκατάσταση γιατί σε διαφορετική περίπτωση, όλο το σύστημα αυτοαναιρείται ενώ γίνεται 
επαχθέστατο για το φορέα εξόρυξης (η μη παράδοση των αποκατεστημένων, συνεπάγεται τη συνέχιση της υποχρέωσης 
κάλυψής τους με εγγυητικές επιστολές). Σημειώνουμε ότι σήμερα το σύστημα παραδόσεων σε πολλές περιοχές 
υπολειτουργεί.  
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Επίσης, πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 55 παραγρ. 5 του ν. 4512/2018, ώστε να μη διώκεται ποινικά για υποβάθμιση 
περιβάλλοντος ο εκπρόσωπος του φορέα, εάν η προβλεπόμενη αποκατάσταση δεν έχει ολοκληρωθεί εντός της 
αδειοδοτημένης δεκαετίας η έχει καθυστερήσει η παράδοσή της δεδομένου ότι η εγγυητική επιστολή καταπίπτει κατά το 
μέρος που αναλογεί στο μη αποκατεστημένο τμήμα   

Τέλος προτείνουμε τη διεύρυνση χρηματοοικονομικών  εγγυήσεων για αποκατάσταση εκτός των τραπεζών και με 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις.  

Προτείνουμε διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της ΥΑ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 176641/2214 (ΦΕΚ 2909 Β’ 2018) με την εξής 
διατύπωση του άρθρου 1 § 3. 

« Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από πιστωτικά η χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτημέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέλη της 
Συμφωνίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα  αυτό. Η 
εγγυητική επιστολή μπορεί επίσης να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.ΑΤΣ.ΜΕ.ΔΕ. ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού». 

Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Συμμετοχή του ΣΜΕ στο  «ad hoc working group on Sustainable Finance» της Euromines  

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τις επιτροπές εργασίας της Euromines, δημιουργήθηκε ένα ad hoc working group που 
εργάστηκε σε θέματα του χάρτη πορείας (road map) της Commission για την προετοιμασία του 1ου νόμου για τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση (sustainable finance). 

Σκοπός της ομάδας αυτής, ήταν η επεξεργασία θέσεων, κριτηρίων,  metrics’ και δεικτών, για την εισαγωγή του κλάδου 
στο EU Taxonomy και τη δυνατότητα ένταξής του στο σύστημα Sustainable Finance. Η εργασία της Ομάδας βασίστηκε 
στα κριτήρια ελέγχου του TEG (Τechnical Experts’ Group). Συγκεκριμένα, αντιμετώπισε τα κριτήρια ελέγχου για τη 
συμμετοχή και τη σημασία του κλάδου στην Κυκλική Οικονομία, στην προστασία και την αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, στην προστασία και τη Βιώσιμη Χρήση νερού και στην πρόληψη της 
ρύπανσης. 

Τα θέματα αυτά συνοψίστηκαν σε σχετική επιστολή που δημιουργήθηκε από τη σχετική ομάδα εργασίας και τέθηκαν 
υπόψη των experts της Commission 

Στη διαδικασία αυτή έπαιξε σημαντικό ρόλο και η συμμετοχή του ΣΜΕ.  
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Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
OSH guidance on coming back to work after COVID-19 

 
Η Επιτροπή οριστικοποιεί, σε συνεργασία με την EUOSHA, ένα καθοδηγητικό έγγραφο για την υγεία και ασφάλεια 
στους χώρους εργασίας και πιο συγκεκριμένα την επιστροφή στην εργασία μετά το COVID. 
 
Το καθοδηγητικό έγγραφο  περιλαμβάνει γενικά μέτρα που στοχεύουν στην ενίσχυση των  εργοδοτών προς την επίτευξη 
ενός κατάλληλου ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας κατά την επανάληψη των δραστηριοτήτων και την 
επαναφορά στους εργασίας κατά τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο. Στη συνέχεια αυτό τέθηκε υπόψη των μελών της 
Advisory Committee of Safety and Health at Work, στην οποία μετέχει και ο ΣΜΕ.  
 
Επισυνάπτεται, παρακάτω σχετικό link με το καθοδηγητικό έγγραφο 
 
https://oshwiki.eu/wiki/COVID19:_guidance_for_the_workplace  
 

 
 
Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ 
 
Πλούσιος  ο Απρίλιος από αναρτήσεις και δημοσιεύματα που αφορούσαν  τον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων. 

Ξεκινώντας με δηλώσεις  του προέδρου κ Αθανασίου Κεφάλα στην Καθημερινή  για τις αντοχές της εξορυκτικής 
βιομηχανίας στον κορούνδιο  και στην συνέχεια  συνέντευξη  του  στο Capital.gr  . 

Ακολουθήσε το δελτίο τύπου για τις ενέργειες των εξορυκτικών εταιριών  στα θέματα της νόσου και η ενίσχυση του ΕΣΥ  
είτε με χρήματα είτε με αγορά αναπνευστήρων κι άλλων μηχανήματων  ενώ  οι τίτλοι στις αναρτήσεις  είχαν βασικό θέμα 
ότι  οι Εταιρίες του ΣΜΕ   συνέχισαν την λειτουργία τους  χωρίς περικοπές σε προσωπικό και μισθούς. 

Ενδεικτικές αναρτήσεις και δημοσιεύσεις 

Καθημερινή 

https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
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Capital.gr 

 

Ναυτεμπορική 

 

Protagon.gr 
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