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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 
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επιχειρήσεων µελών του Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

3 
 



 

 

 
 

 
 
 

4 
 



 

 

 

 

5 
 



 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Α. ΔΣ 

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ 
Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΣΤ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ 

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

 

1. Κανονιστικές εκκρεμότητεςεπαφές με Πολιτική Ηγεσία και Δημόσια Διοίκηση  

2. Προετοιμασία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μελών 

3. Ευρωπαϊκή Πολιτική «Green DealTaxonomy»  και εξορυκτικός κλάδος  

4. Εργασιακά θέματαΑίτηση διαιτησίας ΟΜΕ 

5. Επιπτώσεις COVID 19 

6. Περί μηχανημάτων έργου 

7. Επιστολή σε Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Κ. Χατζηδάκη για επιθεωρήσεις περιβάλλοντος 

8. Επιστολή σε Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Κ. Χατζηδάκη για παραχωρήσεις 

 

 

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» 

 

Τέθηκε σε Διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η νομοθετική πρωτοβουλία με 
τίτλο: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας» στο οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 
διατάξεις και για την επίσπευση και απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, της αδειοδότησης 
των ΑΠΕ, καθώς και διατάξεις για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών 

 Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, το σχέδιο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» έχει αρκετά 
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θετικά αλλά και αρνητικά σημεία 

Ανάμεσα στα θετικά είναι: 

 Παρατείνεται  η διάρκεια ισχύος ΑΕΠΟ σε 15 έτη. Παρατείνεται η διάρκεια της ΑΕΠΟ για 6 ή 4 
έτη εάν το έργο διαθέτει EMAS ή ISO 14001 αντίστοιχα (Άρθρο 1) 

 Επιταχύνονται υπό προϋποθέσεις οι διαδικασίες έκδοσης ΑΕΠΟ για νέα έργα και δραστηριότητες 
(άρθρο 2) 

 Τίθενται συγκεκριμένοι χρονικοί περιορισμοί στις φάσεις αδειοδότησης 

 Το Κεντρικό και Περιφερειακό Συμβούλιο Αδειοδότησης αναλαμβάνουν σημαντικό ρόλο στην 
προώθηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και την ολοκλήρωσή της εντός των τιθέμενων 
χρονικών ορίων 

 Απλοποιούνται οι διαδικασίες ανανέωσης ή τροποποίηση ΑΕΠΟ (άρθρο 3 και 4) 

 Θεσμοθετείται ο ρόλος του πιστοποιημένου αξιολογητή ΜΠΕ 

 Ενισχύεται η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου 

 Συγκροτούνται τοπικές Επιτροπές Διαχείρισης συμβουλευτικού χαρακτήρα για την υποστήριξη 
της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής 

 Ιδρύεται ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) στον 
οποίο εντάσσεται το «Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» (ΕΚΠΑΑ). Μέσω 
αυτού, δίδεται έμφαση στη χάραξη  πολιτικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
(άρθρο 27).Ο ΟΦΥΠΕΚΑ καταρτίζει μητρώο περιβαλλοντικών οργανώσεων που ενδιαφέρονται 
να συμμετέχουν σε Προγραμματικές Συμβάσεις και Μνημόνια Συνεργασίας 

 Προβλέπεται δυνατότητα εμπλοκής πιστοποιημένων αξιολογητών για τη διεκπεραίωση όλων 
των σταδίων έως και την υποβολή σχεδίου ΑΕΠΟ ή της απόφασης απόρριψης (άρθρο 7) 

 Καθορίζεται νέα διαδικασία αδειοδότησης ΑΠΕ μέσω έκδοση Βεβαίωσης Παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας (άρθρο 11) 

 Ορίζεται το χρονικό πλαίσιο ισχύος της Βεβαίωσης Παραγωγής και προβλέπονται ειδικότερες 
υποχρεώσεις για τον ενδιαφερόμενο επενδυτή (άρθρο 12) 

 Προβλέπονται ειδικότερες απαιτήσεις αναφορικά με τη χωροθέτηση ορισμένων κατηγοριών 
σταθμών ΑΠΕ (άρθρο 13) 

 Ορίζονται ειδικότερες ρυθμίσεις αναφορικά με τις περιοχές οι οποίες έχουν κηρυχθεί ως 
κορεσμένα δίκτυα (άρθρο 14) 

 Ρυθμίζονται ζητήματα εδαφικών επικαλύψεων και συγκρούσεων μεταξύ αιτήσεων για χορήγηση 
ή τροποποίηση Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. (άρθρο 15) 

 Τροποποιείται το π.δ. 59/2018, προκειμένου να προστεθούν σ’ αυτό και να περιγραφούν 
κατηγορίες γενικών χρήσεων και ειδικών χρήσεων, οι οποίες προσομοιάζουν σε 
προστατευόμενες περιοχές (άρθρα 4446) 

 Περιγράφεται η διαδικασία για την κατάρτιση των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών, τη 
σύνταξη σχεδίων διαχείρισης και προεδρικών διαταγμάτων για τις προστατευόμενες περιοχές 
(άρθρο 47) 

 Αναμορφώνεται το πλαίσιο η διαδικασία εξέτασης στο πλαίσιο των Επιτροπών Εξέτασης 
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Αντιρρήσεων με σκοπό την ταχύτερη ολοκλήρωση της ανάρτησης των Δασικών Χαρτών (άρθρο 
49) 

 Επιχειρείται να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των οικιστικών πυκνώσεων, με βάση τις αποφάσεις του 
ΣτΕ, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών για τις περιοχές που 
είχαν εξαιρεθεί (άρθρα 5055) 

 

Αρνητικά θεωρούνται: 

o Η ασάφεια για την επέκταση της 15ετίας και στις ήδη εκδοθείσες  ΑΕΠΟ και η μη εξίσωση των 
συστημάτων EMAS και ISO 14001 στις παρατάσεις των ΑΕΠΟ. 

o Η μη εφαρμογή απλοποιητικών  διαδικασιών για τις ανανεώσεις ΑΕΠΟ των υπογείων έργων 

o Η ασάφεια  στα κριτήρια περί ουσιώδους μεταβολής μίας ΑΕΠΟ 

o Ο ελλιπής περιγραφή λειτουργίας των ΚΕΣΠΑ ΠΕΣΠΑ 

o Το ότι οι πιστοποιημένοι αξιολογητές δεν έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα και δεν δεσμεύονται 
από τους ίδιους χρονικούς περιορισμούς που τίθενται και στην αδειοδοτούσα αρχή 

o Το ότι δεν βάζει περιορισμούς στη χρήση δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων. 

o Η μη αντιμετώπιση των προβλημάτων της λειτουργίας των επιθεωρήσεων και της ανασφάλειας 
δικαίου που αυτή δημιουργεί (δεν έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις του ΣΜΕ). 

o Η μη τοποθέτηση χωροταξικών περιορισμών στα αιολικά πάρκα και τις ανεμογεννήτριες ως 
προς τις λατομικές και μεταλλευτικές περιοχές 

o Η ασάφεια στη λειτουργία του «Συστήματος Διακυβέρνησης Προστατευόμενων Περιοχών»  

o Το ότι στις τροποποιήσεις των χρήσεων γης  στις ζώνες απολύτου προστασίας και προστασίας 
της φύσης δεν συμπεριλαμβάνονται οι εξορυκτικές δραστηριότητες (αποκλείονται εκ των 
προτέρων) 

o Η μη αποδοχή των προτάσεών μας για τροποποίηση του νόμου 4042/2012 περί γνωστοποιήσεων 
,τροποποίηση του νόμου 4558/2014 περί υδατορεμάτων, τροποποιήσεις του νόμου 4512/2018, 
τροποποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας περί χαρακτηρισμού και εγκαταστάσεων αποβλήτων 

 

Οι απόψεις μας τέθηκαν  υπόψη της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ και αποφασίστηκε να σταλεί  
ιδιαίτερο υπόμνημα για τον εκ των προτέρων αποκλεισμό της εξορυκτικής δραστηριότητας  από τις 
ζώνες προστασίας της φύσης, επισυνάπτοντας την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία και παραδείγματα 
εξορύξεων εντός Natura από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.  

 

 

Ειδικότερα και πιο αναλυτικά, οι παρατηρήσεις μας, όπως τέθηκαν στη διαβούλευση, είχαν ως εξής: 

 

Β) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΕΛΛΕΙΨΕΙΣΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 
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Ι. Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας» 

Γενική παρατήρηση : Όπου αναφέρεται «αρμόδια υπηρεσία» να συμπληρώνεται  «ή πιστοποιημένος 
αξιολογητής» 

 

Άρθρο 1 

Προσθήκη α 

Προτείνεται να προβλεφθεί ότι η μεγαλύτερη διάρκεια χρονικής ισχύος (15 έτη) αφορά και τις ήδη 
εκδοθείσες  ΑΕΠΟ. Προς τούτο, μετά από αίτηση του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, στην 
οποία δηλώνεται υπεύθυνα ότι δεν έχει επέλθει ουσιώδης μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
του έργου ή της δραστηριότητας, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής ΥΠΕΝ με την οποία καθορίζεται η διάρκεια ισχύος της υφιστάμενης ΑΕΠΟ στα 15 χρόνια από 
την έκδοσή της.  

 

Προσθήκη β 

Η μεταβολή της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει την περιβαλλοντική αδειοδότηση, εάν δεν επηρεάζει 
βασικούς όρους της ΑΕΠΟ, δεν αποτελεί λόγο επανεκτίμησής της πριν τη λήξη της 15ετίας 

 

Τροποποίηση 

Για τα έργα ή δραστηριότητες που διαθέτουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001, η 
διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ παρατείνεται για 6 έτη. 

Προσθήκη γ 

Εάν από τον κύριο του έργου έχει γίνει ολική μίσθωση του έργου σε εργολάβο, ο οποίος διαθέτει EMAS ή 
ISO 14001, τότε και αυτός δικαιούται των παρατάσεων των ΑΕΠΟ κατά 6 έτη 

 

Άρθρο 2  

Παράγραφος 1 

Εδάφιο 2δδ προσθήκη α  

Στο κεντρικό Συμβούλιο Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) ή στο αντίστοιχο Περιφερειακό  (ΠΕΣΠΑ), πρέπει να 
καλείται και ο κύριος του έργου, προκειμένου να υποστηρίξει τις απόψεις του επ’ αυτού ή επί των 
αρνητικών γνωμοδοτήσεων  

Εδάφιο 2δδ προσθήκη β 

Η 30ήμερη προθεσμία για τη συλλογή γνωμοδοτήσεων πρέπει να αφορά και τις στρατηγικές επενδύσεις: 
«Η ανωτέρω διάταξη ισχύει και για την έκδοση ΑΕΠΟ Στρατηγικής Επένδυσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 13 του Ν. 4608/2019 ως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 
Ν. 4635/2019.» 

Εδάφιο 2εε προσθήκη γ 

«Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής, η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου 
και ή έκδοση της σχετικής Απόφασης διενεργείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) 
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ημερών από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας». 

Αυτό αφορά και στα έργα υποκατηγορίας Α2 

Σχόλιο  

Στο χρονικό σημείο που έχει φτάσει η αδειοδοτική διαδικασία έχει επέλθει ήδη σημαντική καθυστέρηση. 
Γι’ αυτό προτείνουμε τη μείωση του χρόνου για έκδοση απόφασης από το Γενικό Γραμματέα.  

 

Εδάφιο 2εε προσθήκη δ 

 

Η τήρηση των προθεσμιών ανά φάση αδειοδότησης, θα ελέγχεται μέσω του ΗΠΜ 

 

Σχόλιο -παρατήρηση 

Αναφέρεται ότι «σε κάθε περίπτωση, η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από το φορέα του έργου ή 
της δραστηριότητας κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής σε οποιοδήποτε στάδιο 
της διαδικασίας, σε καμία περίπτωση δεν αναστέλλει τις ως άνω προθεσμίες» 

Σε περίπτωση όπου ζητηθεί πρόσθετο στοιχείο που απαιτεί χρόνο ο οποίος υπερβαίνει τις 
προβλεπόμενες προθεσμίες τότε ποια θα είναι η συνέχεια; 

Σε περίπτωση που ένα πρόσθετο στοιχείο απαιτεί χρόνο για να συγκεντρωθεί και προσκομιστεί και η 
διαδικασία αδειοδότησης αναστέλλεται ή ξεκινά από την αρχή, είναι δώρον άδωρον. Πρέπει να 
προσδιοριστεί η φύση των πρόσθετων στοιχείων που μπορούν να ζητηθούν σε οποιαδήποτε φάση της 
αξιολόγησης της ΜΠΕ, ώστε να μην γίνεται υπέρβαση των χρονικών ορίων που έχουν τεθεί.  

 

Άρθρο 3  

Προσθήκη 

«Η απόφαση ανανέωσης από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή είναι οριστική και μπορεί μόνο να 
θεωρηθεί από αυτήν για αποχρώντες λόγους».  

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. 

Άρθρο 4 

Παράγραφος 2β-ββ 

Αναφέρεται ότι όταν επέρχεται ουσιώδης μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, υποβάλλεται νέα 
ΜΠΕ 

Σχόλιο: 

Ο όρος «ουσιώδης μεταβολή» δεν είναι εύκολο να ερμηνευτεί με αντικειμενικά κριτήρια με αποτέλεσμα 
η Διοίκηση να ζητά σχεδόν πάντα νέα ΜΠΕ 
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Προσθήκη α: 

Ουσιώδης 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, αύξηση ισχύος εξοπλισμού μεγαλύτερη του 
30%, αλλαγή μεθόδου εκμετάλλευσης, αλλαγή της ροής παραγωγής με εισαγωγή επιπρόσθετων 
παραγωγικών σταδίων 

 

Προσθήκη β: 

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. 

 

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.  

 

Άρθρο 6 

Σχόλιο: 

Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας, της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, όπως και ο 
εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών, δεν χρειάζονται πάντα σε κάθε κρινόμενη δραστηριότητα 
(εκτός αντικειμένου στο ΚΕΣΠΑ). 

Θα πρέπει να προβλεφθεί εναλλακτικά εκπροσώπηση από άλλα ανώτερα στελέχη σχετικά με το 
αντικείμενο (πχ Γενικός Διευθυντής Φυσικών Πόρων) και ανάλογα με την κρινόμενη περίπτωση. Το ίδιο 
πνεύμα πρέπει να ισχύει και για τη σύνθεση του ΠΕΣΠΑ.  

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΚΕΣΠΑ προτείνεται η συμμετοχή εκπροσώπου του ΣΕΒ. 

Ομοίως και για το ΠΕΣΠΑ πρέπει να συμμετέχει εκπρόσωπος της Βιομηχανίας.  

 

Προσθήκη α 

Λόγω του συνταγματικά κατοχυρωμένου (άρθρο 20 παρ. 2 Συντάγματος) δικαιώματος ακροάσεως του 
διοικουμένου, είναι επιτακτικής σημασίας να προβλεφθεί η κλήση προς ακρόαση ενώπιον του 
Συμβουλίου, με δικαίωμα υποβολής υπομνήματος, του φορέα του υπό αδειοδότηση έργου ή 
δραστηριότητας. 

 

Προσθήκη β 

Προτείνεται να προβλεφθεί προθεσμία 30 ημερών κατ’ ανώτατο όριο, εντός της οποίας οφείλει να 
αποφανθεί το Συμβούλιο, προκειμένου να διασφαλισθεί η ταχύτητα της διαδικασίας έγκρισης των 
περιβαλλοντικών όρων. 
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Άρθρο 7 

Προσθήκη: 

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. 

Παρατηρήσεις – προτάσεις 

α. Η χρήση πιστοποιημένων αξιολογητών δεν επιτρέπεται να κάμπτει τις αυστηρές προθεσμίες 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης που τίθενται στην αδειοδοτούσα αρχή από τα ά. 3 και 4 ν. 4014/2011 
(όπως τροποποιούνται από το ά. 2 του παρόντος σχεδίου νόμου), και οι οποίες έχουν έντονα 
αναπτυξιακό χαρακτήρα. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο να διαγραφεί η ρύθμιση της νέας παρ. 9 του 
ά. 16 ν. 4014/2011, σύμφωνα με την οποία: «9. Οι πιστοποιημένοι αξιολογητές, είτε τους ανατίθεται από 
την αρμόδια αρχή είτε από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, η συνδρομή τους στο πλαίσιο 
της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή της τροποποίησης των ήδη εγκεκριμένων όρων, δεν δεσμεύονται 
από τις προθεσμίες που τίθενται στη διοίκηση για την διεκπεραίωση των επιμέρους σταδίων, πλην από 
τις προθεσμίες που προβλέπονται για τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων αρχών και τη δημόσια 
διαβούλευση». 

Εξάλλου, για τον ίδιο λόγο, στη νέα παρ. 7 του ά. 16 ν. 4014/2011 πρέπει να τεθεί αποκλειστική προθεσμία 
15 ημερών για την έκδοση απόφασης από τον ΓΓ ΥΠΕΝ περί της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή την 
απόρριψη της συναφούς αίτησης, σε περίπτωση που μεταβιβαστεί σε αυτόν η σχετική αρμοδιότητα μετά 
την άπρακτη παρέλευση της 30ήμερης προθεσμίας έγκρισης ή απόρριψης του σχεδίου απόφασης Ε.Π.Ο. 
που υποβάλλεται από τον πιστοποιημένο αξιολογητή. 

β. Περαιτέρω, πρέπει να προβλεφθεί εξουσιοδότηση για την έκδοση ΠΔ, το οποίο θα ρυθμίσει 
καταλεπτώς σημαντικά θέματα που ο νόμος αφήνει αρρύθμιστα, όπως είναι τα προσόντα, η διαδικασία 
πιστοποίησης των αξιολογητών, η λειτουργία του σχετικού Μητρώου, η διενέργεια των αξιολογήσεων, η 
αμοιβή και ο έλεγχος των πιστοποιημένων αξολογητών, όπως και η επιβολή κυρώσεων σε αυτούς. 

γ. Τέλος, είναι αναγκαίο να υπάρξει ρητή πρόβλεψη στον νόμο, η οποία να αποτρέπει τη σύγκρουση 
καθηκόντων για τους πιστοποιημένους αξιολογητές. Πρέπει λοιπόν να προβλέπονται ορισμένες 
ασυμβίβαστες ιδιότητες για τους αξιολογητές. Προτείνονται τα εξής ασυμβίβαστα: 

α) Ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ να μην έχει εκπονήσει ΜΠΕ ή να συμμετείχε στην ομάδα 
εκπόνησης ΜΠΕ για το συγκεκριμένο έργο ή συνοδό ή επιμέρους έργο και δραστηριότητα κατά τα δέκα 
τελευταία έτη.  

β) Ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ να μην συνδέεται με σύμβαση εργασίας ή σύμβαση έργου ή 
σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών με το Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο που εκπόνησε την αξιολογούμενη 
Μελέτη για το συγκεκριμένο έργο ή συνοδό ή επιμέρους έργο και δραστηριότητα.  

γ) Για ιδιωτικά έργα, ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής να μην έχει στο έργο ή δραστηριότητα δικαίωμα 
κυριότητας, νομής ή κατοχής ή να αντλεί άλλο οικονομικό ή προσωπικό όφελος διότι συμμετέχει στον 
φορέα του συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας είτε ο ίδιος είτε συγγενής του έως β΄ βαθμού εξ 
αίματος ή εξ αγχιστείας, είτε νομικό πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι μέλος ΔΣ, εταίρος ή υπάλληλος.  

 

Άρθρο 9-λοιπές τροποποιήσεις του ν. 4014/2011 
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Προτείνουμε επιπρόσθετα με όσα έχουν γραφεί στο σχέδιο νόμου, τις εξής τροποποιήσεις: 

 

Άρθρο 2 παράγρ. 4  

Προσθήκη: 

Τα κεντρικά συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού διατυπώνουν τη γνωμοδότησή τους εντός τριμήνου 

Άρθρο 2 εδάφιο 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  

 

Άρθρο 7 παραγ. 3   

Επειδή δημιουργούνται σοβαρότατα προβλήματα στα νομίμως λειτουργούντα λατομεία, προτείνουμε το 
εξής: 

 

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.  

 

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 έργαέργα 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.  
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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.  

 

Άρθρο 9 παράγραφος 1  

Μετά τις αλλαγές του νέου σχεδίου νόμου, πρέπει να καταργηθεί επειδή εκλείπει η χρησιμότητά του, 
μετά τις αλλαγές που επιφέρει το σχέδιο νόμου. 

 

Άρθρο 10 παραγρ. 5 

Τροποποίηση: 

Σε περίπτωση εκτίμησης της αδειοδοτούσας αρχής ότι είναι δυνατόν μια δραστηριότητα να επηρεάσει 
σημαντικά μια προστατευόμενη περιοχή, παρά το ότι βρίσκεται εκτός αυτής, υποβάλλεται 
αιτιολογημένη έκθεση στο ΚΕΣΠΑ, προκειμένου να αποφανθεί εάν η δραστηριότητα θα ενταχθεί στο 
άρθρο 10 του ν. 4014/2011 παρ. 1,2,3,4. 

 

Ο 4014 στο άρθρο 10 παραγ. 5 αναφέρει: 

 «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.  

 

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.  

 

Άρθρο 20 παράγραφος 3 

α. Στο ά. 20 ν. 4014/2011 είναι αναγκαίο να συμπληρωθούν, με την προσθήκη νέας παραγράφου 3α, 
ορισμένες ελάχιστες  θεσμικές εγγυήσεις υπέρ των ελεγχόμενων φορέων, προκειμένου να διασφαλισθεί 
η έξωθεν καλή μαρτυρία και αντικειμενικότητα των ελέγχων και να αποτραπούν φαινόμενα κατάχρησης 
εξουσίας.  
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Ειδικότερα, θα πρέπει να προβλεφθεί η εναλλαγή των προσώπων των επιθεωρητών, όταν ελέγχεται ένας 
φορέας περισσότερες της μίας φορές εντός του ιδίου έτους.  Επιπροσθέτως, πρέπει να προβλεφθεί ότι 
για κάθε αυτοψία θα συντάσσεται ξεχωριστή έκθεση ελέγχου, η οποία θα πρέπει να κοινοποιείται στον 
ελεγχόμενο φορέα εντός τριημέρου από τη διενέργεια της αυτοψίας. Τα Πρωτόκολλα των 
δειγματοληψιών που διενεργούνται στο πλαίσιο του ελέγχου οφείλουν να φέρουν όλα τα νόμιμα στοιχεία 
της διοικητικής πράξης (εκδούσα αρχή, ημερομηνία, αριθμός πρωτοκόλλου, υπογραφή Επιθεωρητή 
Περιβάλλοντος) και να συντάσσονται με βάση τα πρότυπα μεθόδων αντιπροσωπευτικής 
δειγματοληψίας, τις επιστημονικά παραδεδεγμένες μεθόδους και τα αναγνωρισμένα πρωτόκολλα 
αναλύσεων. Η αυτονόητη δέσμευση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος από τους ισχύοντες 
περιβαλλοντικούς όρους θα ήταν σκόπιμο, για λόγους έμφασης, να μνημονεύεται και ρητά στον νόμο. 

Στα κλιμάκια περιβαλλοντικών ελέγχων πρέπει ακόμη να προβλέπεται η συμμετοχή υπαλλήλου ο 
οποίος εκπροσωπεί την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την αδειοδότηση λειτουργίας του 
έργου/δραστηριότητας, δεδομένου ότι η υπηρεσία αυτή διαθέτει τις κρίσιμες τεχνικές γνώσεις που 
απαιτούνται για τον έλεγχο ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων. Οι εν λόγω υπάλληλοι θα πρέπει στη 
συνέχεια να συμμετέχουν και στην κρίση ως προς τη διαπίστωση της παράβασης και την επιβολή 
προστίμου. 

 

Άρθρο 20 παραγ. 11, με νέα ρύθμιση παραγ. 10 βάσει του άρθρου 9 του σχεδίου νόμου 

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». 

Αυτό διότι στο άρθρο 20 παραγ. 11 του ν. 4014/2011 αναφέρεται: 

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

Άρθρο 21 παραγρ. 5 

Προτείνεται η αντικατάσταση του άρθρου 21 παραγρ. 5 ως εξής: 

«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος τα ακριβή κριτήρια επιμέτρησης των 
προστίμων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένου και λογαρίθμου για τον 
υπολογισμό τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
αναπροσαρμόζονται τα κατώτατα και ανώτατα όρια των διοικητικών προστίμων που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, με κριτήρια τη μεταβολή των οικονομικών ή/και περιβαλλοντικών 
συνθηκών». 

Σχόλιο 

Όσον αφορά το ύψος των περιβαλλοντικών προστίμων, είναι επιτακτική ανάγκη να καθορισθούν ακριβή 
και αντικειμενικά κριτήρια επιμέτρησης, με την έκδοση συναφούς κανονιστικής πράξης. 

 

Άρθρο 21  

Προσθήκη 

Λόγω  του έντονου τεχνικού χαρακτήρα των διαφορών που προκαλούνται από την επιβολή 
περιβαλλοντικών προστίμων, καθώς και της καθυστέρησης στην απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης 
από τα καθ’ ύλην αρμόδια κατά τόπους Διοικητικά Πρωτοδικεία της χώρας, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί μια ενδικοφανής διαδικασία επίλυσης των σχετικών διαφορών, ενώπιον ειδικώς 
κατεστημένου οργάνου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με σχετική προσθήκη παραγράφου 
6 στο άρθρο 21 ν. 4014/2011.  

Άρθρο 13 

Προσθήκη 

Αποκλείεται η χωροθέτηση αιολικών πάρκων εντός των τμημάτων των λατομικών περιοχών  

 

Άρθρο 26  

Σχόλιο 

Δεν είναι καθόλου καθαρό τι ρόλο διαδραματίζει το «Σύστημα Διακυβέρνησης ΠΠ», Πώς συγκαλείται, τι 
αρμοδιότητες έχει ο κάθε συμμετέχων, πώς λαμβάνονται αποφάσεις, με ποιο τρόπο τροποποιείται κτλ.  

 

Άρθρο 44  

Προσθήκη α 

Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται σε κάποια κατηγορία χρήσεων γης εξορυκτική δραστηριότητα, 

16 
 



 

 
δεδομένου ότι θεωρείται βάση του Μεταλλευτικού Κώδικα και του Ν. 4512/2018 δημοσίου συμφέροντος, 
τότε μπορεί να τροποποιούνται  και οι χρήσεις γης μέσω της ΜΠΕ της δραστηριότητας. 

Προσθήκη β 

Δεν εντάσσονται στις χρήσεις γης οι εγκαταστάσεις καθετοποίησηςεπεξεργασίας ορυκτών. Εντοπίζεται 
κενό. Προτείνουμε την εξής προσθήκη: 

 (23) Βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις καθετοποίησηςεπεξεργασίας ορυκτών 

 

Τροποποίηση παραγρ. 17 

Η ειδική κατηγορία χρήσης «25» (εξορυκτικές δραστηριότητες), πρέπει να συμπεριληφθεί και στο 
Άρθρο 14 α και στο άρθρο 14β βάσει των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι δεν απορρίπτεται a 
priori η εξορυκτική δραστηριότητα εντός προστατευόμενων περιοχών και της εκδοθείσας 
κατευθυντήριας ευρωπαϊκής οδηγίας «Εξόρυξη ορυκτών πλην ενεργειακών και το δίκτυο NATURA 
2000», τον Ιούλιο του 2010, αφού τηρούνται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες που αναφέρονται σε 
αυτήν.  

Άρθρο 58  

Προσθήκες 

Δεδομένου ότι παρά τη ρύθμιση του ά. 10 παρ. 2 περ. Δ ν. 4042/2012, έχει γίνει δεκτό στο παρελθόν ότι 
και για τους χώρους διάθεσης εξορυκτικών αποβλήτων απαιτείται επιπροσθέτως η άδεια λειτουργίας του 
ά. 36 ν. 4042/2012, προτείνεται η προσθήκη δεύτερου εδαφίου στο ά. 36 παρ. 1 περ. Β) ν. 4042/2012, όπου 
θα διευκρινίζεται ότι: «Δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας για τις εγκαταστάσεις απόθεσης εξορυκτικών 
αποβλήτων, οι οποίες διέπονται αποκλειστικά από την Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103/2009 (ΦΕΚ Β΄ 
2076/2009) και τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Υ.Α. 
Δ7/Α/οικ.12050/2223/2011, ΦΕΚ Β΄ 1227/2011).  

Τα ειδικότερα θέματα διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων διέπονται αποκλειστικά από την Α.Ε.Π.Ο. 
του οικείου έργου». 

Επίσης θα πρέπει να προστεθεί νέο εδάφιο γ) στην παρ. 4 του ά. 36 ν. 4042/2012, στην οποία να 
προβλεφθεί ότι: «Για τη συλλογή και μεταφορά των εν γένει εξορυκτικών αποβλήτων, ανεξαρτήτως του 
χαρακτηρισμού τους ως επικινδύνων ή μη, δεν απαιτείται άδεια συλλογής και μεταφοράς». 

 

Άρθρο 60  

Προσθήκη στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 42 παραγρ. 1 του ν. 4042/2012: 

«Υποχρέωση καταχώρησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, δεν υπάρχει για τα εξορυκτικά 
απόβλητα» 

 

Γ.ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

 

Προτεινόμενες τροποποιήσεις για τη διαχείριση υδατορεμάτων 
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Προτεινόμενες προσθήκες: 

Άρθρο 1 ν. 4258/2014 

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 ν. 4258/2014 

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.  

 

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 σαφέστερο κανονιστικό πλαίσιο που δεν θα επιτρέπει διάφορες ερμηνείες από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες των Περιφερειών. Υπάρχουν Περιφέρειες που ζητούν οριοθέτηση υδατορεμάτων (ακόμη και 
υπαρχουσών τεχνητών τάφρων), που θα καταστραφούν από την εξορυκτική δραστηριότητα. Δεν έχει 
νόημα οριοθέτηση υδατορεμάτων, όταν αυτά βρίσκονται εντός του πολύγωνου της ανάπτυξης των 
εξορυκτικών έργων και φυσικά θα καταστραφούν από αυτά.  

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

 

Διαχείριση Υδάτων για Προστασία Εξορυκτικών Έργων  

ΚΥΑ οικ. 146896/17102014 .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. 146896/17102014 (άδειες χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης 
υδάτων) και απαιτείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες αδειοδότηση έργων «χρήσης» νερού, ενώ δεν γίνεται 
χρήση. 
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Η αποστράγγιση δεν συνιστά χρήση. 

Πρόταση προσθήκης: 

Τα αποστραγγιστικά έργα ορυχείωνμεταλλείωνλατομείων δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
άδειας χρήσης υδάτων. 

Επιστροφές-παραδόσεις αποκατεστημένων περιοχών που ήταν δασικές πριν την άσκηση 
εξορυκτικής δραστηριότητας 

Σχόλιο: 

Οι καθυστερήσεις παραλαβής αποκατεστημένων περιοχών είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου να 
επιστρέφονται οι εγγυητικές που έχουν κατατεθεί για την αποκατάσταση, στο πλαίσιο εφαρμογής του 
νόμου 4512/2018.  

Πρόταση: 

Εντός τριάντα ημερών από την αίτηση του φορέα για παραλαβή αποκατεστημένων εγκαταστάσεων 
συγκροτείται επιτροπή παραλαβής από τα κατά τόπους δασαρχεία, η οποία προβαίνει σε σχετική 
αυτοψία και έκδοση έγγραφης απόφασης παραλαβής/ολοκλήρωσης του έργου αποκατάστασης και 
επιστροφής της εγγυητικής 

 

 ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009 περί χαρακτηρισμού αποβλήτων 

 Να ενσωματωθούν όλα τα πρότυπα περί χαρακτηρισμού αποβλήτων και αντίστοιχης 
δειγματοληψίας και συγκεκριμένα: 

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

 CEN/TR 153101:2006 

 CEN/TR 16365 «Χαρακτηρισμός αποβλήτων – Δειγματοληψία εξορυκτικών αποβλήτων» 

 

  Τα υπολείμματα εξορυκτικών αποβλήτων, τα επιβαρυμένα εδάφη από εγκαταστάσεις εξορυκτικών 
αποβλήτων και η ιλύς κατεργασίας νερών μεταλλείων στη διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων (και όχι 
τη διαχείρισή τους ως βιομηχανικά απόβλητα).  

 

Αδειοδοτήσεις εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων  

1. Εγκαταστάσεις αποβλήτων κατηγορίας «Α» 

Ζητούνται για να αδειοδοτηθούν, τα παρακάτω: 

1. ΜΠΕ & Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ)  

2. Τεχνική Μελέτη του άρθρου 4 και 101 του ΚΜΛΕ 

3. Άδεια Εγκατάστασης του άρθρου 103 του ΚΜΛΕ 

4. Υποβολή όλων των προβλεπόμενων από την παρ. Γ.1 & Γ.2 του ά. 11 της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103 
μελετών και στοιχείων, περιλαμβανομένων του θεωρημένου Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, της 
Μελέτης Επικινδυνότητας και του Εσωτερικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, καθώς και της 
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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  

 

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.  

Σε όλες τις χώρες, οι εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων και τα εξορυκτικά τους απόβλητα δεν 
αδειοδοτούνται με βάση τις διατάξεις των αντίστοιχων βιομηχανικών.  

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: 

Να γίνει ξεκάθαρη αναφορά στο νέο σχέδιο νόμου ότι οι εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων 
αδειοδοτούνται μόνο με τις οχτώ προαναφερμένες εγκρίσεις, χωρίς καμία ανάμειξη του ν. 4042/2012 και 
των ερμηνευτικών αυτού ΚΥΑ, που αφορούν μόνο βιομηχανικά απόβλητα.  

 

2. Εγκαταστάσεις αποβλήτων «μη Α» 

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

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

Οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να ενταχθούν στο νέο σχέδιο νόμου. 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ. Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
 
Ο Σύνδεσμος είχε από νωρίς επισημάνει στην ηγεσία του ΥΠΕΝ την ανάγκη τροποποίησης των άρθρων 
59 και 108 του Μεταλλευτικού Κώδικα για τους όρους και τις προϋποθέσεις με τις οποίες παρατείνεται 
κατά μία 25ετία μία μεταλλευτική παραχώρηση μετά τη λήξη της αρχικής διάρκειας των 50 χρόνων. Το 
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σημερινό καθεστώς, όπως περιγράφεται στα άρθρα αυτά του ΜΚ, δημιουργεί ανασφάλεια στους 
επενδυτές των μεταλλευτικών εταιρειών, αποθαρρύνοντάς τους να συνεχίσουν την ομαλή ροή των 
επενδύσεων, εάν δεν γνωρίζουν ότι οι παραχωρήσεις που τους ενδιαφέρουν και πλησιάζει η λήξη της 
50ετίας, θα παραταθούν ή όχι. 

Για την ασφάλεια δικαίου και την άρση των αβεβαιοτήτων, προτάθηκε από το ΣΜΕ με επιστολή που 
απηύθυνε στον Υπουργό ΠΕΝ κ. Χατζηδάκη, να τροποποιηθούν τα εξής άρθρα: 

 Διασαφήνιση ότι η πενηνταετίας διάρκεια μιας παραχώρησης ξεκινά από την έκδοση του ν. 
274/1976 (άρθρο 8) και όχι του προγενέστερου ν.δ. 210/1973( άρθρο 59) 

 Παράταση αυτοδίκαια όλων των ενεργών αποθεματικών κατά 25 έτη 

 Τροποποίηση του άρθρου 108 περί αποθεματικών παραχωρήσεων όπου κάτω από συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις, αυξάνεται η έκτασή τους 

 Τροποποίηση του άρθρου 59 του Μ.Κ. για τις αργούσες παραχωρήσεις , ώστε να διασφαλιστεί η 
διενέργεια ερευνητικών εργασιών σε αυτές 

 

 

 
Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
 
EU TAXOMOMΥ-ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ 
ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Κοινοβουλίου– προσπάθεια ένταξης του κλάδου 
σε αυτόν 

Στην εργασία που γίνεται από όλους τους συνδέσμους μέλη της Euromines (μετέχει και ο ΣΜΕ) και είναι 
σε εξέλιξη, παρατίθενται βασικά σημεία του κανονισμού “σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη 
διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων (EU taxonomy)”, καθώς και με τις θέσεις της εξορυκτικής  
βιομηχανίας για την κάλυψη των κριτηρίων ένταξής της στον κανονισμό, ώστε να μην αποκλειστεί από 
τις βιώσιμες (πράσινες) επενδύσεις. 

Σκοπός της EU TAXONOMY είναι: 

Να δημιουργήσει ένα εργαλείο που θα βοηθήσει στον προσανατολισμό των επενδύσεων προς την 
κατεύθυνση της αντιμετώπισης των κλιματολογικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων 

Να δώσει ευκαιρίες δημιουργίας νέων χρηματοδοτικών προϊόντων όπως πράσινα ομόλογα, δάνεια και 
υποθήκες 

Να δημιουργήσει μία πλατφόρμα για βιώσιμες επενδύσεις πέραν των ορίων της Ε.Ε, 
συμπεριλαμβάνοντας και δραστηριότητες με μεταβατικό περιβαλλοντικό χαρακτήρα όπως του 
αλουμινίου και του τσιμέντου, ενισχύοντας την περιβαλλοντική τους μεταστροφή με διευκόλυνσή τους 
στην εξεύρεση κεφαλαίων 

Η Taxonomy να αποτελέσει τη βάση δημιουργίας προτύπων για εφαρμογή E.U Ecolabel και στα κράτη 
μέλη, ώστε να βοηθηθούν οι πράσινες επενδύσεις 

21 
 



 

 

 

Γιατί απαιτείται κανονισμός ταξινόμησης περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 
δραστηριοτήτων 

Πρέπει να είναι ξεκάθαρο στους επενδυτές πότε μία οικονομική δραστηριότητα θεωρείται 
περιβαλλοντικά βιώσιμη 

Τα κριτήρια αυτά σε επίπεδο Ένωσης, πρέπει να είναι ενιαία 

Η ταξινόμηση των περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων θα προάγει τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση και θα δημιουργήσει πανευρωπαϊκά πρότυπα επενδύσεων 

Θα αποτραπεί ο κατακερματισμός της αγοράς εξαιτίας των διαφορετικών εννοιών των περιβαλλοντικά 
βιώσιμων δραστηριοτήτων 

Θα εξασφαλιστούν τα συμφέροντα των καταναλωτών και θα ενισχυθεί η διαφάνεια των πράσινων 
επενδύσεων με τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών για τους περιβαλλοντικούς στόχους της επένδυσης, 
κατ’ απαίτηση του κανονισμού. 

Τα βασικά του σημεία: 

Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα μίας οικονομικής δραστηριότητας ισχύει εάν υπηρετεί τουλάχιστον 
έναν από τους παρακάτω στόχους(άρθρο 5 του κανονισμού)  : 

• Μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή  

• Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτων και των θαλάσσιων πόρων 

• Μετάβαση στην κυκλική οικονομία 

• Πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης 

• Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων 

Για κάθε περιβαλλοντικό στόχο θεσπίζονται ομοιόμορφα κριτήρια (τεχνικά κριτήρια ελέγχουtechnical 
screening criteria) βάσει των οποίων προσδιορίζονται εάν οι οικονομικές δραστηριότητες συμβάλουν 
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σημαντικά στην επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου  

Κάθε οικονομική δραστηριότητα πρέπει να πληροί τις διαβεβαιώσεις ότι δεν προξενεί σημαντική ζημιά 
στο περιβάλλον(Do Not Significantly Harm minimum safeguards) 

Μία οικονομική δραστηριότητα δεν θα πρέπει να θεωρείται περιβαλλοντικά βιώσιμη αν επιβαρύνει το 
περιβάλλον περισσότερο από ότι το ωφελεί. Τα τεχνικά  κριτήρια ελέγχου θα πρέπει να προσδιορίζουν 
τις ελάχιστες προδιαγραφές ώστε να μην επιβαρύνει το περιβάλλον 

Η Commission πρέπει να αξιολογεί, συμπληρώνει ή αναθεωρεί τα τεχνικά κριτήρια για τη συμπερίληψη 
μιας δραστηριότητας στον κατάλογο της ταξινόμησης των περιβαλλοντικά αποδεκτών, ώστε να μη 
δημιουργηθεί αρνητικός αντίκτυπος στις χρηματαγορές. Οι πράξεις αυτές θα πραγματοποιηθούν για 
όλες τις δραστηριότητες του καταλόγου, δυο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού(2022) και 
στη συνέχεια ανά τριετία .Ανά τριετία θα γίνεται έκθεση προόδου εφαρμογής του κανονισμού. 

Η Commission υποχρεούται να θεσπίσει τεχνικά κριτήρια αξιολόγησης που θα έχουν νομική σαφήνεια , 
ευκολία εφαρμογής και θα ελέγχεται εύκολα η συμμόρφωση σε αυτά. Ο προσδιορισμός αυτών των 
κριτηρίων ανατέθηκε στο Technical Expert Group on Sustainable Finance, η τελική έκθεση του οποίου 
σας επισυνάπτεται. 

 

Βασικά σημεία που αφορούν στην εξορυκτική δραστηριότητα 

Άρθρο 9  Σημαντική συμβολή στην κυκλική οικονομίατεχνικά κριτήρια  

Μια δραστηριότητα συμβάλλει στον εν λόγω περιβαλλοντικό στόχο, εκτός των άλλων, εάν μειώνει τη 
χρήση των πρωτογενών πρώτων υλών , ενισχύει την ανακυκλωσιμότητα των προϊόντων, μειώνει την 
περιεκτικότητα των υλικών σε επικίνδυνες  ουσίες, αποτρέπει την παραγωγή αποβλήτων μεταξύ άλλων 
και από την εξόρυξη ορυκτών και ενισχύει την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 
των αποβλήτων. 

Άρθρο 11  Σημαντική συμβολή στην προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων τεχνικά κριτήρια  

Μια δραστηριότητα συμβάλλει στον εν λόγω περιβαλλοντικό στόχο, εκτός των άλλων, εάν ενισχύει τη 
διατήρηση και αποκατάσταση οικοσυστημάτων και συμβάλλει στην προστασία της βιοποικιλότητας του 
εδάφους και της αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων. 

Άρθρο 11α  Ευνοϊκές δραστηριότητες 

Μία δραστηριότητα θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά στους στόχους του άρθρου5, εάν διαμορφώνει 
με άμεσο τρόπο ευνοϊκές συνθήκες ώστε άλλες δραστηριότητες να μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά 
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στους στόχους αυτούς. 

Άρθρο 12 Σημαντική επιβάρυνση για τους περιβαλλοντικούς στόχους(Do Significant Harm) 

Δραστηριότητες που θεωρούνται ότι είναι εκτός κριτηρίων Taxonomy, εκτός των άλλων, είναι και αυτές 
που οδηγούν σε σημαντική αύξηση παραγωγής αποβλήτων ή διάθεση αποβλήτων που ενδέχεται 
να προκαλέσει σημαντική, μακροπρόθεσμη βλάβη στο περιβάλλον. 

Άρθρο 15 Πλατφόρμα για τη βιώσιμη χρηματοδότηση 

Η Επιτροπή συγκροτεί πλατφόρμα για τη βιώσιμη χρηματοδότηση που αποτελείται από εκπροσώπους 
διαφόρων ευρωπαϊκών φορέων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Επενδύσεων, εμπειρογνώμονες χρηματοπιστωτικών αγορών, εμπειρογνώμονες σε περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και εργασιακά θέματα καθώς και εμπειρογνώμονες από την ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Τα κύρια καθήκοντα της πλατφόρμας είναι να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με τα τεχνικά 
κριτήρια ελέγχου και να επικουρεί την Επιτροπή στην ανάλυση των αιτημάτων που υποβάλλουν οι 
ενδιαφερόμενοι για την ανάπτυξη ή επανεξέταση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου για μία δεδομένη 
οικονομική δραστηριότητα. 

         

Technical Expert Group(TEG) on Sustainable Finance 

H Επιτροπή ανέθεσε στο TEG τη μελέτη για την εκπόνηση του κανονισμού, των τεχνικών κριτηρίων και 
συνολικά όλης της διαδικασίας Taxonomy. 

Το Μάρτιο 2020 εκδόθηκε η final technical report του TAG η οποία σας επισυνάπτεται . 

Παραθέτουμε βασικά σημεία της μελέτης: 

Η Taxonomy γίνεται με βάση την ευρωπαϊκή κωδικοποίηση NACE των δραστηριοτήτων και όχι των 
κλάδων 

Εταιρείες αλλά και φορείς πρέπει σε αυτή τη φάση να παρουσιάσουν στοιχεία (metrics) σχετικά με το 
πώς και σε ποιο βαθμό συνδυάζονται με τους στόχους και τα κριτήρια των πράσινων επενδύσεων. Όταν 
θα λειτουργήσει η πλατφόρμα,  τα στοιχεία των δραστηριοτήτων για ένταξη στη λίστα Taxonomy θα 
κατατίθενται εκεί. Με βάση τα metrics θα γίνεται technical screening των κριτηρίων, είτε από το TAG 
είτε από την πλατφόρμα 

Το σύστημα της Taxonomy έχει τα εξής βασικά  σημεία: 

1. Καθορίζει συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς στόχους( άρθρο 5 του κανονισμού).Εφαρμόζει την αρχή 
της “Mη Σημαντικής Βλάβης” (Do Not Significant Harm (DNSH)) σε κάθε περιβαλλοντικό στόχο 

2.  Καθορίζει βασικά τεχνικά κριτήρια με τα οποία μία δραστηριότητα κρίνεται ότι εξυπηρετεί τους 
στόχους του άρθρου 5 και μέθοδο screening (technical criteria screening) 

3. Προσδιορίζει μέθοδο screening κάθε δραστηριότητας για ένταξή της στην Taxonomy. Βασίζεται στα 
στοιχεία που έχουν συλλεγεί ή που αυτή έχει καταθέσει στο TAG (metrics) για την περιβαλλοντική της 
συμπεριφορά. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι ποσοτικά ή ποιοτικά ή δείκτες ή οριακές 
τιμές(thresholds)  που να προσδιορίζουν ή να αποδεικνύουν την περιβαλλοντική συμπεριφορά μίας 
δραστηριότητας, πάντοτε στο πλαίσιο του DNSH 

4. Κατηγοριοποιεί τις δραστηριότητες και δημιουργεί αρχική λίστα αποδεκτών δραστηριοτήτων για 
πράσινη χρηματοδότηση. Προσανατολίζει τους επενδυτές προς την κατεύθυνση των δραστηριοτήτων  
που έχουν ενταχθεί στην Taxonomy ή που μπορεί να ενταχθούν στο μέλλον( έχουν προοπτικές αλλαγής 
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περιβαλλοντικής συμπεριφοράς) ή βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο αλλαγών ώστε αποδεδειγμένα να 
οδηγούνται σε κατάσταση DNSH 

5. Θεσμοθετείται η πλατφόρμα  (αυτό πέρασε με το άρθρο 15 του κανονισμού που αναφερθήκαμε πιο 
πάνω), η οποία, εκτός των άλλων, έχει ως στόχο τη διεύρυνση ή τη βαθύτερη ανάλυση των κριτηρίων 
του TEG report, ώστε να επεκταθεί η ένταξη και άλλων κλάδων στις λίστες της Taxonomy. Αυτό θα 
πραγματοποιηθεί επεκτείνοντας το κριτήριο DNSH και σε δραστηριότητες πού βοηθούν ή ενισχύουν την 
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων (enabling activities) ενώ με βάση τα σημερινά κριτήρια( TEG 
report) είναι εκτός της DNSH προδιαγραφής.  

 

Καθορίζονται τρία διαφορετικά επίπεδα κατηγοριοποίησης δραστηριοτήτων: 

α) κατηγορία ουσιαστικής συμβολής στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και υλοποίησης του 
DNSH κριτηρίου «green activity» 

β) κατηγορία σημαντικής βλάβης στο περιβάλλον με δύο υποκατηγορίες: την καφέ (δραστηριότητες που 
έχουν την δυνατότητα να μειώσουν την σημαντική βλάβη σταδιακά προς την DNSH), brown activity  και 
την κόκκινη( που εξ αντικειμένου οι δραστηριότητες αυτές δεν μπορούν να ξεπεράσουν τη σημαντική 
βλάβη), red activity. 

γ) ενδιάμεση κατηγορία με δραστηριότητες που ούτε βλάπτουν ούτε ωφελούν το περιβάλλον. 

Η ένταξη δραστηριοτήτων στην καφέ κατηγορία θα τους δώσει τη δυνατότητα, όταν λειτουργήσει η 
πλατφόρμα, να εξηγήσουν τα σχέδιά τους για μετακίνηση της περιβαλλοντικής τους λειτουργίας από το 
επίπεδο της σημαντικής βλάβης  στο επίπεδο του DNSH, ζητώντας χρηματοδότηση που θα μπορεί και 
αυτή να θεωρηθεί ως πράσινη.  

Κατ' αυτόν τον τρόπο μία εταιρεία ενθαρρύνεται  να επικοινωνήσει τα επενδυτικά της πλάνα , στο 
ευρύτερο επενδυτικό κοινό ,για σταδιακή βελτίωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος μέχρι του 
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επιπέδου του DNSH, ζητώντας χρηματοδότηση εντός του πλαισίου της  Taxonomy.  

Το TEG επεξεργάστηκε πίνακα  λίστα( σελ. 57 του Report) με οικονομικές δραστηριότητες που έχουν 
σημαντική συμβολή στη μείωση της κλιματικής αλλαγής, δείχνοντας πώς δουλεύει το “technical 
screening criteria”. Οι δραστηριότητες εντάσσονται είτε με αυτή καθεαυτή τη λειτουργία τους (Own 
Performance) είτε όταν η λειτουργία τους θεωρείται ενισχυτική για περιορισμό της κλιματικής 
αλλαγής(Enabling activities) είτε θεωρούνται μεταβατικές (Transitional activities) προς την κατεύθυνση 
της επίτευξης του κριτηρίου DNSH. Σημειώνουμε ότι η λίστα αυτή είναι ακόμη ανοικτή για παρεμβάσεις. 

Επίσης στην ίδια report(σελ. 58) παρατίθεται πίνακαςλίστα με δραστηριότητες που συμβάλλουν 
ουσιωδώς στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και όχι στην ενίσχυσή της (Substantial 
Contribution to Climate Change Adaptation activities). 

Είναι αξιοπερίεργο ότι στις λίστες αυτές έχουν ενταχθεί δραστηριότητες όπως του αλουμινίου, του 
τσιμέντου, του χάλυβα, των νιτρικών λιπασμάτων και της παραγωγής πλαστικού αρχικής μορφής. Η 
εξορυκτική βιομηχανία, παρά το ότι με τα προϊόντα της, στηρίζει την κυκλική οικονομία, πάρα 
το ότι είναι υποστηρικτική σε πολλές άλλες δραστηριότητες που εμφανίζουν το κριτήριο DNSH, 
είναι προς το παρόν εκτός λιστών και κάνει τεράστια προσπάθεια να πείσει ότι πρέπει να 
ενταχθεί ( ο ΣΜΕ συνδράμει την προσπάθεια αυτή μέσω Euromines). 

 

Εξορυκτική βιομηχανία και Taxonomy   

Δυστυχώς, όπως προαναφέραμε η εξόρυξη είναι εκτός πινάκων Taxonomy.Παρ' όλα αυτά το θέμα της 
ένταξης του κλάδου στην Taxonomy και στο «green funding»  δεν έχει τελειώσει. Ο διάλογος της 
Euromines με το TEG είναι συνεχής. Θα πρέπει να αποδείξουμε ότι πληρούμε τα κριτήρια που έχουν 
τεθεί με στοιχεία, πληροφορίες και metrics, προβάλλοντας επίσης ότι  με τα προϊόντα μας είμαστε 
χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατηγορίας «enabling activities» και «substantial contribution 
activities».Το ίδιο θα γίνει και όταν συσταθεί η πλατφόρμα. 

 Το TEG σε πρώτη φάση έθεσε τους εξής προβληματισμούς: 

• Ο εξορυκτικός κλάδος έχει σημαντικές ιδιαιτερότητες που δεν αντιμετωπίζονται από τον 
προτεινόμενο κανονισμό του Taxonomy. 
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• Οι δραστηριότητές του είναι ανομοιογενείς και δεν περιγράφονται με ενιαία κριτήρια. Η 

διαδικασία του «technical screening criteria» για τον κλάδο, είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. 

• Χρειάζεται τροποποίηση του άρθρου 12 του κανονισμού για να είναι δυνατή η ένταξή του. Στο 
άρθρο 12 αναφέρεται ότι μία δραστηριότητα είναι σημαντικά επιβλαβής για το περιβάλλον όταν 
οδηγεί σε σημαντική αύξηση παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων (shall be considered as 
significantly harming when the activity leads to a significant increase in generation or disposal 
of waste). Ο εξορυκτικός κλάδος εκτός του ότι πρέπει να αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια σε 
σχέση με το κλίμα, τη βιοποικιλότητα, τη ρύπανση, την κυκλική οικονομία και τα νερά, θα 
πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα των αποβλήτων του. Δυστυχώς αυτό  δεν αντιμετωπίζεται με τη 
θέσπιση κάποιου κατωφλίου( threshold) παρά με την αλλαγή του άρθρου 12. 

Η Euromines  ξεκίνησε την προσπάθεια συλλογής στοιχείων προκειμένου να δείξει ότι ο κλάδος 
καλύπτει τα κριτήρια ένταξης. Στην ad hoc ομάδα εργασίας στην οποία μετέχει και ο ΣΜΕ 
αποφασίστηκε να ετοιμαστεί ένα πακέτο προτάσεων με στοιχειοθετημένες αιτιολογίες για την 
τροποποίηση του άρθρου 12 και των κριτηρίων βιωσιμότητας όπως και κατάλληλων metrics. Θα 
αναφερθούμε στη φύση και τη διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων, στις προσπάθειες 
αποκατάστασης των χώρων απόθεσης, στην προσωρινότητα του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, 
στη διατήρηση του φυσικού τοπίου, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, στη συμμετοχή μας στην 
κυκλική οικονομία και τέλος στη συμβολή μας στη μείωση της κλιματικής αλλαγής. Άποψη όλων των 
μελών είναι ότι θα πρέπει να κριθούμε με βάση το τελικό μας αποτύπωμα. 

 

Γιατί η εξορυκτική δραστηριότητα πρέπει να συμπεριληφθεί στην Taxonomy 

Μετά από διάλογο, το TEG εκφράζει την εξής άποψη: 

 Η εξορυκτική δραστηριότητα είναι ένας σημαντικός τομέας τόσο όσον αφορά στην αποφυγή σημείων 
συμφόρησης στην ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών, άνθρακα παρέχοντας τις πρώτες ύλες 
που απαιτούνται για τις τεχνολογίες αυτές, καθώς και τη σύνδεση της αλυσίδας αξίας με τους τομείς 
παραγωγής έντασης ενέργειας. Ο ευρωπαϊκός μεταλλευτικός τομέας ενισχύει τη διαθεσιμότητα των 
πρώτων υλών που απαιτούνται για τις τρέχουσες και μελλοντικές τεχνολογίες για τη δημιουργία μιας 
κλιματικά ουδέτερης, κυκλικής και αποδοτικής ως προς τους πόρους οικονομίας, ενώ παράλληλα 
διαθέτει πρώτες ύλες με βιώσιμο και υπεύθυνο τρόπο. Μπορεί να θεωρηθεί τόσο ως δραστηριότητα 
που «εμπεριέχει πράσινο( greening by)» όσο και δραστηριότητα που «είναι υπέρ του 
πρασίνου(greening of)» και η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών της συμβάλλει σημαντικά στον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής στην ΕΕ.  
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Σε ότι αφορά στα κριτήρια, η Euromines έθεσε τις εξής απόψεις: 

α) Απόβλητα 

«Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα απόβλητα που αφορούν ειδικά τις εξορυκτικές δραστηριότητες 
περιλαμβάνει διατάξεις για τη μείωση, στο μέτρο του δυνατού,  των δυσμενών επιπτώσεων  στο 
περιβάλλον και τυχόν επακόλουθων κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία από τη διαχείριση των 
αποβλήτων των μεταλλείωνλατομείων. Η  νομοθεσία βασίζεται στην έννοια των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών, λαμβάνοντας υπόψη  τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων  και των εγκαταστάσεων 
διαχείρισής τους, καθώς και τη γεωγραφική τους θέση και τις τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι 
εξορυκτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν  πολλούς διαφορετικούς τομείς με πολύ διαφορετικές 
κατηγορίες αποβλήτων και στόχους διαχείρισης, οι οποίοι  είναι ιδιαίτερα γεωγραφικά μεταβλητοί. 
Μέσω της ΜΠΕ του έργου αντιμετωπίζονται οι ιδιαιτερότητες αυτές και η έγκριση του τρόπου 
αντιμετώπισής τους γίνεται από την αρμόδια εθνική ή περιφερειακή αρχή. 

Πέραν της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία , οι προσεγγίσεις με τις καλύτερες επιδόσεις σε επίπεδο έργου 
συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πρώτων υλών και στην αποδοτική 
χρήση των ενεργειακών πόρων , μέσω μέτρων ενεργειακής απόδοσης που οδηγούν σε σημαντική 
εξοικονόμηση ενέργειας. Σε αυτές τις προσεγγίσεις  περιλαμβάνονται και όλες οι πτυχές της διαχείρισης 
των  αποβλήτων από την εκτίμηση των επιπτώσεων μέχρι την εφαρμογή σχεδίων δράσης για την 
αποκατάσταση του χώρου που επηρεάζεται από εγκατάσταση αποβλήτων κατά το κλείσιμο. Κατ' αυτόν 
τον τρόπο η διαχείριση των αποβλήτων της μεταλλείας συναντά τις βραχυπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες  ανάγκες χρήσης γης των τοπικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης,  όπου 
απαιτείται, της δημιουργίας  ευνοϊκών συνθηκών  για τα απειλούμενα είδη και ενδιαιτήματα.  Στην 
Ευρώπη, οι τομείς των  ορυχείων και των λατομείων ακολουθούν ενεργά αρχές  κυκλικότητας στη 
λειτουργία τους   όπως συχνά  συνοψίζονται στα σχέδια διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων  ή στη 
ΜΠΕ του έργου. 
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  Τα ορυχεία και τα λατομεία  και τα βασικά προϊόντα πρώτων υλών που παράγουν    με τις καλύτερες 
επιδόσεις στην παγκόσμια αγορά, θεωρούνται ότι συμβάλλουν ουσιαστικά στην κυκλική οικονομία. 

Η σταδιακή  μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη και πράσινη οικονομία  θα απαιτήσει επειγόντως  
αυξημένη χρήση πρωτογενών πρώτων υλών η οποία θα οδηγήσει σε αυξημένη ανάγκη βιώσιμης 
διαχείρισης των αποβλήτων που προέρχονται από τις εξορυκτικές δραστηριότητες. Ως εκ τούτου , η 
αναγνώριση των αναγκαίων επενδύσεων ως «βιώσιμων» θα απαιτήσει  τροποποίηση του άρθρου 12δ ) 
του κανονισμού της ΕΕ για την ταξινομία.» 

 

 β) Σημαντική συμβολή στην κυκλική οικονομία 

1. Κριτήριο προς απόδειξη: βελτίωση της αποτελεσματικής χρήσης των πρώτων υλών στην παραγωγή, 
μεταξύ άλλων μέσω της μείωσης της χρήσης πρωτογενών πρώτων υλών και της αύξησης της 
βιώσιμης χρήσης υποπροϊόντων 

Βασική θέση του κλάδου:  Η μεταλλεία θα συμβάλει θετικά στην αποτελεσματική χρήση των πρώτων 
υλών, εφαρμόζοντας συστήματα διαχείρισης και βέλτιστες καλές πρακτικές, με τη φιλοδοξία να 
εξασφαλίσει συνεχή, σταθερή και επαρκή παροχή  πρώτων υλών απαραίτητων στην  κοινωνία , μεταξύ 
άλλων και μέσω της αύξησης παραγωγής παραπροϊόντων  και της επανένταξης όλων των υπολειμμάτων 
της εξόρυξης σε βιώσιμα τοπία( μέσω της αποκατάστασης). 

Κατάλογος τεχνικών κριτηρίων : 

Τα κυριότερα από αυτά είναι: 

• Υποχρεωτική εφαρμογή σχετικών με το θέμα απαιτήσεων  των πιστοποιημένων Συστημάτων 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) που ακολουθούν τα εξορυκτικά έργα 

• Εφαρμογή των αρχών της ιεράρχησης των αποβλήτων  —  πρόληψη, προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση διάθεση — στη βιώσιμη διαχείριση  υλικών καθ' 
όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του εξορυκτικού έργου 

• Αξιολόγηση παλαιών κοιτασμάτων  για οικονομική ανάκτηση υπολειπόμενων ορυκτών 
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• Εξέταση της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων ως δευτερογενούς πρώτης 

ύλης, για την παραγωγή υλικών όπως π.χ. οικοδομικών υλικών  

• Μετά το κλείσιμο του μεταλλείου/λατομείου, επανένταξη  των  αποθέσεων ή των αποβλήτων στο 
φυσικό τοπίο (αποκατάσταση),  κατά τρόπο που να αποτρέπει τις δυσμενείς επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία 

• Συνεχής συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και 
εφαρμογή του εγκριμένου σχεδίου, από την αδειοδοτούσα αρχή ,για το κλείσιμο του έργου και 
τη φροντίδα μετά από αυτό 

 

Ακολουθεί παράθεση metrics και καλών πρακτικών για την απόδειξη των ανωτέρω 

2.Κριτήριο προς απόδειξη: Μείωση της περιεκτικότητας σε επικίνδυνες ουσίες σε υλικά και προϊόντα 
καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, μεταξύ άλλων  αντικατάστασή τους με ασφαλέστερες 
εναλλακτικές λύσεις και  βελτίωση ιχνηλασιμότητας. 

Βασική θέση του κλάδου: 

Η εξόρυξη οπωσδήποτε  συμβάλλει θετικά στη  μείωση των βλαβερών υλικών με εφαρμογή συστημάτων 
διαχείρισης και  βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, με φιλοδοξία να εξασφαλιστεί η συνεχής, σταθερή και 
επαρκής παροχή των πρώτων υλών που απαιτούνται από την κοινωνία,  μεταξύ άλλων μέσω της 
αύξησης των παραπροϊόντων, και της επανένταξης όλων των υπολειπόμενων υλικών σε βιώσιμα τοπία. 

Κατάλογος τεχνικών κριτηρίων για τη μείωση των επικίνδυνων ουσιών σε υλικά και προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής: 

o Υποχρεωτική εφαρμογή των  αντίστοιχων απαιτήσεων του Συστήματος Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης (ΣΠΔ): 

o Η εκάστοτε εταιρεία παρακολουθεί, εξετάζει και ενεργεί για να βελτιώσει τις επιδόσεις της στη 
βιώσιμη διαχείριση υλικών.   

o Ζητείται η γνώμη βασικών ενδιαφερόμενων μερών  

o Τηρούνται τακτικά αρχεία όλων των ποσοτήτων και συνθέσεων των αποβλήτων από ορυχεία και 
λατομεία  για να βοηθηθεί η βέλτιστη λήψη αποφάσεων με την πάροδο του χρόνου 

o Τίθεται υπόψη της αδειοδοτούσας αρχής η μελέτη χαρακτηρισμού ορυκτών υλικών και 
αποβλήτων κατά την ΜΠΕ. Υπάρχει συνεχής έλεγχος εφαρμογής των όρων της ΑΕΠΟ και ο 
φορέας της εξόρυξης υποβάλει ετήσιες εκθέσεις παραγωγής και διαχείρισης  αποβλήτων 

o Ακολουθούν μετρήσεις των τεχνικών κριτηρίων (metrics) 

3.Κριτήρια τεχνικού ελέγχου της για τον συγκεκριμένο περιβαλλοντικό στόχο (DNSH Do Not Significant 
Harm), για να καθοριστεί εάν μια οικονομική δραστηριότητα θεωρείται ότι προκαλεί σημαντική ζημία σε 
έναν ή περισσότερους από τους περιβαλλοντικούς στόχους της Taxonomy. 

Κριτήριο DNSH, όπως περιγράφεται στον κανονισμό EU Taxonomy : 

 Σε ότι αφορά την κυκλική οικονομία, το κριτήριο αυτό καταστρατηγείται όταν μία δραστηριότητα 
χαρακτηρίζεται από σοβαρή αναποτελεσματικότητα στη χρήση υλικών και στην άμεση ή έμμεση χρήση 
φυσικών πόρων, όπως οι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πρώτες ύλες, νερό και γη σε ένα ή 
περισσότερα στάδια του κύκλου ζωής των προϊόντων της. Η αναποτελεσματικότητα κρίνεται και ως 
προς την ανθεκτικότητα, την επισκευασιμότητα, αναβάθμιση, την δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης ή 
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της ανακυκλωσιμότητας των προϊόντων. Επίσης δεν πληρείται το κριτήριο DNSH όταν η δραστηριότητα 
αυτή οδηγεί σε σημαντική αύξηση των επιπτώσεων από την  παραγωγή ή τη διάθεση των αποβλήτων ή 
όταν η μακροπρόθεσμη διάθεση των αποβλήτων μπορεί να προκαλέσει σημαντική και μακροπρόθεσμη 
βλάβη στο περιβάλλον. 

Αντιμετώπιση του κριτηρίου: 

Η εξορυκτική δραστηριότητα δεν οδηγεί σε σημαντικές ανεπάρκειες στη χρήση υλικών ή σε σημαντική 
αύξηση των  επιπτώσεων από την  παραγωγή ή τη διάθεση αποβλήτων γιατί: 

• Αποτελεί αντικείμενο εγκεκριμένης έκθεσης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα 
με την οδηγία 2014/52/ΕΚ της ΕΕ 

• Αποτελεί αντικείμενο εγκεκριμένου σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων σύμφωνο με 
την οδηγία 2006/21/ΕΚ της ΕΕ 

• Αποτελεί αντικείμενο εγκεκριμένης αξιολόγησης περιβαλλοντικών κινδύνων και επιπτώσεων 
σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε κράτους μέλους. Οι ροές αποβλήτων αποτρέπονται, προετοιμάζονται 
για επαναχρησιμοποίηση, ανακυκλώνονται, ανακτώνται ή διατίθενται με άλλο τρόπο σύμφωνα με τις 
οδηγίες της ΕΕ 2018/851/ΕΚ και 1999/31/ΕΚ 

 

Εκπλήρωση των κριτηρίων τεχνικού ελέγχου 

Στους τομείς των ορυχείων και λατομείων, η εκπλήρωση των κριτηρίων τεχνικού ελέγχου που 
αναφέρονται παραπάνω συνήθως περιλαμβάνει: 

• Ανακύκλωση παλιοσίδερων από μηχανήματα, οχήματα κ.λπ. 

• Απαγόρευση  μετασχηματιστών Ascarel (που περιέχουν PCB) και αντικατάσταση  με άλλον  τύπο 
μετασχηματιστών 

• Απομάκρυνση υλικών που περιέχουν αμίαντο και διασφάλιση ασφαλούς διάθεσης 
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• Ανακύκλωση χρησιμοποιημένου λαδιού κινητήρα από όχημα 

• Οι μη ανανεώσιμου καυσίμου κινητήρες (φυσικό αέριο, ντίζελ) αντικαθίστανται από κινητήρες 
που τροφοδοτούνται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές), εάν είναι  δυνατόν 

• Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αντικατάσταση κινητήρων που χρησιμοποιούν 
υδρογονάνθρακες, επιλέγονται οι κινητήρες και οι γεννήτριες με τη μεγαλύτερη ενεργειακή 
απόδοση και τις χαμηλές εκπομπές  

• Κατά την κατασκευή νέων δρόμων, επιλέγεται υλικό οδοποιίας που είναι πιο βιώσιμο από τη νέα 
άσφαλτο, όπως η άσφαλτος από σκυρόδεμα ή η ανακτημένη άσφαλτος, εάν είναι εφικτό 

• Το υδατικό αποτύπωμα των διαδικασιών παραγωγής μεταλλευμάτων/ συμπυκνωμάτων 
βελτιστοποιείται 

• Η αποδοτικότητα της χρήσης του νερού για την πρόληψη της σκόνης μεγιστοποιείται, για 
παράδειγμα με την εφαρμογή βιοαποδομήσιμων προσθέτων που βελτιώνουν τα δεσμευτικά 
χαρακτηριστικά του εδάφους/σκόνης και με τη χρήση δευτερευουσών πηγών νερού 

• Κατά τη διάρκεια των κατεργασιών, το μετάλλευμα και τα αντιδραστήρια χρησιμοποιούνται με 
τον πιο αποτελεσματικό τρόπο με επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των επεξεργαστών  

• Εφαρμόζονται ορθές τεχνικές χειρισμού επικίνδυνων υλικών για τη διασφάλιση της ανθρώπινης 
υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος  

• Σωστή διάθεση ή ανακύκλωση επικίνδυνων υλικών μετά τη διασφάλιση της χρήσης τους, 
σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ 

• Προωθείται η αντικατάσταση επικίνδυνων ουσιών από λιγότερο επικίνδυνες ουσίες, όπου είναι 
εφικτό,  μέσω της προληπτικής διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας  

• Η προληπτική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας ασκείται με την αγορά προϊόντων που 
εξασφαλίζουν  την επαναχρησιμοποίηση, τη διάρκεια ζωής, την ανακατασκευή, την αναβάθμιση, 
την ανακατασκευή, και την επισκευή  

• Η επισκευή και αναβάθμιση των μεταχειρισμένων προϊόντων (για παράδειγμα η εγκατάσταση 
εξοπλισμού μείωσης των εκπομπών σε παλαιότερα οχήματα) ή κτιρίων (για παράδειγμα η 
αναβάθμιση της μόνωσης παλαιότερων κτιρίων), ασκείται όπου αυτό είναι εφικτό  

• Τα απόβλητα προς ανακύκλωση (π.χ. λάδι, ξύλο, χαρτί) διαχωρίζονται και αναφέρονται  
ξεχωριστά από τα εξορυκτικά απόβλητα.  

• Η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων που παράγονται κατά τη διαδικασία παραγωγής 
εξασφαλίζεται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές (BATs) 

• Το εξορυκτικό έργο σχεδιάζεται κατάλληλα ώστε από την αρχή να μειώνεται η παραγωγή 
αποβλήτων, η διαχείριση υλικών και να είναι δυνατή η προοδευτική αποκατάσταση 
(EcoEfficiency, 2019) 

• Οι γεωτρήσεις και οι ανατινάξεις, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής εξοπλισμού, 
βελτιστοποιούνται για να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση εκρηκτικών υλών και η παραγωγή 
αποβλήτων (EcoEfficiency, 2019) 

• Πραγματοποιείται συμμετοχή σε καινοτόμα επιστημονικά προγράμματα για την αξιολόγηση της 
επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων 
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• Εφαρμόζονται εναλλακτικές λύσεις για τη διάθεση των εξορυκτικών αποβλήτων στο χώρο του 

ορυχείου ( π.χ. απόθεση εντός υπογείων εκσκαφών) οι οποίες  αξιολογούνται με βάση τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (BATs) 

• Εισαγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε όλα τα ορυχεία και τις μονάδες 
επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων ελέγχου τους 

• Υλοποίηση έργου μείωσης των εκπομπών  θερμοκηπίου  

• Εφαρμογή σχεδίων αποδοτικής φόρτωσης και μεταφοράς εξορυσσόμενων ώστε να μειώνεται ο 
αριθμός των χρησιμοποιούμενων οχημάτων 

• Χρησιμοποίηση της λειτουργίας τηλεχειρισμού και συστημάτων αυτοματοποίησης εξοπλισμού 

• Αντικατάσταση εξοπλισμού Diesel με ηλεκτροκίνητα μηχανήματα και με τη χρήση μπαταριών 

• Εφαρμογή led εξαρτημάτων φωτισμού 

• Στις θερμικές κατεργασίες εφαρμόζονται συστήματα προθέρμανσης και ανακύκλωσης 
θερμότητας 

• Μείωση της θερμικής κατανάλωσης ενέργειας που υποστηρίζεται είτε από την εγκατάσταση 
εναλλακτών θερμότητας είτε με τη χρήση καθαρού Ο2, η οποία είχε επιτρέψει τη χρήση 
χαμηλότερης ποσότητας φυσικού αερίου 

• Μείωση της έντασης ηλεκτρικής ενέργειας με τουλάχιστον 20% από το 2001 (σε kW/t 
παραγωγή)  

• Ανάκτηση τουλάχιστον του 10% των θερμικών ενεργειακών αποβλήτων 

• Μείωση σε συγκεκριμένα καύσιμα 

• Εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων εξόρυξης που μειώνουν το μεταφορικό έργο 

• Προσαρμογή διατάξεων ορυχείων σε πλήρως ηλεκτροκίνητες και αυτοματοποιημένες 
λειτουργίες 

Προς επιβεβαίωση των τεχνικών κριτηρίων που προαναφέρθηκαν, παρατίθενται καλές πρακτικές από 
Συνδέσμους μέλη της Euromines. Ο ΣΜΕ έκανε αναφορά στον τρόπο σχεδιασμού των υπογείων 
εκμεταλλεύσεων από εταιρείες μέλη ώστε να μειώνεται η παραγωγή αποβλήτων και να ευνοείται η 
απόθεση στείρων εντός των εξοφλημένων κενών, περιορίζοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

4. Κριτήριο περιορισμού κλιματικής αλλαγής, κριτήριο ρύπανσης, βιοποικιλότητας και νερών.  

Η εργασία για τα τεχνικά κριτήρια κάλυψης των παραπάνω είναι σε εξέλιξη και σε ότι αφορά 
επιχειρήματα, metrics και σε ότι αφορά καλές πρακτικές. Η συμβολή σας σε αυτά θα είναι σημαντική.    

  

 

 

EU CLIMATE LAW 
Η πρόταση της Επιτροπής για τον πρώτο ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα στοχεύει να θέσει νομικά τον 
στόχο που καθορίζεται στην ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία  για να γίνουν η οικονομία και η κοινωνία 
της Ευρώπης ουδέτερες από το κλίμα έως το 2050. 
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Αυτό σημαίνει την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τις χώρες της ΕΕ 
στο σύνολό της, κυρίως με τη μείωση των εκπομπών, την επένδυση σε πράσινες τεχνολογίες και την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

Ο νόμος αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ συμβάλλουν σε αυτόν τον στόχο 
και ότι όλοι οι τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας διαδραματίζουν τον ρόλο τους. 

 

Στόχοι 

− Ορισμός  τη μακροπρόθεσμης κατεύθυνσης ταξιδιού για την επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας του 2050 μέσω όλων των πολιτικών, με κοινωνικά δίκαιο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο 

− Δημιουργία ενός συστήματος παρακολούθησης της προόδου και ανάληψη περαιτέρω ενεργειών, 
εάν χρειαστεί 

− Παροχή προβλεψιμότητας για επενδυτές και άλλους οικονομικούς παράγοντες 

− Εξασφάλιση ότι η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα είναι μη αναστρέψιμη 

 

Ο νόμος περιλαμβάνει τις ακόλουθες διατάξεις: 

Άρθρο 1 (αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής)  Ο κανονισμός αποσκοπεί στη δημιουργία πλαισίου για τη 
μη αναστρέψιμη και σταδιακή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και για τον καθορισμό 
δεσμευτικού στόχου της κλιματικής ουδετερότητας στην ΕΕ έως το 2050.  

Άρθρο 2 (στόχος για την ουδετερότητα του κλίματος) 

Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε ολόκληρη την ΕΕ πρέπει να είναι μηδενικές έως το 2050 το 
αργότερο και η απομάκρυνση των αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να υπερβαίνει τις εκπομπές μετά το 
2050. Τα κράτη μέλη καλούνται να ενσωματώσουν το στόχο αυτό σε σχετικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο 
για να επιτρέψουν τη συλλογική επίτευξη τον στόχο για την ουδετερότητα του κλίματος. Η Επιτροπή 
καλείται να επανεξετάσει μέχρι το Σεπτέμβριο του 2020 τον στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου έως το Σεπτέμβριο του 2020 (αναθεώρηση του ΣΕΔΕ) και να εξετάσει τη δυνατότητα 
αύξησης του στόχου σε μείωση κατά 5055% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. 

Άρθρο 3 (τροχιά για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας) 

Η Επιτροπή θα καθορίσει την πορεία για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας σε επίπεδο ΕΕ με 
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την έκδοση πράξεων κατ  Η Επιτροπή είναι σε θέση να προσαρμόζει την τροχιά μέσω των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων κάθε πέντε χρόνια. 

Η Επιτροπή οφείλει να εξετάζει τα ακόλουθα στοιχεία κατά τον καθορισμό της πορείας προς την 
ουδετερότητα από πλευράς κλίματος: 

(1) αποδοτικότητα ως προς το κόστος και οικονομική αποδοτικότητα · 

(2) οικονομική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ · 

(3) καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία. 

(4) ενεργειακή απόδοση, οικονομική προσιτότητα και ασφάλεια του εφοδιασμού · 

(5) δικαιοσύνη και αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και εντός αυτών · 

(6) την ανάγκη εξασφάλισης περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας και εξέλιξης με την πάροδο του 
χρόνου · 

(7) την ανάγκη διασφάλισης δίκαιης και κοινωνικά δίκαιης μετάβασης. 

(8) τις διεθνείς εξελίξεις και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων 
στόχων της συμφωνίας των Παρισίων · 

(9) τα καλύτερα διαθέσιμα και πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των 
τελευταίων εκθέσεων της IPCC. 

 

Άρθρο 4 (προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος) 

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη καλούνται να εξασφαλίσουν συνεχή πρόοδο προς την κατεύθυνση της 
ενίσχυσης της προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος. Τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν και να 
εφαρμόσουν εθνικές στρατηγικές προσαρμογής. 

 

Άρθρο 5 (Αξιολόγηση της προόδου και των μέτρων της ΕΕ) 

35 
 



 

 
Η Επιτροπή καλείται να αξιολογήσει τη συνολική πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη της 
κλιματικής ουδετερότητας και την πρόοδο που έχουν σημειώσει όλα τα κράτη μέλη στην προσαρμογή 
στην αλλαγή του κλίματος κάθε πέντε χρόνια, αρχής γενομένης από τις 30 Σεπτεμβρίου 2023. 

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή καλείται να αξιολογήσει τη συνοχή των μέτρων της ΕΕ με στόχο την 
ουδετερότητα ως προς το κλίμα και την επάρκεια των μέτρων της ΕΕ για τη διασφάλιση της προόδου 
όσον αφορά στην προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος. 

Η αξιολόγηση πρέπει να συμπεριληφθεί στο κράτος της έκθεσης της Ενεργειακής Ένωσης (βάσει του 
άρθρου 35 του κανονισμού 2018/1999), το οποίο υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο. 

Η Επιτροπή καλείται επίσης να αξιολογήσει πριν από την έγκρισή της κάθε σχέδιο μέτρου ή νομοθετική 
πρόταση της ΕΕ για λόγους συνέπειας με τον στόχο για την ουδετερότητα του κλίματος. Η ανάλυση 
αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται σε κάθε εκτίμηση αντικτύπου που συνοδεύει τις προτάσεις. 

 

Άρθρο 6 (αξιολόγηση των εθνικών μέτρων) 

Η Επιτροπή καλείται να αξιολογήσει τη συνοχή των εθνικών μέτρων με στόχο την κλιματική 
ουδετερότητα και την επάρκεια των εθνικών μέτρων για την εξασφάλιση της προόδου όσον αφορά στην 
προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος κάθε πέντε χρόνια, αρχής γενομένης από τις 30 Σεπτεμβρίου 
2023. 

 

Άρθρο 7 (κοινές διατάξεις για την εκτίμηση της Επιτροπής) 

Οι αξιολογήσεις που απαιτούνται βάσει των άρθρων 5 και 6 θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη όλες 
τις πληροφορίες που υποβάλλονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, τις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΧ), τις ευρωπαϊκές στατιστικές και τα δεδομένα, τα βέλτιστα διαθέσιμα 
επιστημονικά στοιχεία και κάθε σχετική συμπληρωματική πληροφορία. 

 

Άρθρο 8 (συμμετοχή του κοινού) 

Η Επιτροπή πρόκειται να συμμετάσχει σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας για να καταστεί δυνατή η 
συμμετοχή στις κλιματικές ενέργειες. Θα πρέπει να διευκολύνει το διάλογο σε περιφερειακό, εθνικό και 
τοπικό επίπεδο για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την επίτευξη της κλιματικής 
ουδετερότητας. 

 

Άρθρο 9 (άσκηση εξουσιοδότησης) 

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις διατάξεις που εξουσιοδοτούν 

 

 

Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (NEW 
INDUSTRIAL STRATEGY FOR EUROPE)-ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 
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Συνοπτικά στοιχεία της Στρατηγικής 

Στοιχεία 

Αποτελεί το 20% της ευρωπαϊκής οικονομίας 

Απασχολεί άμεσα 35 εκ. Εργαζομένους 

Το 80% των προϊόντων της εξάγονται 

Η Ε.Ε κατέχει κορυφαία θέση ως παγκόσμιος προμηθευτής και ως προορισμός άμεσων επενδύσεων 
χάρη στη βιομηχανία της 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το 99% στην Ε.Ε 

ΔιαπιστώσειςΤί χρειάζεται η νέα ευρωπαϊκή βιομηχανία 

Η Ε.Ε χρειάζεται μία βιομηχανία που θα γίνεται όλο και περισσότερο πράσινη και ψηφιακή ενώ θα 
διατηρεί τη διεθνή ανταγωνιστικότητά της. Η ανάγκη αυτή θα οδηγήσει σε μία μεταμόρφωση των 
παραδοσιακών βιομηχανιών και σε μία υψηλής ποιότητας βιώσιμη ανταγωνιστικότητα εντός Ε.Ε σε όλες 
τις δραστηριότητες 

Η μετατροπή αυτή θα δημιουργήσει πολλές, ποιοτικά αναβαθμισμένες νέες θέσεις εργασίας και θα έχει 
ως πυξίδα “the European Pillar of Social  Rights” 

Η πίεση στη χρήση πρώτων υλών και φυσικών πόρων ήδη οδηγεί σε μία εντονότερη προσέγγιση της 
κυκλικότητας στην παραγωγή 

Η Ε.Ε χρησιμοποιώντας το μέγεθος της αγοράς της πρέπει να οδηγήσει την παγκόσμια αγορά στην 
υιοθέτηση υψηλών παραγωγικών standards. Μόνο έτσι θα ενδυναμώσει τη στρατηγική αυτονομία και 
την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της 

Η Ε.Ε θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για υποστήριξη, ανανέωση και αναβάθμιση 

του παγκόσμιου εμπορίου 
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Green Deal and industry  

Με την εφαρμογή της Green Deal η Ε.Ε έχει στόχο να καταστεί η πρώτη στον κόσμο οικονομία με 
ουδέτερο κλιματικό αποτύπωμα, μέχρι το 2050 

Όλες οι βιομηχανικές αλυσίδες αξίας, συμπεριλαμβανομένων των ενεργοβόρων τομέων, έχουν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος και της 
εφαρμογής καθαρών τεχνολογιών 

Η υλοποίηση των στόχων της νέου τύπου βιομηχανίας απαιτεί εξασφαλισμένη τροφοδοσία σε πρώτες 
ύλες και αποδεκτού κόστους καθαρή ενέργεια 

Απαιτείται επιτάχυνση επενδύσεων σε έρευνα, καινοτομία και τεχνολογίες αιχμής σε βιομηχανικές 
υποδομές ώστε η ευρωπαϊκή βιομηχανία να οδηγηθεί σε νέα παραγωγικά μοντέλα και νέου τύπου 
εργασίες. Θα δημιουργηθούν πολλές νέες θέσεις εργασίας που θα απαιτούν αναβαθμισμένα, 
διαφορετικού τύπου προσόντα 

Αυτή η προσπάθεια πρέπει να υποστηριχθεί από ευρωπαϊκά επενδυτικά προγράμματα, όπως και από 
προγράμματα κρατών μελών 

Η νέα μορφή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας θα καθοδηγήσει και θα διαπλάσει το ευρωπαϊκό ψηφιακό 
μέλλον 

Αναγνωρίζοντας ότι η επεκτασιμότητα είναι το κλειδί για μία αμιγώς ψηφιακή οικονομία, η Ε.Ε θα πάρει 
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μέτρα ενίσχυσης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς ώστε, το ταχύτερο δυνατόν, να γίνει μετάβαση στη 
ψηφιακή εποχή 

Βασική κατεύθυνση η επιτάχυνση επενδύσεων σε τομείς όπως τεχνητή νοημοσύνη, 5G τεχνολογία, 
τεχνολογία ανάλυσης δεδομένων και σε κρίσιμες ψηφιακές βιομηχανικές υποδομές 

Η μετατροπή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στα νέα δεδομένα απαιτεί πολλαπλές συνέργειες και 
ενδυνάμωση συνεργασιών 

Κρίσιμη η επόμενη πενταετία για την επιτυχή εφαρμογή των ανωτέρω 

Η βιομηχανική στρατηγική πρέπει να είναι στρατηγική καινοτομίας. 

Προς την κατεύθυνση αυτή θα συσταθεί το ‘’ European Innovation Council”  

 

Εξασφαλίζοντας την ανάπτυξη της βιομηχανίας μέσω της ανάπτυξης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς 

Εκδόθηκαν ειδικά κανονιστικά πλαίσια για να προωθήσουν τη νέα μορφή της ενιαίας αγοράς στην Ε.Ε. 

α) ‘’The Single Market Enforcement Action Plan(Communication and its accompanying on Identifying 
and addressing barriers to the single  market COM(2020) 93 final)” 

b) «The Single Market Barriers Report» (Long term action plan for better implementation and 
enforcement of single market rules, COM(2020) 94 final) 

Σκοπός είναι η αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου για την εξασφάλιση της μετάβασης της ενιαίας 
αγοράς στη ψηφιακή εποχή. 

 Eπεξεργασία σχεδίου δράσης ‘’SME to SME approach” που στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες εστιάζουν στην καινοτομία 

Ενίσχυση της εξασφάλισης του υγειούς ανταγωνισμού μέσων της ανάπτυξης νέων μοντέλων 
προτυποποίησης και πιστοποίησης (standardization and certification) 

Ενίσχυση της εξασφάλισης της πνευματικής ιδιοκτησίας ιδιαίτερα των ψηφιακών εφαρμογών 
(αλγόριθμοι, καινοτόμες εφαρμογές τεχνολογίας κτλ.) 
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Ανανέωση του πλαισίου της ανταγωνιστικότητας εντός της Ε.Ε με την επεξεργασία εξειδικευμένης 
πολιτικής ‘’ Independent EU Competition Policy”  

‘’Follow up to the European Data Strategy”, νέα στρατηγική για τη μετεξέλιξη της ευρωπαϊκής 
οικονομίας σε data economy.Εφαρμογή κοινών δεδομένων και κοινής διαχείρισης δεδομένων σε όλη την 
Ε.Ε, σε κρίσιμους τομείς και αλυσίδες αξίας 

Επεξεργασία μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας εργαζομένων που απασχολούνται μέσω 
ηλεκτρονικών πλατφορμών (platform workers) 

Επεξεργασία μέτρων εξασφάλισης της ευρωπαϊκής παραγωγής και της ενιαίας αγοράς έναντι 
επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων, ιδιαίτερα για τα εισαγόμενα προϊόντα .Εντός του 2021 θα εκδοθεί “White 
Paper on an Instruments on Foreign Subsidies” και θα ακολουθήσει έκδοση σχετικής οδηγίας 

Προσπάθεια ενίσχυσης των διεθνών κανόνων για τις επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις βιομηχανικών 
προϊόντων 

 

Υποστήριξη της βιομηχανίας προς την κατεύθυνση της κλιματικής ουδετερότητας 

Η ευρωπαϊκή πολιτική “Green Deal” θέτει συγκεκριμένους στόχους για την κλιματική ουδετερότητα 
μέσω και της κυκλικής οικονομίας. 

Προώθηση από το “EU Emissions Trading System Innovation Fund”δράσεων για εφαρμογή καθαρών 
τεχνολογιών σε όλους τους ενεργοβόρους βιομηχανικούς κλάδους, ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση των 
μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Πρώτος στόχος η χαλυβουργία και η τσιμεντοβιομηχανία 

Επεξεργασία στρατηγικής  βιώσιμης λειτουργίας της χημικής βιομηχανίας για την προστασία του 
περιβάλλοντος και των εργαζομένων έναντι των επικίνδυνων ουσιών 

Προώθηση ειδικής πολιτικής για τις οικοδομικές κατασκευές (Sustainable built environment) προς 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτηρίων 

Εγκαθίδρυση μηχανισμού για τη « δίκαιη μετάβαση» των περιοχών έντασης παραγωγής και χρήσης 
άνθρακα σε καθαρότερες λειτουργίες ( παραγωγής ενέργειας, βιομηχανιών κτλ) .Ο “Just Transition 
Mechanism” (COM (2020) 22 final)  θα δώσει για το σκοπό αυτό 100 δις ευρώ. 

Λήψη μέτρων για την ανάπτυξη της βιομηχανίας των Α.Π.Ε. 

Επεξεργασία νέας στρατηγικής για ενσωμάτωση τομέων έξυπνης τεχνολογίας για παραγωγή ενέργειας 
(π.χ. από υδρογόνο ή εναλλακτικά καύσιμα) 

Θέσπιση μέτρων για καθολική εφαρμογή βιώσιμης «έξυπνης» κίνησης(μεταφορικά μέσα, πλοία, πάσης 
φύσης οχήματα κτλ). Η δράση αυτή λέγεται “Sustainable and Smart Mobility” 

Μέχρι το 2021 επεξεργασία πρότασης ,σε συνδυασμό με τους κανόνες του Οργανισμού Παγκόσμιου 
Εμπορίου, για ένα μηχανισμό διασυνοριακής προσαρμογής μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα από 
εισαγωγές προϊόντων άνθρακα (Carbon Border Adjustment Mechanism) 
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Ενδυναμώνοντας την Κυκλική Οικονομία  

Προσαρμογή της βιομηχανίας στις απαιτήσεις της κυκλικής οικονομίας με καθολικές αλλαγές στη 
φιλοσοφία σχεδιασμού και παραγωγής προϊόντων, με κατεύθυνση τη διάρκεια χρήσης, τη δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης, τη δυνατότητα αναβάθμισης ,την ανακύκλωσή τους και τέλος την απόρριψη 
υπολειμμάτων τους ως απόβλητα περιορισμένης έκτασης 

Εφαρμογή του νέου σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία (New Circular Economy Action Plan  
COM(2020) 98 final) 

Έκδοση πλαισίου πολιτικής για βιώσιμα προϊόντα που θα καλύπτουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας 

Ενίσχυση του ρόλου των καταναλωτών στην εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας. Η Commission θα 
προτείνει τρόπους ενίσχυσης των δικαιωμάτων των καταναλωτών, όπως «το δικαίωμα της επισκευής» 

Θέσπιση ενιαίας πολιτικής στις Δημόσιες Υπηρεσίες και τους αντίστοιχους φορείς για «πράσινες 
προμήθειες» στην επιλογή προϊόντων ,υπηρεσιών και εργασιών, ώστε να είναι φιλικές προς το 
περιβάλλον 

 

Αναβάθμιση δεξιοτήτων και προσόντων εργαζομένων  

Το 70% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αναφέρει ότι καθυστερεί επενδύσεις εκσυγχρονισμού γιατί δεν 
βρίσκει εργαζόμενους με κατάλληλα προσόντα να στελεχώσουν τις νέες θέσεις εργασίας 

Απαιτείται, μέχρι το 2030, εκσυγχρονισμός της “Skills Agenda for Europe” και αντίστοιχη προσαρμογή 
της ανώτατης, ανώτερης και τεχνολογικής εκπαίδευσης στις καινούργιες απαιτήσεις, εστιάζοντας στην 
κάλυψη των αναγκών τομέων με υψηλή δυναμική ανάπτυξης 

Η Commission θα προχωρήσει, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, σε «συμφωνία 
προσόντων»(Pact of Skills).Επίσης θα εκδώσει Communication Document “European Education Area” 
και θα προωθήσει σχέδιο δράσης για “Digital Education” 

Επενδύοντας και ενισχύοντας οικονομικά την μετάβαση στις νέες απαιτήσεις     

Επεξεργασία προϋπολογισμού της Ε.Ε για την ερχόμενη πενταετία με ειδικό βάρος στο μετασχηματισμό 
της ευρωπαϊκής οικονομίας 

Θεσμοθέτηση ειδικού προγράμματος ‘’Important Projects of Common European Interest” (IPCEIs), με 
σημαντικούς πόρους ώστε να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες , σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο. Θα ενταχθούν άμεσα δράσεις για ηλεκτρικούς συσσωρευτέςμπαταρίες και 
μικροηλεκτρονική 
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Αναθεώρηση των κανόνων state aid για να μπορούν τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν το IPCEIs 

Προώθηση του κανονισμού E.U Taxonomy (κατηγοριοποίηση πράσινων επενδύσεων) για να 
λειτουργήσει ως πυξίδα νέων πράσινων επενδύσεων, σε συνδυασμό με τον πρόσφατο Climate Low 

Εφαρμογή σχεδίου “Digital Finance Strategy” 

Άμεση χρηματοδότηση σχεδίου δράσης εντός του 2020 “On the Capital Markets Union”για ενίσχυση 
χρηματοδότησης επιχειρήσεων και πολιτών 

 

Ενισχύοντας την αυτονομία της E.U βιομηχανίας 

Η ζήτηση πρώτων υλών πρόκειται να διπλασιαστεί μέχρι το 2050. Οι κρίσιμες πρώτες ύλες θα 
καταστούν υπερκρίσιμες για τεχνολογίες που υποστηρίζουν ηλεκτρονικά, άμυνα, συσσωρευτές, ΑΠΕ, 
φάρμακα, διαστημική τεχνολογία και ψηφιακές εφαρμογές 

Θα δοθεί βάρος σε έρευνα υποκατάστασης αλλά και σε προσπάθειες ανάπτυξης διεθνών συνεργασιών 
για την προσβασιμότητα στις πρώτες ύλες 

Η ενίσχυση συνεργασιών και συνεργιών όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην παραγωγική αλυσίδα 
(Industrial ecosystems, Industrial alliances, Battery alliance, Hydrogen alliance) θεωρείται σημαντικός 
παράγοντας για την επίτευξη αυτοδυναμίας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας  

 
Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ 
 

ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  
Eκδόθηκε ο Ν. 4663 1222020 ΦΕΚ Α Αρ. φύλλου 30 (ο οποίος επισυνάπτεται) στον οποίο ως κλάδο μας 
αφορά το άρθρο 57  περί μηχανημάτων έργου και ιδιαίτερα η παρ. 3 όπου γίνεται προσθήκη άρθρου 86 Α 
στο ν. 2696/1999 Α’  57. 

Με την προσθήκη αυτή, όλα τα μηχανήματα έργου υπόκεινται υποχρεωτικά σε έλεγχο τεχνικής 
επάρκειας (παρ.2) και δηλώνονταικαταχωρούνται σε ειδικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανημάτων με 
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όλα τα στοιχεία τους (εγκρίσεις, ταξινομήσεις, έλεγχοι, οικονομικά στοιχεία κτλ.). Η καταχώρηση αυτή, 
πρέπει να γίνει μέχρι 1.1.2021. 

 

N. 4663 
30A_2020.pdf  

Με διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο, μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο 

 

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κ. ΒΡΟΥΤΣΗ  
 
Ο ΣΜΕ βρίσκεται σε διαπραγμάτευση υπογραφής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με την Ομοσπονδία 
Μεταλλωρύχων Ελλάδος (ΟΜΕ). Παρατύπως η αίτηση της μεσολάβησης της ΟΜΕ προς τον ΟΜΕΔ 
κατατέθηκε πριν προχωρήσει ουσιαστικά η διαδικασία διαπραγμάτευσης και ο ΣΜΕ συνέχισε τις 
απευθείας διαπραγματεύσεις. Όμως από τον ΟΜΕΔ θεωρήθηκε ότι παρά την τεκμηριωμένη επιμονή μας 
για συνέχιση των απευθείας διαπραγματεύσεων, η διαδικασία μεσολάβησης τέθηκε σε εξέλιξη χωρίς τη 
συμμετοχή του ΣΜΕ. Αυτό θεωρήθηκε άρνηση της διαδικασίας μεσολάβησης και στη συνέχεια η ΟΜΕ, 
θεωρώντας ότι ισχύει για τις υποθέσεις πριν την έκδοση του Ν. 4635/2019, το καθεστώς του Ν. 
1876/1990, προσέφυγε μονομερώς στη διαιτησία. Ήδη η ΟΜΕΔ χωρίς να λαμβάνει υπόψη την ισχύουσα 
νομοθεσία, προχώρησε στη διαδικασία ορισμού διαιτητών.  

Επειδή κατά τη γνώμη του ΣΜΕ αυτό αντιβαίνει πλήρως τις προβλέψεις του Ν. 4635/2019, θεωρήθηκε 
από το Σύνδεσμο ότι η φάση της μεσολάβησης και η φάση της διαιτησίας είναι δύο διακριτές φάσεις και 
δεν συναρτάται ο χρόνος τέλεσης της μίας από την άλλη. Στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκε από το Υπουργείο 
Εργασίας να διευκρινίσει είτε με εγκύκλιο είτε με μεταβατική διάταξη σε σχετικό νομοσχέδιο, ότι οι 
αιτήσεις προσφυγών στη διαιτησία, που έχουν γίνει μετά την ψήφιση του Ν. 4635/2019, κρίνονται 
υποχρεωτικά με τις προβλέψεις του, περιφρουρώντας έτσι τη βούληση της κυβέρνησης για μία νέα 
εποχή στις εργασιακές σχέσεις 
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 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΑ 
ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
COVID-19 
Δεδομένων των σημαντικών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στην παραγωγική λειτουργία και την 
οικονομική βιωσιμότητα του των επιχειρήσεων του κλάδου στο πλαίσιο του COVID19 και μετά τις 
εξαγγελίες της Κυβέρνησης για τη στήριξη της οικονομίας με τη δέσμη μέτρων που αναγράφονται στο 
ΦΕΚ α’55/113/2020 και τις τοποθετήσεις της στις 18/3/2020, οι οποίες προωθήθηκαν προς νομοθετική 
ρύθμιση, ο ΣΜΕ με επιστολές που απηύθυνε στα Υπουργεία Ανάπτυξης &Επενδύσεων, Οικονομικών, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ΠΕΝ, αιτήθηκε την ένταξη των επιχειρήσεων της εξορυκτικής
μεταλλουργικής βιομηχανίας στα μέτρα αυτά. Το αίτημα του ΣΜΕ έγινε δεκτό, δίνοντας έτσι ελπίδα 
ελάφρυνσης και υποστήριξης στις επιχειρήσειςμέλη του. 

 

 

 

 

 

Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

ΆΡΘΡΟ «ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤOΝ COVID 19 ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΣ. 
ΑΠΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
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ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ 
ΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ, ΤΗΣ KΥΡΙΑΚΗΣ ΤΣΙΧΛΑ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
Σκοπός του παρόντος είναι η κωδικοποιημένη βοήθεια στους εργοδότες και τις επιχειρήσεις για να 
παρέχουν συμβουλές σε προσωπικό που δεν έχει σχέση με την υγειονομική περίθαλψη, σχετικά με τη 
COVID19, με βάση διαθέσιμα στοιχεία από το ΕU OSHA, το WHO (World Health Organization), 
ΕΛΙΝΥΑΕ, επιστημονική ένωση συμβούλων τεχνικών ασφαλείας, έρευνα ΣΔAΔΕ (Συνδέσμου Διοίκησης 
Ανθρώπινου Δυναμικού)για τα νέα δεδομένα εργασίας στο πλαίσιο της κρίσης, ILO (Ιnternational Labor 
Organization), EΟΔΥ). 

Εξηγεί πώς να βοηθήσετε στην πρόληψη της εξάπλωσης λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος 
όπως η νόσος COVID19 και τί πρέπει να κάνετε αν κάποιος με υποψία ή επιβεβαίωση κρούσματος, 
βρίσκεται στον εργασιακό χώρο. 

Παρουσιάζονται κάποιες συμβουλές για απλούς τρόπους πρόληψης/αποφυγής της εξάπλωσης της 
νόσου στον εργασιακό χώρο αλλά και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στην περίπτωση άφιξής του. 

Απλοί τρόποι πρόληψης της εξάπλωσης του ιού στο εργασιακό περιβάλλον αλλά και μέτρα που 
πρέπει να λαμβάνονται και για αρκετό διάστημα μετά την άμεση κρίση με την επάνοδο των 
εργαζομένων στους εργασιακούς χώρους 

Κατ’ αρχάς είναι σημαντικό να εφαρμόζονται σωστοί κανόνες υγιεινής και να προωθείται συνεχώς το 
μήνυμα τήρησής τους από όλους τους εργαζομένους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει : 

• Να διασφαλιστεί ότι οι εργασιακοί χώροι είναι από πλευράς υγείας και ασφάλειας σωστοί και 
τώρα αλλά και μετά την άμεση κρίση και να μην ξεχαστούν κάποια βασικά στοιχεία που 
προάγουν την καλή υγεία στον εργασιακό χώρο. Δεδομένου ότι η μετάδοση από επιφάνειες που 
άγγιξαν εργαζόμενοι και πελάτες είναι έναs από τους κυρίους τρόπους μετάδοσης/εξάπλωσης 
της νόσου COVID19, θα πρέπει όλες οι επιφάνειες (πχ γραφεία και τραπέζια) όπως και 
υπόλοιπα αντικείμενα (τηλέφωνα πληκτρολόγια), σε μόνιμη /τακτική βάση να σκουπίζονται με 
απολυμαντικό. 

• Να τοποθετούνται dispenser με απολυμαντικά χεριών σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους 
και να γίνεται συχνή ανανέωσή τους, όπως και εξασφάλιση ότι το προσωπικό, οι εργολάβοι και 
οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε μέρη όπου μπορούν να πλύνουν τα χέρια τους με σαπούνι και 
νερό. 

Είναι αρκετά σημαντικό επίσης να γίνει μια σωστή επικοινωνιακή προσέγγιση, ώστε το μήνυμα να μην 
πάψει να μεταδίδεται. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να τοποθετούνται poster που να προωθούν το πλύσιμο 
χεριών (ως βοήθεια, μπορεί κανείς να απευθυνθεί στην τοπική υπηρεσία δημόσιας υγείας) αλλά και να 
γίνει συνδυασμός αυτών με άλλα επικοινωνιακά μέσα και καμπάνιες όπως η παροχή καθοδήγησης από 
υπεύθυνους υγείας και ασφάλειας, ενημερώσεις σε συναντήσεις και πληροφορίες σε εσωτερικά δίκτυα 
ώστε να διαφημιστείπροωθηθεί το θέμα πλυσίματος των χεριών. 
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Προετοιμασία εργασιακού χώρου, στην περίπτωση άφιξης του ιού 

Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία, ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου δράσης για την ομαλή συνέχεια της 
λειτουργίας σε περίπτωση κρούσματος/ξεσπάσματος covid19 στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται η 
επιχείρηση. Το πλάνο αυτό, θα βοηθήσει στην προετοιμασία του οργανισμού σε περίπτωση εκδήλωσης 
του ιού στον εργασιακό χώρο η την κοινότητα και θα στοχεύει στην απρόσκοπτη λειτουργία της 
επιχείρησης σε περίπτωση που ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων, εργολάβων και προμηθευτών, 
δεν μπορούν να προσέλθουν στον εργασιακό χώρο (πχ λόγω τοπικών περιορισμών στα ταξίδια η επειδή 
νοσούν). 

Για τους λόγους αυτούς, πρέπει να ενημερωθούν όλοι οι εργαζόμενοι σε σχέση με το σχέδιο αλλά και με 
τις επόμενες δράσεις τους στη συνέχεια. Βάσει του σχεδίου, θα δίνεται έμφαση στα κρίσιμα σημεία όπως 
η αναγκαιότητα παραμονής στο σπίτι ακόμα και στην περίπτωση πολύ ήπιων συμπτωμάτων η απλής 
λήψης φαρμακευτικής αγωγής. 

Δεδομένου ότι η καλή αναπνευστική υγιεινή προλαμβάνει την εξάπλωση του ιού, δυο μέτρα που 
κρίνονται ως απαραίτητα είναι η προώθηση της καλής αναπνευστικής υγιεινής αλλά και ο συνδυασμός 
με άλλα επικοινωνιακά μέσα όπως η παροχή καθοδήγησης από υπευθύνους επαγγελματικής υγείας και 
ασφάλειας, ενημέρωσης στις συναντήσεις και πληροφορίας στο εσωτερικό δίκτυo (intranet). Πρακτικά 
είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι μάσκες προσώπου και τα χαρτομάντιλα είναι διαθέσιμα σε όλους 
τους επαγγελματικούς χώρους και ότι υπάρχουν κατάλληλοι κλειστοί κάδοι για την τοποθέτηση των 
υλικών σε αυτούς. 

Είναι κρίσιμη η ενημέρωση σε εργαζομένους, εργολάβους και πελάτες ότι εάν ο ιός αρχίσει να 
εξαπλώνεται στην κοινότητα, οποιοσδήποτε παρουσιάσει έστω ήπιο βήχα η ελαφρύ πυρετό, πρέπει να 
μείνει σπίτι. Πρέπει επίσης να μείνουν σπίτι (η να εργαστούν από το σπίτι) σε περίπτωση ελαφριάς 
φαρμακευτικής αγωγής όπως παρακεταμόλη, ακεταμινοφαίνη, υβουπροφαίνη ή ασπιρίνη. Αυτό γιατί τα 
φάρμακα μπορούν να κρύψουν συμπτώματα πιθανής μόλυνσης και να μην γίνει αντιληπτό ότι έχουμε 
κρούσμα του γνωστού ιού. 

Επιπρόσθετα, το σχέδιο θα περιλαμβάνει οργάνωση και πρόβλεψη σε σχέση με την απουσία λόγω 
ασθένειας και τις συνέπειες στην πνευματική και ψυχική υγεία στον εργασιακό χώρο η στην κοινότητα. 

Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις χωρίς εσωτερικό σύστημα επαγγελματικής υποστήριξης υγείας, θα 
πρέπει να συμβουλευτούν οι εργαζόμενοι και το management τη σχετική OnLine διαθέσιμη πληροφορία 
από υπηρεσίες επαγγελματικής και δημόσιας υγείας και επαγγελματικά σωματεία, κλαδικές οργανώσεις 
κτλ. 

Όλα αυτά τα μέτρα, θα εμπεριέχονται σε σχέδια εκτίμησης όλων των κινδύνων και αυτών που 
προκλήθηκαν από βιολογικούς παράγοντες όπως τέθηκαν στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. 
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Σύμφωνα με τον κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια εργασίας (ΚΝΥΑΕ), που κυρώθηκε με το 
άρθρο του ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84), υπάρχει η υποχρέωση εφαρμογής της νομοθεσίας υγείας και 
ασφάλειας σε όλες τις επιχειρήσεις και για όλους τους εργαζομένους που απασχολούνται από εργοδότη 
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. 

Ο εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεση του γραπτή εκτίμηση υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων 
για την υγεία και ασφάλεια. Η γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου θα πρέπει να επικαιροποιηθεί 
και ως προς τους κινδύνους και τα μέτρα πρόληψης για COVID19. 

Ο εργοδότης, υποχρεούται να εφαρμόζει αυστηρά το παραπάνω σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τις 
εξειδικευμένες και επείγουσες οδηγίες για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, με τη συνδρομή του 
ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας και σε συνεργασία με την επιτροπή υγείας και ασφάλειας η 
τους εκπροσώπους των εργαζομένων για θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. 

Απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εκδήλωσης συμπτωμάτων του ιού σε εργαζόμενο κατά τη 
διάρκεια εργασίας του. 

Εργαζόμενος που εμφανίσει αιφνιδίως τα γνωστά συμπτώματα (αδιαθεσία, εξάντληση, πυρετός, βήχας, 
πόνος στο λαιμό), πολύ προσωρινά αναμένει σε χώρο όπου δε θα έρχεται σε επαφή με άλλα άτομα, 1) 
ενημερώνονται ο ιατρός εργασίας (όπου υπάρχει) και ο προϊστάμενος όταν δεν υπάρχει ιατρός εργασίας 
και 2) ειδοποιείται άμεσα ο ΕΟΔΥ ώστε να παράσχει τις απαραίτητες οδηγίες, οι οποίες πρέπει να 
ακολουθούνται πιστά.3) ο εργαζόμενος αποχωρεί, 4) ο χώρος όπου παρέμεινε ο εργαζόμενος πρέπει να 
καθαρίζεται και να απολυμαίνεται, μετά την αποχώρησή του, από το προσωπικό καθαριότητας, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του (www.eody.gov.gr, 
ενότητα: «Οδηγίες για τον περιβαλλοντικό καθαρισμό μη υγειονομικών μονάδων που έχουν εκτεθεί στον 
ιό). 4) Σε περιπτώσεις που είναι εφικτό, συνιστάται η εξ’ αποστάσεως εργασία. Κρίνεται απαραίτητο να 
συνεχίζουν να ακολουθούνται, και μετά από το διάστημα της άμεσης απειλής, οι συμβουλές των τοπικών 
αρχών δημόσιας υγείας σχετικά με τα κριτήρια για πιθανή έκθεση στον κορωνοϊό για να εντοπιστούν 
(ιχνηλασιμότητα) τα άτομα που μπορεί να έχουν εκτεθεί. 

Οι ερωτήσεις του εργοδότη σχετικά με την κατάσταση της υγείας του εργαζομένου, απαιτούν ιδιαίτερη 
τεκμηρίωση και βάση αιτιολόγησης επειδή άπτονται του γενικού δικαίου περί προσωπικών δεδομένων 
του εργαζομένου καθώς και του δικαιώματος στον πληροφοριακό αυτοπροσδιορισμό. Για τον λόγο αυτό 
π.χ. τα ιατρικά πιστοποιητικά ανικανότητας για εργασία δεν περιλαμβάνουν διαγνώσεις. 

Σε περίπτωση ωστόσο που διαγνωσθεί στον εργαζόμενο ασθένεια λόγω προσβολής από τον ιό, 
δικαιούται ο εργοδότης να απαιτήσει πληροφορίες, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
πρόληψης και προστασίας και να καταστεί δυνατή η προστασία της υγείας των υπόλοιπων εργαζομένων. 

Τέλος, πρέπει να γίνει εξέταση του ενδεχόμενου ταυτοποίησης ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού 
κινδύνου(π.χ. ατόμων που πάσχουν από διαβήτη, καρδιακή και πνευμονική νόσο, ανήκουν σε 
μεγαλύτερη ηλικία) και να γίνει χρήση ειδικής άδειας για διαμονή στο σπίτι για αρκετό διάστημα. 

Οι εργαζόμενοι που δεν νοσούν αλλά έχουν στο σπίτι τους ένα άρρωστο μέλος της οικογένειας με νόσο 
πρέπει να ενημερώσουν τον εργοδότη τους και να ανατρέξουν στις οδηγίες των εθνικών υγειονομικών 
υπηρεσιών σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης της ενδεχόμενης έκθεσής τους και των μέτρων που πρέπει 
να ληφθούν. 
(Πηγή EU OSHA, WHO) 
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Οδηγίες ασφαλούς πλαισίου τηλεργασίας στο πλαίσιο της νόσου COVID-19 

Έχει αποδειχτεί ότι με την τηλεργασία, μπορεί να είμαστε περισσότερες ώρες προσηλωμένοι στην 
εργασία, από ό,τι στο γραφείο, με απρόβλεπτους κινδύνους. Πρέπει να γίνει εφαρμογή του πλαισίου 
εργασίας με όρια, ισορροπία και μέτρο μεταξύ εργασιακής και προσωπικής/οικογενειακής ζωής, 
ιδιαίτερα σε κρίσιμες περιόδους όπως αυτή που διανύουμε. Στην τηλεργασία μπορεί να είναι ίσως και πιο 
άσχημες οι εργασιακές συνθήκες (περισσότερες ώρες από το γραφείο, ακίνητοι και προσηλωμένοι 
μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή, καθήμενοι συχνά σε άβολες και μη εργονομικές θέσεις, χωρίς 
συχνά διαλείμματα ως επιβάλλεται για να ξεκουράζουμε τα μάτια μας, συχνά με θόρυβο και κάτω από 
stress). Oι ενδεχόμενοι/αναδυόμενοι κίνδυνοι υγείας και ασφάλειας που ενδέχεται να παρουσιάζει η 
τηλεργασία δεν πρέπει να υποτιμώνται, καθώς δύνανται να έχουν απρόβλεπτες συνέπειες και πρόκληση 
ατυχημάτων η και επαγγελματικών ασθενειών. 

Για την τηλεργασία με υπολογιστή, οι ειδικοί της πληροφορικής συμβουλεύουν να χρησιμοποιείται 
προσωπική σύνδεση ιντερνέτ και όχι σύνδεση μέσω τρίτων και να διατίθεται ενημερωμένο πρόγραμμα 
προστασίας από ιούς και antivirus. Eπίσης, συμβουλεύουν να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε μηνύματα 
ηλεκτρονικού ψαρέματος και απάτες καθώς σε αυτές τις συγκυρίες παραμονεύουν και εκμεταλλεύονται 
κακόβουλοι ηλεκτρονικοί εγκληματίες. 

Θα πρέπει να δοθεί προσοχή σε θέματα περιβάλλοντος εργασίας, συνθήκων, εργονομίας , ευρύτερων 
κινδύνων. 

Τηρούμε βασικές αρχές, φροντίζοντας τον εαυτό μας σαν να πηγαίναμε στο γραφείο, με τους εξής 
τρόπους : 

• Αποφυγή των δυνατών θορύβων 

• Εφαρμογή βασικών αρχών εργονομίας για την αποφυγή μυοσκελετικών κακώσεων που δύνανται 
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να καταλήξουν ακόμα και σε σοβαρές παθήσεις 

• τακτικά διαλείμματα (τουλάχιστον 10 λεπτά ανά 2 ώρες) 

• Αφιέρωση χρόνου για την ατομική μας άσκηση 

• Προληπτική επιτήρηση για την προστασία και ασφάλεια μικρών παιδιών 

• Στερέωμα αντικειμένων και εύρεση ασφαλούς σημείου για περίπτωση σεισμού 

• Προσοχή της διατροφής μας, καλή ενυδάτωση 

(Πηγή “Work from home”, επιστημονική ένωση συμβούλων τεχνικών ασφαλείας, 2020) 

 

Ευρήματα σύντομης έρευνας της υφιστάμενης κατάστασης σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού 
και λειτουργίας των επιχειρήσεων (πηγή έρευνα ΣΔAΔΕ (Συνδέσμου Διοίκησης Aνθρώπινου 
Δυναμικού) 17-21 Μαρτίου 2020)) 

Στην έρευνα μετείχαν στελέχη HR και top management από ένα μεγάλο εύρος επιχειρήσεων 

• Ως προς τα μέτρα προφύλαξης που λήφθηκαν και την αποτελεσματικότητα τους, η συντριπτική 
πλειοψηφία (99%) των εταιρειών έλαβαν μέτρα. Το HR είχε έγκαιρη ανταπόκριση από δυο 
εβδομάδες έως ένα μήνα (πριν τα μέσα Μαρτίου) και η πλειοψηφία (85%) δηλώνει ότι τα μέτρα 
ήταν αποτελεσματικά. 

• Ως προς τα μέτρα προφύλαξης, η Εργασία από το σπίτι εφαρμόστηκε από ́τη συντριπτική́ 
πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Το 64% του δείγματος προσέφερε την “Άδεια Ειδικού́ Σκοπού́” 
και το 34% εφάρμοσε “Πάγωμα Προσλήψεων” 

• Ως προς τα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν το προσεχές διάστημα, το 46% των 
επιχειρήσεων, θα υιοθετήσει “Διαμοιρασμό ́του προσωπικού́ σε βάρδιες”. Το 18% θα κάνει 
“Παύση προσλήψεων”. Παρόμοιο ποσοστό́ θα επιβάλει “Υποχρεωτική́ άδεια” ενώ́ “Απολύσεις” 
προβλέπει το 4% του δείγματος για το προσεχές μέλλον 

• Το 37% υποστηρίζει ότι θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα το τρίτο τρίμηνο του 2020, 16% το 
τέταρτο τρίμηνο του 2020 και 24% το 2021 

Προτάσεις πρακτικών HR για την αντιμετώπιση της κρίσης: 

• Δημιουργία μιας λίστας με FAQs (Frequently Asked Questions) για το προσωπικό ́και μια για 

49 
 



 

 
τους πελάτες , ηλεκτρονική επικοινωνία της (mail, SITE, Social) και συχνή ανανέωση της της 
λίστας 

• Επαφή καθημερινή με τους εργαζομένους για υποστήριξη 

• Δημιουργία εταιρικού χώρου κοινωνικής δικτύωσης 

• Μηνύματα από το διευθύνοντα σύμβουλο και τους γενικούς διευθυντές προς όλους 

• Συνεργασία με delivery για όσους εργάζονται από το σπίτι για την παράδοση του γεύματος που 
δικαιούνται 

• Δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη εργαζομένων, καθησύχαση και εμψύχωση” 

• Καμπάνιες ενημέρωσης εστιασμένες στον ψυχολογικό παράγοντα των επιπτώσεων του ιού” 

• Ενημέρωση εργαζομένων μέσω sms & viber 

• Συνεχής ενημέρωση από το γιατρό εργασίας και προώθηση σε όλο το προσωπικό συνεχών 
οδηγιών και updates εκ μέρους του. Αποστολή “smart tips for remote working” στο προσωπικό 
υπό τη μορφή εικαστικού 

θέματα που εκτιμάται ότι θα προκύψουν μετά την κρίση: 

• Μειώσεις προσωπικού, διαχείριση άγχους, υποστήριξη εργαζομένων με παιδιά 

• Ανασφάλεια για τις θέσεις εργασίας 

• Επίδραση στους μισθούς, εξάντληση των ημερών αδείας και απώλεια των μπόνους 

• Υστέρηση των οικονομικών στόχων 

• Αποδοχή των μέτρων από τους εργαζομένους 

• Δείκτες απόδοσης και απόδειξης της τηλεργασίας 

• Αύξηση ζήτησης για κάλυψη θέσεων customer service & call centers των eshops 

• κατακόρυφη αύξηση ζήτησης θέσεων ταχυμεταφορών και delivery 

• Aύξηση θέσεων εργασίας για ειδικούς διαχείρισης περιεχομένου διαδικτύου (content 
management) 

Eυκαιρίες που θα μπορούσε να δημιουργήσει η σημερινή κατάσταση: 

• Βελτίωση τεχνικών προσόντων 

• Ευκαιρίες για ecommerce 

• Ψηφιοποίηση και απλοποίηση διαδικασιών 

• Ψυχολογική υποστήριξη εργαζομένων 

• Υιοθέτηση της τηλεργασίας και υιοθέτηση σχετικής πολιτικής 

• Οι εταιρείες που δεν θα απολύσουν, δεν θα ωθήσουν σε μείωση αποδοχών, θα προωθήσουν την 
τηλεργασία και θα προσπαθήσουν να στηρίξουν οικονομικά και ψυχολογικά τους εργαζομένους, 
θα έχουν αφοσιωμένο προσωπικό και καλυτέρα αποτελέσματα μελλοντικά 

Η επιχειρηματική κουλτούρα στην εξ αποστάσεως εργασία 

Η ύπαρξη εμπιστοσύνης και ανάληψης ευθύνης και από τα δυο μέρη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 
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μια υγιή επιχείρηση. Αν η μέχρι σήμερα κουλτούρα του οργανισμού δεν επέτρεπε ή ενθάρρυνε την εξ 
αποστάσεως εργασία, η μετάβαση δεν είναι εύκολη…αλλά ούτε και αποδοτική. 

Η έλλειψη φυσικής επαφής με το χώρο εργασίας, δεν σημαίνει ούτε χαλαρότητα από τη μεριά των 
εργαζομένων αλλά ούτε και άσκηση υπερβολικού ελέγχου και αμφισβήτησης από τη μεριά του 
εργοδότη. Η ύπαρξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης είναι απαραίτητη. Και μόνο όταν γαλουχηθεί μέσα από τη 
νοοτροπία, μέσα από την κουλτούρα της επιχείρησης, θα μπορούν τα πιο πάνω περιστατικά να 
υπάρχουν σε μια πιο αποτελεσματική εξ αποστάσεως εργασία. Μια επιχείρηση επενδύοντας στην 
κουλτούρα που την αντιπροσωπεύει, θα πρέπει να προσφέρει τις απαραίτητες τεχνολογικές λύσεις και 
εκπαίδευση στους εργαζομένους για αποτελεσματική και αποδοτική εργασία, όταν γίνεται εξ 
αποστάσεως ώστε ταυτόχρονα να υπάρχει και η σωστή διαχείριση της σύνδεσης της προσωπικής και της 
οικογενειακής ζωής, ειδικά όταν εργάζεται κάποιος στο σπίτι με τα μέλη της οικογένειας τριγύρω. 

Ζούμε σε μια νέα πραγματικότητα λόγω του ιού, που πιθανώς καθορίσει και νέες συνθήκες εργασίας. 
Ενδεχομένως κάποιες θέσεις εργασίας να περιοριστούν, να χαθούν η και να διαφοροποιηθούν και μόνο η 
αναγνώριση των αναγκών και η δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας, θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις 
να γίνουν ανταγωνιστικότερες με βάση τα νέα δεδομένα της αγοράς που προέκυψαν από την πανδημία. 

 

ΣΤ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ 
Το δελτίο τύπου του Συνδέσμου με το οποίο εκφράζονταν αντιρρήσεις  για τις διατάξεις του 
περιβαλλοντικού νόμου  όσο ήταν στην διαβούλευση προβλήθηκε από πολλά ιστολόγια στον μήνα 
Μάρτιο  

Παρατίθεται: 

Τίτλος: «Αντιβαίνει στις Ευρωπαϊκές οδηγίες ο ενδεχόμενος αποκλεισμός της εξορυκτικής 
δραστηριότητας από τις χρήσεις γης μέσα στις ζώνες προστασίας της φύσης, επισημαίνει ο 
Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων».  

Είναι γνωστό ότι 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 από πολύ νωρίς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης συνειδητοποιήσει ότι οι καθαρές  νέες 
τεχνολογίες, η μετατροπή της οικονομίας σε κλιματικά ουδέτερη 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 
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− 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 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 το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας στο νομοσχέδιο “Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας”, όπως βεβιασμένα  
τροποποιήθηκε μετά την αρχική ανάρτηση του για δημόσια διαβούλευση, στο Αρθρο 44 περί 
τροποποιήσεων του ΠΔ 59/2018 που αναφέρεται στις χρήσεις γης, θέτει αναιτιολόγητα και εκ των 
προτέρων την εξορυκτική δραστηριότητα εκτός επιτρεπόμενων χρήσεων γης μέσα στις ζώνες απόλυτης 
προστασίας φύσης και προστασίας φύσης .  

Σημειώνουμε ότι περίπου το 30% της έκτασης της χώρας  μας  έχει κηρυχθεί σε καθεστώς προστασίας 
και ότι μέσα στην οποία εκτιμάται ότι  υπάρχει σημαντικό μέρος των ορυκτών πόρων μας. Η εξορυκτική 
βιομηχανία αποδεδειγμένα αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της εθνικής μας οικονομίας και οι 
επιπλέον αναιτιολόγητοι περιορισμοί θέτουν σε υπέρμετρο κίνδυνο τη διεθνή ανταγωνιστική θέση της 
καθώς και τις αναπτυξιακές της δυνατότητες.   

Θεωρούμε ότι ως ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα μας πρέπει να συμμορφωθεί με τους 
Ευρωπαϊκούς κανόνες και να ακολουθήσει την ευρωπαϊκή πρακτική σε μια Ευρώπη που κανείς εύκολα 
δεν απεμπολεί αβίαστα τα υπάρχοντα κοιτάσματα πρώτων ορυκτών υλών. 

Ενδεικτικά: 

 

 

52 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

53 
 


	Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
	Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
	Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
	Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
	ΣΤ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ

