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
εταιρείες-µέλη του Συνδέσµου, κατατάσσονται στις υψηλότερες θέσεις παραγωγής και πωλήσεων Ορυκτών Πρώτων
Υλών σε παγκόσµιο ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μια νέα πρόκληση για τον κλάδο αποτελεί, επίσης, η κυκλική οικονοµία. Η µετάβαση από τη γραµµική στην κυκλική
οικονοµία, µπορεί να οδηγήσει την εξορυκτική – µεταλλουργική βιοµηχανία στην πρώτη γραµµή της Βιώσιµης Ανάπτυξης,
γι’ αυτό και εµείς, ως εκπρόσωποί της, τη στηρίζουµε ανεπιφύλακτα. Η πρωτογενής παραγωγή, µε βάση τις αυξανόµενες
ανάγκες της παγκόσµιας αγοράς, προβλέπεται να συνεχίσει να είναι ουσιώδους σηµασίας, αλλά απαραίτητο
προαπαιτούµενο γι’ αυτό, είναι η εφαρµογή των αρχών προστασίας περιβάλλοντος και βιώσιµης ανάπτυξης.
Βασικό στοιχείο στην ανάπτυξη της διεθνούς οικονοµίας, αποτελεί πλέον η εξοικονόµηση πόρων µε εφαρµογή της
φιλοσοφίας της κυκλικής οικονοµίας.

Η µεταστροφή από το γραµµικό µοντέλο «προµήθεια, παραγωγή, κατανάλωση, απόρριψη» στο µοντέλο
κυκλικής οικονοµίας «µείωση, επαναχρησιµοποίηση, επισκευή, ανακύκλωση, ανάκτηση, ασφαλή διαχείριση
αποβλήτων» απαιτεί αλλαγές (από το σχεδιασµό των προϊόντων έως και την κατανάλωσή τους), δηµιουργώντας
πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονοµία. Αυτό είναι το νέο πλαίσιο αρχών λειτουργίας
των επιχειρήσεων µελών του Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων
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Α. ΔΣ
Τα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ του ΣΜΕ ήταν τα εξής:
−
−
−
−
−

Νόμος 4685/20: Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας
Νέος Χωροταξικός Σχεδιασμός
Εργασιακά
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μελών ΣΜΕ
Προτάσεις μέτρων επανεκκίνησης της εθνικής οικονομίας μετά την πανδημία

Β. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Μεταλλευτικών
Επιχειρήσεων μέσω τηλεδιάσκεψης-Οι προκλήσεις του εξορυκτικού
κλάδου και η στήριξη της ελληνικής οικονομίας
H Ετήσια Γενική Απολογιστική Συνέλευση των μελών ΣΜΕ πραγματοποιήθηκε φέτος
στις 29 Μαΐου 2020 μέσω τηλεδιάσκεψης εξαιτίας των μέτρων που λαμβάνονται στους
χώρους εργασίας λόγω της πανδημίας. Στο πλαίσιο αυτής, πραγματοποιήθηκε σε ειδική
πλατφόρμα και η ηλεκτρονική ψηφοφορία των μελών για τα εξής θέματα:
1.
2.
3.
4.
5.

Έκθεση πεπραγμένων Δ.Σ. του έτους 2019-2020 και συζήτηση
Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής επί του Οικονομικού Απολογισμού
Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ. του έτους 2019
Έγκριση των δαπανών της περιόδου 2019-2020
Έγκριση του Προϋπολογισμού του έτους 2020

Σύντομη περίληψη του Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων του ΣΜΕ που θα
κυκλοφορήσει μετά στο καλοκαίρι, επισυνάπτεται εδώ

Με διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο, μπορείτε να το κατεβάσετε.
Σε ανασκόπηση του 2019,κατά τη διάρκεια της απολογιστικής γενικής συνέλευσης , ο κ.
Αθανάσιος Κεφάλας, Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων
κατέγραψε τα εξής:
«Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα, ο εξορυκτικός κλάδος οργανώνεται για να
συμβάλλει με το μέγιστο των δυνατοτήτων του στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομία. Εν
μέσω του ισχυρού κλυδωνισμού που υπέστη η παγκόσμια οικονομία από την υγειονομική
κρίση, οι εταιρείες του Συνδέσμου στήριξαν το σύστημα υγείας και τις τοπικές κοινωνίες της
Ελλάδας. Ταυτόχρονα, διατήρησαν το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και έδωσαν ιδιαίτερο βάρος
στη φροντίδα για την υγεία των εργαζομένων και των συνεργατών τους.
Η δύσκολη και πρωτόγνωρη συγκυρία ανέκοψε τον θετικό απολογισμό του 2019 για την
ελληνική οικονομία, καθώς σε ένα περιβάλλον συγκρατημένης ανάπτυξης της ευρωπαϊκής
οικονομίας και του διεθνούς εμπορίου, η ελληνική ανάπτυξη πλησίασε το 2%, σε σχέση με το
1% στην Ευρώπη, μετά από μία παρατεταμένη περίοδο ύφεσης και υψηλής ανεργίας. Η νέα
χρονιά ξεκίνησε με βασικούς στρατηγικούς άξονες τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και την έμφαση στην εξωστρέφεια.
Όμως, ως επακόλουθο της υγειονομικής κρίσης, οι ανάγκες διαφοροποιήθηκαν με τη
διατήρηση της απασχόλησης και την τόνωση των επενδύσεων, σε ένα περιβάλλον
κατάρρευσης της ζήτησης και της προσφοράς και σημαντικής διατάραξης της εφοδιαστικής
αλυσίδας, να αποτελούν προτεραιότητα.

Το 2019 ήταν μία χρονιά, κατά τη διάρκεια της οποίας εμφανίστηκε μικρότερη σχετικά ζήτηση
και πτωτικές τάσεις τιμών στις αγορές των ορυκτών πρώτων υλών και των καθετοποιημένων
προϊόντων τους. Οι ελληνικές εταιρείες με δυσκολία πλησίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα
του 2018 και σε ορισμένες περιπτώσεις ο κύκλος εργασιών είχε μικρές υστερήσεις.
Σημειώθηκε πτώση τιμών στο αλουμίνιο και στο νικέλιο, ενώ τα προϊόντα λευκολίθουμαγνησίας κατέγραψαν πτώση ζήτησης. Σε αντίθεση, τα βιομηχανικά ορυκτά, παρά τον
έντονο διεθνή ανταγωνισμό και την κρίση στα χυτήρια, κρατήθηκαν σε καλά επίπεδα, περίπου
ίδια με το 2018 και το ίδιο συνέβη και με το βωξίτη. Μέτριο ήταν το έτος για το τσιμέντο και
τα αδρανή υλικά ενώ ο τομέας των μαρμάρων εμφάνισε μείωση κατά 13% σε ζήτηση και
όγκους. Το πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση οδηγεί
σταδιακά μέχρι το 2023 την παύση όλων των μονάδων που λειτουργούν με λιγνίτη. Ως
Σύνδεσμος, συνεχίσαμε να διατυπώνουμε στην πολιτική ηγεσία τις θέσεις και τα αιτήματά μας
για τα θέματα που απασχόλησαν τον κλάδο. Ως αποτέλεσμα των παρεμβάσεών μας πετύχαμε
την ένταξη του κλάδου στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο καθώς και μερικές απλοποιήσεις στην
περιβαλλοντική αδειοδότηση, τον εξορθολογισμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων,
τροποποιήσεις διατάξεων «περί αιγιαλού και παραλίας» και τελών Ρυθμιστικής Αρχής
Λιμένων.»
Η Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία παρέμεινε προτεραιότητα και βασικός στόχος των
εταιρειών μελών του Συνδέσμου σημειώνοντας το μικρότερο δείκτη συχνότητας ατυχημάτων
από το 2012 . Επιπροσθέτως, συνεχίστηκε η ενημέρωση του κοινού και των τοπικών κοινωνιών
για τη σημασία της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ευημερία των ανθρώπων, καθώς και η
συμβολή του ΣΜΕ στην τεχνολογική και οργανωτική εξέλιξη του κλάδου. Σημαντικό σταθμό
σε αυτές τις ενέργειες αποτέλεσε η πετυχημένη έκθεση «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος», που
λειτούργησε για τρίτο κύκλο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή και στη συνέχεια
μεταφέρθηκε στο Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Τα εγκαίνια της Έκθεσης στη
Θεσσαλονίκη έγιναν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και καταγράφηκαν μέχρι σήμερα
30.000 επισκέπτες.

Γ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
•

Δημοσίευση του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α’ 92) «Εκσυγχρονισμός
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

Ο Σύνδεσμος ακόμη από τη φάση της διαμόρφωσης του νομοσχεδίου, πρότεινε να
συμπεριληφθούν συγκεκριμένες τροποποιητικές διατάξεις ή συμπληρώσεις για το
σύνολο της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας. Γνωρίζοντας τις αδυναμίες ή τις ελλείψεις της
κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας αλλά και ευρύτερα της νομοθεσίας αδειοδότησης
–λειτουργίας έργων (πχ Ν. 4442), συμπεριλαμβανομένης και αυτής των δασών,
επεξεργάστηκε αλλαγές που θα εκσυγχρόνιζαν την αδειοδοτική λειτουργία των έργων.
Επίσης επεξεργάστηκε τροποποιήσεις-προτάσεις σημαντικών αλλαγών στο
4512/2018.

Ν.

Όλα αυτά τέθηκαν εγγράφως υπόψη της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ και ως σύνολο
προτάσεων και ως επιμέρους αντικείμενα στους καθ’ ύλην αρμόδιους.
Συζήτησε εκτεταμένα τις προτάσεις του με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ και τους
εκπροσώπους της Δημόσιας Διοίκησης.
Μας διαβεβαίωσαν ότι τα θέματα που μας ενδιαφέρουν, θα πιαστούν σε τρία ξεχωριστά
νομοθετήματα και ένα που θα αφορά αμιγώς χωροταξικά θέματα.
Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης νομοσχεδίου
«Εκσυγχρονισμός
Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» στις άτυπες διαβουλεύσεις μας αλλά και στην τελική
τυπική διαβούλευση, προσπαθήσαμε να περάσουμε εκτός των διατάξεων που
αναφέρονταν στο νομοσχέδιο και διατάξεις για κύριες τροποποιήσεις του Ν. 4014 σε
σχέση με τη λειτουργία των επιθεωρήσεων, αλλαγές στη διαχείριση υδατορεμάτων και
νερών, αλλαγές στη διαδικασία χαρακτηρισμού αποβλήτων και στην αδειοδότηση
εξορυκτικών αποβλήτων. Επίσης, προσπαθήσαμε να εντάξουμε ορισμένες καίριες
αλλαγές σε επιμέρους άρθρα του 4512/2018.
Στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση, τοποθετηθήκαμε κριτικά σε αρκετές
διατάξεις του όπως για την παράταση διάρκειας των ΑΕΠΟ, την ισχυροποίηση του ρόλου
των εξωτερικών πιστοποιημένων αξιολογητών ΜΠΕ, τη συγκεκριμενοποίηση διατάξεων
απλοποίησης των ΑΕΠΟ και των ανανεώσεών τους, την απλοποίηση της ανανέωσης των
ΑΕΠΟ για τα υπόγεια έργα, τη λειτουργία των ΚΕΣΠΑ, ΠΕΣΠΑ, στο να τεθούν
χωροταξικοί περιορισμοί στις ΑΠΕ έναντι λατομικών και μεταλλευτικών περιοχών και
τέλος στον εκ των προτέρων αποκλεισμό της εξορυκτικής δραστηριότητας από τις ζώνες
προστασίας της φύσης. Με τις προτάσεις ζωνοποίησης του σχεδίου (άρθρο 44, 45, 46 και
47) στις προβλεπόμενες χρήσεις, είμαστε εκτός των ζωνών προστασίας της φύσης, εντός
των ζωνών διατήρησης οικοτόπων και ειδών και βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων.
Ο ΣΜΕ έστειλε επιστολή στον Υπουργό ΠΕΝ κ. Κ. Χατζηδάκη με την οποία του ζητούσε
να εφαρμοστεί η κείμενη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, οι καθοδηγητικές ευρωπαϊκές οδηγίες
και οι καλές πρακτικές κρατών μελών της Ε.Ε. σχετικά με την ανάπτυξη εξορυκτικών
έργων εντός περιοχών προστασίας της φύσης. Έστω και με ιδιαίτερα σκληρές
προϋποθέσεις η Ε.Ε. δεν απαγορεύει εκ των προτέρων εξορυκτικά έργα εντός Natura.
Mε τις διατάξεις του άρθρου 44 προσθήκες Άρθρων 14 α και 14β στις χρήσεις γης που
προβλέπονται, τίθεται εκτός η εξορυκτική δραστηριότητα, δηλαδή ,αποκλείεται σε
ποσοστό μεγαλύτερο του 20% του συνόλου της χώρας (30% της χώρας ως γνωστόν, έχει
κηρυχθεί ως προστατευτέο).
Εκτός της επιστολής προς την πολιτική ηγεσία, δημοσιεύσαμε Δελτίο Τύπου που
αναφερόταν στο θέμα Natura και εξόρυξη.
Ζητήσαμε την σύμπραξη του ΣΕΒ και του Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης σε
σημαντικές τροποποιήσεις που κάναμε και φυσικά στο θέμα των ζωνών προστασίας.
Το νομοσχέδιο κατατέθηκε στις 27-4-2020 στη Βουλή. Ελάχιστες τροποποιήσεις που
πρότεινε ο ΣΜΕ έγιναν αποδεκτές (επισυνάπτουμε e-mail 27/4/2020).
Το πρόβλημα με τις περιοχές NATURA παρέμεινε.
Σε επιστολή που εστάλη στον κ. Χατζηδάκη πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου,
προβάλλαμε τις ευρωπαϊκές θέσεις περί NATURA και εξόρυξη. Συνοδεύσαμε την

επιστολή μας με το πλήρες κείμενο της “NATURA Guidance of non-energy extractive
industry” και κατάλογο περιπτώσεων εξορυκτικών έργων κρατών μελών εντός NATURA.
Αντίστοιχη επιστολή και συνοδευτικό υλικό στείλαμε τον πρόεδρο της Μόνιμης
Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, που διαβιβάστηκαν και σε όλα τα μέλη
της Επιτροπής.
Μετά από πολλές διαβουλεύσεις, ο ΣΜΕ επιλέχθηκε μέσα στους 20 φορείς που κλήθηκαν
να παρουσιάσουν τις θέσεις τους ενώπιον της Επιτροπής (είχαν ζητήσει ακρόαση 60
φορείς).
Στις 29/4/2020 μέσω τηλεδιάσκεψης, ο ΣΜΕ με τον πρόεδρο κ. Α. Κεφάλα ανέπτυξε τις
βασικές θέσεις του επί του νομοσχεδίου με κύριο βάρος τον αποκλεισμό μας από τις
περιοχές προστασίας. Μετά την τοποθέτηση απαντήσαμε και σε ερωτήσεις βουλευτών.
Την προηγούμενη από τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή στείλαμε τις θέσεις μας,
την επιχειρηματολογία μας και αντίστοιχες πληροφορίες από τα κράτη μέλη της Ε.Ε.
στον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας κ. Ι. Οικονόμου.
Τελικώς, το νομοσχέδιο ψηφίστηκε και εκδόθηκε σε ΦΕΚ Ν. 4685/2020 Αρ. Φύλλου 92
7-5-2020, χωρίς καμία περαιτέρω μεταβολή πέραν των όσων είχαν γίνει πριν την
κατάθεσή του.

•

Συμμετοχή ΣΜΕ στην τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Χωροταξίας και
Δικτύων του
ΣΕΒ ενόψει της κατάθεσης του Πολεοδομικού και
Χωροταξικού Νομοσχεδίου σε διαβούλευση

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε ενόψει της κατάθεσης του Πολεοδομικού και
Χωροταξικού Νομοσχεδίου προς Διαβούλευση, προκειμένου να υπάρξει ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ του ΣΕΒ και του ΥΠΕΝ επί ορισμένων διατάξεων που το Υπουργείο
αξιολογεί ως ειδικότερου ενδιαφέροντος για τη μεταποίηση-βιομηχανία και τις ΑΠΕ.
Το Χωροταξικό και Πολεοδομικό Νομοσχέδιο φαίνεται ότι στοχεύει ιδίως στην
διευκόλυνση των επενδύσεων και γι’ αυτό το σκοπό ζητήθηκε να κατατεθούν μέσω του
ΣΕΒ, οι όποιες νεότερές προτάσεις –σε συνέχεια των προηγούμενων παρεμβάσεων- που
αξιολογούνται ως σημαντικές. Το Νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση στις
25 Μάϊου (θα υπάρχει περιθώριο για νέες προτάσεις και στο πλαίσιο της κατάθεσης στη
Βουλή αλλά και ωστόσο κρίνεται σκόπιμο οι όποιες νεότερες προτάσεις να υποβληθούν
το συντομότερο δυνατόν).

Η γενική ιδέα είναι να υπάρξει ένας περιορισμός στο συντελεστή δόμησης των
μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων στις περιοχές που ισχύουν οι διατάξεις της
εκτός σχεδίου δόμησης, προκειμένου να ενισχυθούν οι οργανωμένες μορφές ανάπτυξης
αλλά και να εισαχθούν μία σειρά από άλλες στοχευμένες ευνοϊκές προβλέψεις για την
οργάνωση της βιομηχανίας. Η προτεινόμενη μείωση του ΣΔ είναι από το 0,9 που είναι
σήμερα στο 0,8, και θα ζητηθεί και η άποψη του ΣΕΒ επ’ αυτού, όπως τονίστηκε.
Σημειώνεται ότι, ήδη από το 2009 με την έγκριση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για
τη Βιομηχανία, ο Συντελεστής δόμησης για τη βιομηχανία ορίζεται στο 0,6. Η
συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν έχει αποκτήσει κανονιστική ισχύ, υπάρχει ωστόσο σοβαρός
κίνδυνος σε περίπτωση προσφυγής η συγκεκριμένη διάταξη να εφαρμοστεί (το ΣτΕ το
αξιολογεί ότι έχει κανονιστική εφαρμογή). Ο Υφυπουργός τόνισε ότι το 2009 ο ΣΕΒ είχε
συμφωνήσει να μειωθεί ο ΣΔ στο Ειδικό της Βιομηχανίας στο 0,6.
Ως αντιστάθμισμα στην προτεινόμενη μείωση (στο 0,8) προτείνεται να δοθούν
πολεοδομικά κίνητρα και ρυθμίσεις οι οποίες θα διευκολύνουν τη βιομηχανία και την
εφοδιαστική αλλά και άλλες δραστηριότητες όπως οι ΑΠΕ και οι Εξορύξεις.

Ειδικότερα:
 Για τις εκτός Σχεδίου προτείνεται:
1) Αύξηση του ποσοστού κάλυψης (σήμερα 30%) ως αντιστάθμισμα της μείωσης
του ΣΔ. Πρόθεση του Υπουργείου ήταν να υπάρξει μία μεγάλη αύξηση αλλά είναι
υπό συζήτηση.
Σχολιασμός συμμετεχόντων:
Α) εκφράστηκαν προβληματισμοί από ορισμένους συμμετέχοντες ότι μία μεγάλη
αύξηση θα διατηρήσει το υφιστάμενο καθεστώς υπέρ της εκτός σχεδίου, θα
δημιουργήσει πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις, που θα καλύπτουν πολύ μεγάλες
επιφάνειες -σε έναν ενδεχόμενο διπλασιασμό του σημερινού ποσοστού-, χωρίς να
υπάρχει κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τα ΕΠ (ένα σημαντικό κίνητρο
για να εγκατασταθεί κάποιος σε οργανωμένους υποδοχείς ήταν ποσοστό
κάλυψης :70%)

Σχολιασμός Υφυπουργού: Για το ακριβές ποσοστό (της αύξησης) ζητήθηκε και η
πρόταση του ΣΕΒ προκειμένου να αξιολογηθεί ενώ ο Υφυπουργός επαφίεται και
στη λογική των εταιρειών. Σημείωσε ωστόσο ότι υπάρχουν δραστηριότητες που
δεν μπορούν να επεκταθούν καθ’ ύψος, και πρέπει να καταλάβουν μία ορισμένη
επιφάνεια (0,8 συντελεστής με 30% κάλυψη σημαίνει ότι θα πρέπει η κατασκευή
να είναι τριώροφη, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν γίνεται να αναπτυχθείς καθ΄
ύψος, συνεπώς θα διευκόλυνε αυξηθεί σε όποιο βαθμό κρίνουμε ότι θα ήταν
χρήσιμο). Αναφορικά με το Ποσοστό κάλυψης των ΕΠ (προτείνεται να πάει στο
75 από 70%) μπορούν αν εξεταστούν λύσεις ώστε κάποιες κατασκευές να μην
μετράνε στο ποσοστό κάλυψης (με τροποποίηση του ΝΟΚ για τις βιομηχανικές
δραστηριότητες).
2) Αναφορικά με τις παρεκκλίσεις από τον συντελεστή Δόμησης. Εφόσον οριστεί
στο 0,8, θα επιτρέπεται μεταβατικά, για δύο χρόνια από τη δημοσίευση του
Νόμου, η επέκταση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εφόσον αποδεδειγμένα
βρίσκονται σε λειτουργία κατά την ημέρα δημοσίευσης, παρέκκλιση στο
συντελεστή δόμησης, ο οποίος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1,2. Μετά τα δύο
χρόνια η παρέκκλιση στο συντελεστή δόμησης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το
1,0 (από 1,2 που μπορεί να φθάνει σήμερα).
Σχολιασμός συμμετεχόντων: Δεν υπήρξε σχολιασμός επί της συγκεκριμένης
πρότασης
3) Θα προβλέπεται η δυνατότητα σε ζώνες εκτός σχεδίου πόλης/ορίων οικισμών
αλλά με σχέδιο χρήσεων γης που καθορίζονται με Τοπικό ή Ειδικό Πολεοδομικό
Σχέδιο, να ορίζονται Συντελεστή Δόμησης, υψηλότεροι αυτών της γενικής
νομοθεσίας περί εκτός σχεδίου δόμησης. Δηλαδή το 0,9 (με αυτό τον τρόπο
λαμβάνονται υπόψη και οι αποφάσεις του ΣτΕ ο κοινός εκτός σχεδίου
συντελεστής δεν μπορεί να είναι ευμενέστερος από τις οργανωμένες μορφές
ανάπτυξης). Συνεπώς ο συντελεστής 0.9 εκτιμάται ότι μπορεί να διατηρηθεί εκεί
όπου τα Τοπικά ή Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια θα ορίσουν χρήσεις γης σε
περιοχές εκτός ορίων οικισμών.
Σχολιασμός συμμετεχόντων: Δεν υπήρξε σχολιασμός επί της συγκεκριμένης
πρότασης
4) Προσαύξηση (bonus) συντελεστή δόμησης κατά 5% (τόσο σε εκτός σχεδίου
περιοχές όσο και στα Επιχειρηματικά Πάρκα, σε εγκαταστάσεις εφόσον α)
προβαίνουν σε ενεργειακές αναβαθμίσεις σε υψηλότερη κατηγορία από αυτή που
υποχρεώνεται με βάση το ΚΕΝΑΚ β) πρόκειται για επενδύσεις υψηλής
τεχνολογίας (Industry 4.0, όπως ορίζονται από το ΥΠΑΝΕΠ).
Σχολιασμός συμμετεχόντων:
Α) Επισημαίνεται ότι οι Βιομηχανίας μέσα από το ΚΕΝΑΚ χρησιμοποιούν και το
πρότυπο ISO 5000:1, άρα μπορεί να μην υπάρχει αναβάθμιση από Α σε Α+ (είναι
μία συνολική αξιολόγηση απόδοση της ενεργειακής αναβάθμισης).
Σχολιασμός Υφυπουργού: Η συγκεκριμένη πρόταση μπορεί να εξειδικευτεί σε
συνεργασία με τα μέλη για την ακριβή διατύπωση (αναφέρθηκε ότι ήθελε να
επισημάνει το πνεύμα της ρύθμισης προκειμένου να υπάρξει αξιολόγηση).

Β) Εκτός από το ISO 5000:1, που αφορά την όλη διαχείριση της ενεργειακής
κατάστασης της βιομηχανικής μονάδας, υπάρχει και ένα ακόμη ζήτημα το οποίο
είναι πολύ σημαντικό στην περίπτωση των συντελεστών: Στο παρελθόν ο
Συντελεστής Δόμησης απαιτούνταν για την έδραση των μηχανημάτων, με
αποτέλεσμα να οδηγούνται σε παρεκκλίσεις καθ’ ύψος, δημιουργώντας πολλά
προβλήματα στην αδειοδότηση. Η πρόταση είναι η διεργασία η βιομηχανική
(process) να ξεχωρίζονται τα κτίρια από τον έλεγχο της όλης διαδικασίας πχ. το
ύψος μιας εγκατάστασης που λειτουργικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους. Αυτό το
ζήτημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις .
Σχολιασμός Υφυπουργού: Είναι πολύ λογικό το συγκεκριμένο αίτημα και ζήτησε
να γίνει μία πρόταση για να το συζητήσει.
5) Κάθε βιομηχανική μονάδα που ήταν αδειοδοτημένη και λόγω μεταγενέστερου
πολεοδομικού σχεδιασμού η συγκεκριμένη χρήση πλέον απαγορεύεται (και για
τις οποίες συνήθως υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό ή την
επέκταση στο υφιστάμενο οικόπεδο) προτείνεται να προβλεφθεί ότι θα μπορεί να
επεκτείνεται και σε όμορα οικόπεδα μέχρι το 50% του αρχικού γηπέδου (στο
οποίο είχε αδειοδοτηθεί). Σημειώνεται ότι τέτοιου τύπου διατάξει υπάρχουν σε
διάφορα επιμέρους θεσμικά κείμενα, αλλά δεν έχουν γενική ισχύ (σε κάποιες
περιπτώσεις επιτρέπεται και σε κάποιες όχι) αλλά και εκεί που επιτρέπεται
προϋπόθεση είναι το όμορο οικόπεδο να έχει αποκτηθεί πριν από το σχέδιο το
οποίο στη συνέχεια επέβαλε τις απαγορεύσεις. Η συγκεκριμένη διάταξη θα
προβλέπει κάποιος να μπορεί να το κάνει γενικώς, χωρίς να τίθεται όριο για το
χρόνο απόκτησης του όμορου γηπέδου.

 Για τις Οργανωμένες Αναπτύξεις:
1) Εξετάζονται ρυθμίσεις για το ελάχιστο επιτρεπτό μέγεθος των Επιχειρηματικών
Πάρκων. Μία ιδέα που υπάρχει είναι στο νησιωτικό χώρο (με εξαίρεση τα πολύ
μεγάλα νησιά) να μπορούν να δημιουργούνται πιο μικρά πάρκα, ώστε σε περιοχές
που είναι απομονωμένες κα η αγορά είναι από τη φύση της περιορισμένη,

προκειμένου να είναι βιώσιμη η όποια επιχειρηματική ανάπτυξη, να μπορεί σε
αυτές τις περιπτώσεις να έχει ένα κατάλληλο μέγεθος ή/και άλλα κίνητρα
πολεοδομικά.
2) Ένα συναφές ζήτημα αφορά τα ΕΠ Μεμονωμένης Μονάδας που σταδιακά θα
ενεργοποιηθούν. Υπάρχει ένας ενδοιασμός που δεν ενεργοποιούνται, καθώς
μπορεί να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά προς τα υπόλοιπα Επιχειρηματικά
Πάρκα. Θα πρέπει να υπάρξει μία ρύθμιση για το ελάχιστο μέγεθος οικοπέδου
μέσα στο οποίο θα μπορούν να δημιουργηθούν τα ΕΠ ΜΜΜ. Οι ρυθμίσεις αυτές
θα στοχεύουν στα νέα ΕΠΜΜΜ και όχι στις υφιστάμενες μονάδες που θα
μπορούν αν υπαχθούν με πιο ευνοϊκές προβλέψεις σε αυτό το καθεστώς. Θα
σταλεί σχετικό ενημερωτικό.
3) Στους οργανωμένους υποδοχείς βιομηχανίας και εφοδιαστικής (Επιχειρηματικά
Πάρκα, ΠΟΑΠΔ) που πολεοδομούνται ο συντελεστής δόμησης αυξάνεται σε 2,0
από 1,6 για βιομηχανία και 1,2 για εφοδιαστική
4) Στους οργανωμένους υποδοχείς βιομηχανίας και εφοδιαστικής (επιχειρηματικά
πάρκα, ΠΟΑΠΔ) που πολεοδομούνται το μέγιστο ποσοστό κάλυψης αυξάνεται
σε 75%.
5) Στους οργανωμένους υποδοχείς μπορεί να γίνεται μεταφορά συντελεστή
δόμησης, μέχρι 10% του προβλεπόμενου μέγιστου συντελεστή (μέσα σε ΕΠ αλλά
και μέσα σε σχέδια πόλης).
 Μηχανισμός επίλυσης διαφορών/αντιφάσεων μεταξύ των πολεοδομικών
σχεδίων.
Επί των αντιθέσεων μεταξύ των επιπέδων σχεδιασμού, τονίστηκε ότι υπάρχουν
πάρα πολλά πολεοδομικά σχέδια τα οποία δεν θα έπρεπε να ανατρέπουν τις
ρυθμίσεις από τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια (ΑΠΕ, ΟΠΥ Βιομηχανίας κλπ.) τα
έχουν κάνει ωστόσο. Σχεδόν τα 2/3 των πολεοδομικών σχεδίων έχουν ρυθμίσεις
αντίθετες με το υπερκείμενο επίπεδο (και αυτό αφορά και άλλες δραστηριότητες
όχι μόνο ΑΠΕ, ΟΠΥ, ή Βιομηχανία). Η λύση είναι διπλή: 1) στα νέα πολεοδομικά
σχέδια, έχει προβλεφθεί ένας μηχανισμός κατά τον οποίο, πριν από την έγκρισή
τους, θα εξετάζεται και θα διαπιστώνεται ότι δεν ανατρέπουν τον υπερκείμενο
χωροταξικό σχεδιασμό και 2) γι’ αυτά που ήδη υπάρχουν ή και για κάποιο που
πέρασε την προηγούμενη διαδικασία χωρίς να έχει επαρκώς αξιολογηθεί ως προς
το βαθμό προσαρμογής, στο νέο σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται μία πολύ γρήγορη
διαδικασία, μέσω της οποίας ένας ενδιαφερόμενος που εντοπίσει μία τέτοια
αντίφαση, θα μπορεί να δίδεται λύση μέσω μιας διαδικασίας στο ΥΠΕΝ του
προβλήματος της εναρμόνισης με τον υπερκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό.
 ΑΠΕ: Υιοθετούνται προτάσεις του ΣΕΒ που είχαν υποβληθεί, ωστόσο κρίνεται
σκόπιμη η πραγματοποίηση άλλης τηλεδιάσκεψης με την Ομάδα των ΑΠΕ.
 ΝΟΚ: Ζητήθηκε να αξιολογηθούν οι προτάσσεις που μας έχουν κοινοποιηθεί και
θα μας υπάρξει σχετική ενημέρωση και για τις λοιπές διατάξεις.

 Λοιπά θέματα:
Τέθηκε το θέμα του τί γίνεται εάν οριστεί περιοχή αιολικών που είναι περιοχή
ενδιαφέροντος ορυκτών πόρων. Υπάρχει ένα ζήτημα με την αξιοποίηση των
πόρων, είτε σε επίπεδο λειτουργίας, έρευνας είτε πιθανής περιοχής (μεταλλευτική
παραχώρηση) σε σχέση με την εγκατάσταση των ΑΠΕ. Τονίστηκε ότι τα ζητήματα
αυτά είναι περίπλοκα και εκ φεύγουν του σκοπού της συγκεκριμένης συνάντησης.
Για περιοχές παραχώρησης έρευνας τις οποίες πιθανολογείται ύπαρξη
κοιτάσματος:
Επισημάνθηκε ότι η νομοθεσία σήμερα δεν θέτει τέτοιους περιορισμούς (ορισμού
δηλαδή ως ζωνών αποκλεισμού των περιοχών έρευνας/παραχωρήσεων). Εάν
τεθεί τέτοιο θέμα -περί αποκλεισμού- θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι περιοχές
που επισημαίνονται, σε αρκετές περιπτώσεις καταλαμβάνουν πολύ μεγάλες
εκτάσεις (1/3, 2/3 ενός Νομού), συνεπώς είναι πρακτικά αδύνατον να οριστούν
ζώνες αποκλεισμού σε τόσο ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες και σε κάθε
περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση και συντονισμός με τους
εκπροσώπους των ΑΠΕ για οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή. Στο Χωροταξικό των
ΟΠΥ, που είναι σε εξέλιξη, θα μπορούσε να προσεγγιστεί το συγκεκριμένο θέμα,
ωστόσο θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων
μερών.
Για περιοχές με εν λειτουργία εξορυκτικές δραστηριότητες:
Επισημάνθηκε ότι κατ’ αρχήν απαγορεύεται, αλλά θα υπάρξει πρόβλεψη ώστε
εφόσον συμφωνεί η μεταλλευτική επιχείρηση να μπορεί να επιτραπεί η
συνύπαρξη με ΑΠΕ.
Τονίστηκε ότι ΑΠΕ και ΟΠΥ θα μπορούσαν να συνυπάρξουν υπό προϋποθέσεις,
ωστόσο καταγράφονται συγκρούσεις όχι τόσο λόγω του μη αποκλεισμού των
ευρύτερων ζωνών αλλά λόγω των αντιφάσεων μεταξύ των σχεδίων διάφορων
επιπέδων. πχ. σε ορισμένη με ΦΕΚ λατομική περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση
1 χλμ. από αιολικές εγκαταστάσεις είναι δύσκολη η χρήση εκρηκτικών. Είναι ένα
ζήτημα οι ρυθμίσεις που έρχονται από τα Γενικά Πολεοδομικά που μπορεί να
έρχονται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις των Ειδικών Χωροταξικών. Επί αυτού του
θέματος τονίστηκε ότι θα δοθεί λύσει μέσω του μηχανισμού που θα προβλεφθεί
για τη γρήγορη επίλυση των αντιφάσεων των σχεδίων.
 Συμπεράσματα και επόμενες ενέργειες:
1) Αναμένουμε νεότερη έκδοση των θεμάτων για ΝΟΚ και όρους και
περιορισμούς δόμησης (ΣΔ, ΠΚ) προκειμένου να διακινηθεί για σχόλια και να
εκφραστεί η άποψη του ΣΕΒ για τη μικρή μείωση του ΣΔ στην εκτός σχεδίου
2) Αναμένουμε νεότερη έκδοση για τα θέματα των ΑΠΕ και ΟΠΥ.
3) Υπάρχει προθυμία για πραγματοποίηση και άλλης τηλεδιάσκεψης.
4) Ο Υφυπουργός αναμένει τις προτάσεις του ΣΕΒ για τα θέματα που τέθηκαν
(βλ. γαλάζια γραμματοσειρά στο κείμενο).

•

Τηλεδιάσκεψη με τη Γενική Γραμματέα Ενέργειας κα Α. Σδούκου

Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ της Γενικής Γραμματέως Ενέργειας
και του ΣΜΕ και στο πλαίσιο αυτής, τέθηκαν υπόψη τα παρακάτω θέματα που αφορούν
σε προτάσεις του ΣΜΕ προς αλλαγή του 4512/2018.
Συγκριμένα τέθηκαν ως εξής:
1. Εγγυητικές επιστολές για αποκατάσταση
Τροποποίηση νόμου 4602 Άρθρο 58
Πρέπει να αλλάξει στο πλαίσιο υπολογισμού των εγγυητικών.
Ο τρόπος υπολογισμού των εγγυητικών πρέπει να σχετίζεται με την προγενέστερη
κατάσταση της προς εκμετάλλευση περιοχής. Το κριτήριο αυτό υπολογισμού των
εγγυητικών επιστολών αυτομάτως θα οδηγεί σε τρία επιμέρους τιμολόγια:
−

Τιμολόγιο 1 θα αφορά περιοχές έντονης δασικής βλάστησης

−

Τιμολόγιο 2 θα αφορά περιοχές χαμηλής και θαμνώδους βλάστησης

−

Τιμολόγιο 3 θα αφορά περιοχές ελλείπουσας ή ελάχιστης βλάστησης

Το κόστος της αποκατάστασης από το οποίο εξαρτάται το ύψος της εγγυητικής, πρέπει
να υπολογίζεται με βάση εργοταξιακά δεδομένα και όχι ως εργολαβικό (outsourcing)
έργο με τιμολόγιο αναδασωτικών έργων Α.Τ.Α.Ε
Ο τρόπος υπολογισμού των εγγυητικών επιστολών θα βασίζεται στην εγκεκριμένη ΜΠΕ
με βάση όμως τη 10ετή διάρκεια της ΑΕΠΟ και ανάλογα με την προβλεπόμενη εξέλιξη
του έργου και τα προβλεπόμενα έργα αποκατάστασης (δηλαδή η ΜΠΕ θα σπάει σε
επιμέρους 10ετίες).
Η εγγυητική επιστολή θα αναφέρεται μόνο στο κόστος αποκατάστασης στην
προβλεπόμενη δεκαετία της ΑΕΠΟ.
Σε κάθε ανανέωση της ΑΕΠΟ (επόμενες δεκαετίες) θα συνυπολογίζονται στην εγγυητική
ότι ξοδεύτηκε για αποκατάσταση την προηγούμενη δεκαετία και ό,τι υπολείπεται θα
αθροίζεται στη νέα δεκαετία μαζί με την εκτίμηση κόστους αποκατάστασης της
δεκαετίας ανανέωσης.
Το υπουργείο θα παρέμβει κανονιστικά ώστε να μη διώκεται ποινικά για υποβάθμιση
περιβάλλοντος ο εκπρόσωπος του φορέα, εάν η προβλεπόμενη αποκατάσταση δεν έχει
ολοκληρωθεί εντός της αδειοδοτημένης δεκαετίας.
Τέλος προτείνουμε τη διεύρυνση χρηματοοικονομικών εγγυήσεων για αποκατάσταση
εκτός των τραπεζών και με ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
Προτείνουμε διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της ΥΑ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 176641/2214
(ΦΕΚ 2909 Β’ 2018) με την εξής διατύπωση του άρθρου 1 § 3.
« Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από πιστωτικά η χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή
ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τις Δημόσιες

Συμβάσεις (ΣΔΣ) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Η
εγγυητική επιστολή μπορεί επίσης να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α-ΤΣ.ΜΕ.ΔΕ. ή από το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού».
2. Περί εγγυητικών επιστολών διασφάλισης ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του
Δημοσίου επί δασικών εκτάσεων στις περιοχές του άρθρου 62 παρ. 1 εδ. 2
του ν. 998/1979, όπου δεν ισχύει το τεκμήριο του Δημοσίου και όπως
αναφέρονται στο Άρθρο 66 του 4512/2018 (για τις εκτάσεις που το
ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν έχει επιλυθεί οριστικά)
Έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα σε εξορυκτικές επιχειρήσεις όπου καλούνται να
αντιμετωπίσουν πολύ υψηλές εγγυητικές επιστολές, λόγω εφαρμογής αναδρομικού
υπολογισμού πριν την εφαρμογή του άρθρου 41 του Ν. 4409/2016 και των προσαυξήσεων
ανά τριετία με το αναλογικό μίσθωμα του κύκλου εργασιών.
Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ερμηνεύουν κατά το δοκούν την κείμενη νομοθεσία,
φτάνοντας ακόμη και να αγνοούν αποφάσεις δικαστηρίων περί μη αναδρομικότητας
όπως η απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Α-3023/2019),
επιβάλλοντας υπέρογκες εγγυήσεις.

Προτείναμε:
Α) Με εγκύκλιο: Να δοθούν οδηγίες προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις των περιοχών
του άρθρου 62 παρ.1 εδ 2, του ν.998.στις οποίες δεν ισχύει το τεκμήριο του Δημοσίου επί
των δασικών εκτάσεων. , (Κυκλάδες, Ιόνιο, Νησιά Βορείου Αιγαίου, Κρήτη, Κύθηρα,
Αντικύθηρα, Καλλικρατικούς Δήμου Ανατολικής και Δυτικής Μάνης),:
Α1.- Να μην εφαρμόζουν αναδρομικά, (πριν την πρώτη εφαρμογή με το άρθρο 41 του Ν.
4409/2016, (ΦΕΚ 138 Α’/ 28.7.2016), τον υπολογισμό του ύψους της εγγυητικής επιστολής
που προβλέπεται στο άρθρο αυτό , αφού τούτο έχει κριθεί και δικαστικά ότι είναι
παράνομο.
Α2.- Να υπολογίζεται το ύψος της εγγυητικής με βάση ποσοστό αναλογικού μισθώματος
4% επί τιμής δαπέδου, η οποία σε περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης ή εξαγωγή και
επεξεργασίας εκτός του λατομικού χώρου, να υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο
5 του άρθρου 45 του ν.4512/2018

Β) Να τροποποιηθεί η διάταξη του άρθρου 64 του Ν. 4442/2016, όπως τούτο προστέθηκε
στον ως άνω νόμο, με το άρθρο 66 του Ν. 4512/2018, ώστε η δίκη για την αναγνώριση των
ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων σε περιοχές στις οποίες δεν ισχύει το τεκμήριο του Δημοσίου
επί των Δασικών εκτάσεων να κινείται με πρωτοβουλία του Δημοσίου και μόνο εφ’ όσον
το Δημόσιο έχει τίτλους ιδιοκτησίας επί συγκεκριμένου ακινήτου.
(ΣΣ1. Αν δεν έχει τίτλους σε συνδυασμό και με την έλλειψη του τεκμηρίου δεν
υπάρχει λόγος ν’ ανοίγεται δίκη. Εξ’ άλλου έτσι θα καταλήξει το όλο θέμα όταν θα
ολοκληρωθεί το Κτηματολόγιο).
(ΣΣ.2.- Χωρίς την κατάθεση εγγυητικής. Το πρόβλημα είναι σοβαρό γιατί
μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να δεσμεύουν στις Τράπεζες τα ποσά που
απαιτούνται για την έκδοση των ως άνω εγγυητικών επιστολών).
Σε περίπτωση νίκης του Δημοσίου τα μισθώματα θα μπορούν να υπολογίζονται με δόσεις
και αναδρομικά από την έναρξη της δίκης.
3. ΥΑ 175616/1918 (ΦΕΚ Β’ 2304 18-6-2018) Άρθρο 4 παραγ. 2(α)
Αναφέρει ότι «για τα λατομεία όλων των κατηγοριών πλην των λατομείων αδρανών
υλικών, το ετήσιο πάγιο μίσθωμα συμψηφίζεται με το αντίστοιχο ετήσιο αναλογικό
μίσθωμα της ίδιας δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου»
Τροποποίηση
Ο συμψηφισμός πάγιου και αναλογικού να ισχύει και για τα λατομεία αδρανών
Αιτιολόγηση
Τα λατομεία αδρανών λόγω της κρίσης στις κατασκευές αντιμετωπίζουν θέμα επιβίωσης.
Ήδη τα τέλη που έχουν επιβληθεί με βάση τις ισχύουσες διατάξεις είναι επαχθή.
Θεωρούμε ότι τουλάχιστον ο συμψηφισμός πάγιου και αναλογικού μισθώματος είναι «εκ
των ουκ άνευ».
4. Μείωση κατά 30% πάσης φύσεως μισθωμάτων και τελών στις λατομικές
εκμεταλλεύσεις λόγω πολύ μεγάλων οικονομικών προβλημάτων που έχει δημιουργήσει
η πανδημία. Προτείνεται η διάρκεια αυτών των μέτρων να κρατήσει για ένα χρόνο με
δυνατότητα επαναφοράς τους μετά από εκτίμηση και απόφαση Υπουργού ΠΕΝ.
Προτείνεται συμψηφισμός πάγιου και αναλογικού μισθώματος για τα λατομεία αδρανών
υλικών, όπως ισχύει και στα υπόλοιπα λατομεία.

 Κεφάλαιο ΙΒ απλούστευση πλαισίου άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και
εκμετάλλευσης λατομείων, Άρθρο 59, 60, 64 Α, 65 περί Τεχνικής Μελέτης
•

α. Άρθρο 59

Τροποποίηση
Αναφέρεται ότι απαιτείται έγκριση ερευνητικών εργασιών.
Προτείνουμε οι ερευνητικές εργασίες να είναι μόνο με γνωστοποίηση.

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

β. Άρθρο 60-64 Α

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

γ. Άρθρο 64 Α-65

Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις όπως η χρήση κινητών μονάδων θραύσης –
κοσκίνισης κτλ. που έχουν προβλεφθεί στη ΜΠΕ, καθώς και το ηλεκτρικό δίκτυο, οι
βοηθητικοί ανεμιστήρες και τα αντλητικά συγκροτήματα , να αντιμετωπίζονται υπό
καθεστώς γνωστοποίησης.
Θα κατατίθενται ως ξεχωριστό παράρτημα της Τ.Μ. και δεν θα εξαρτώνται από το
οποιοδήποτε καθεστώς έγκρισης-γνωστοποίησης της Τ.Μ.
Για τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται οικοδομικές κατασκευές, οι οποίες ούτως ή
άλλως κατασκευάζονται μετά από αδειοδότηση με στοιχεία όπως υποβολή στατικής
μελέτης κτλ. δεν πρέπει να απαιτείται άλλη επιπλέον έγκριση, πέραν της ΜΠΕ.
Σχόλιο
Οι Τ.Μ. που αφορούν σε υπάρχουσες μεθόδους εκμετάλλευσης, οι οποίες έχουν τύχει
πολλών μέχρι τώρα εγκρίσεων, δύνανται, χωρίς κανένα πρόβλημα, να έχουν καθεστώς
γνωστοποίησης. Δεχόμαστε την παρατήρηση της υπηρεσίας για πιθανή έγκριση όταν
εφαρμόζονται νέες μέθοδοι. Επίσης δεχόμαστε να τίθενται προς έγκριση μόνο τα
προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας (σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνουμε τη μελέτη αερισμού,
υποστύλωσης, μεταφοράς εξορυσσόμενων)

 Άρθρο 59 παρ. 3
Προτεινόμενη προσθήκη
«Μετά από τριάντα μέρες από την έκδοση του παρόντος, εκδίδεται ΥΑ η οποία
προσδιορίζει πώς κατανέμονται οι ποινικές ευθύνες μεταξύ του κύριου του έργου και των
εργολάβων-υπεργολάβων του».
Σχόλιο:
Σήμερα όλη η ευθύνη βαραίνει τον κύριο του έργου, ανεξάρτητα αν έχει ευθύνη ή όχι για
τις ενέργειες και τις αποφάσεις του αυτοδύναμου εργοδότου, εργολάβου-υπεργολάβου.
Αυτό αντιβαίνει και τη λογική της ευρωπαϊκής στρατηγικής Υ&Α περί ευθύνης
εργοδοτών, όπου κάθε εργοδότης έχει κατά νόμο ίδιες ευθύνες απέναντι στην υγεία και
την ασφάλεια των εργαζομένων.
Πρέπει να ισχύσουν τα ίδια πρότυπα όπως στα κατασκευαστικά έργα.
Στο Ν. 3850/2-6-2010 γίνεται αναφορά υποχρεώσεων εργοδότη ανεξάρτητα εάν είναι
κύριος του έργου, εργολάβος ή υπεργολάβος.
Ζητούμε καταμερισμό ευθυνών όπως το πνεύμα των ευρωπαϊκών οδηγιών και του ν. 3850
 Άρθρο 52 παρ. 2γ περί δανειοθαλάμων σε δημόσια έργα
Αντικατάσταση:
«Για την εκτέλεση δημόσιων, εθνικών ή περιφερειακών έργων, που χαρακτηρίζονται ως
εθνικής σημασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η ως άνω διάταξη έχει εφαρμογή,
εφόσον οι ποσοτικές ανάγκες τους δεν καλύπτονται από τα λειτουργούντα λατομεία της
περιοχής εντός καθορισμένων λατομικών περιοχών. Για την ίδρυση λατομείου των
περιπτώσεων α, β και γ ισχύουν οι περιορισμοί και απαγορεύσεις του άρθρου 85 του
ΚΜΛΕ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 49 και της παραγράφου 1 του άρθρου
48 του παρόντος νόμου».
Αιτιολόγηση:
Με το σημερινό καθεστώς, τα νομίμως λειτουργούντα λατομεία που βρίσκονται πλησίον
δημόσιων κατασκευαστικών έργων, δεν ωφελούνται καθόλου.

 Άρθρο 48 παρ. 9 επέκταση λατομικού χώρου σε Λατομική Περιοχή
Προτεινόμενη Προσθήκη
Με διαδικασία ανάλογη εκείνης του καθορισμού της λατομικής περιοχής, είναι δυνατή η
τροποποίηση, επέκταση ή περιορισμός των ορίων ενεργοποιημένου Λατομικού Χώρου,
ύστερα από αίτηση που συνοδεύεται από παράβολο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ το
οποίο καταβάλλεται υπέρ της οικείας Περιφέρειας, και αναπροσαρμόζεται με απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας . Επέκταση λατομικού χώρου δύναται να
πραγματοποιηθεί έως 20% της αρχικής μισθωμένης έκτασης για μια και μόνο φορά και
πραγματοποιείται προς όφελος του αιτούντος ο οποίος έχει ήδη μισθώσει ένα λατομικό
χώρο . Εάν απαιτείται διαφοροποίηση των ορίων της λατομικής περιοχής θα
πραγματοποιείται με την ίδια αίτηση . Η διάρκεια της μίσθωσης των λατομείων αυτών,
δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτήν του υφιστάμενου ήδη αδειοδοτηθέντος λατομείου.
Αιτιολόγηση
Δεν είναι δυνατόν για μία μικρή επέκταση για την ορθολογικότερη λειτουργία του
λατομείου να τίθεται η ίδια διαδικασία όπως του καθορισμού της λατομικής περιοχής
 Άρθρο 45 παρ. 9 Προσθήκη
Επιτρέπεται η υπομίσθωση χώρου εντός του λατομείου για καθετοποίηση προϊόντων
εξόρυξης του λατομείου από άλλο φορέα (εκμισθωτή) πέραν του φορέα που έχει το
δικαίωμα εκμετάλλευσης. Η εν λόγω δραστηριότητα θα αδειοδοτείται από τον εκμισθωτή
με βάση τις κείμενες διατάξεις .
 Άρθρο 45 παράγ. 4 ββ δεύτερο εδάφιο
Προτεινόμενη προσθήκη:
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ελάχιστο αναλογικό μίσθωμα των λατομείων αδρανών.
 Άρθρο 45 παράγ. 5
Αντικατάσταση:
«Τα αναλογικά μισθώματα προσδιορίζονται με βάση το δάπεδο του λατομείου (επί
δαπέδου εξορυγμένο προϊόν). Ως «δάπεδο» ορίζονται οι χώροι αποκομιδής των υλικών
από τις βαθμίδες και τις πλατείες του λατομείου που βρίσκονται εντός του χώρου της
εκσκαφής»
Προτεινόμενη προσθήκη:
«Εντός 30 ημερών από την έκδοση του παρόντος, εκδίδεται η ΥΑ που προβλέπει το άρθρο
53 του 4512/2018, περί καθορισμού της τιμής πώλησης θραυστού υλικού στο δάπεδο του
λατομείου»
 Άρθρο 62 παράγ. 3 (επιβολή «πράσινου τέλους» 1% επί του κύκλου
εργασιών κ.ε. μετά τη 40ετία)
Τροποποίηση
Να καταργηθεί

Αιτιολόγηση:
Τα τέλη που βαρύνουν τον λατομικό κλάδο θα πρέπει να σχετίζονται με το παραγωγικό
μοντέλο και όχι με την διάρκεια ζωής ενός λατομείου/ ορυχείου. Η επιβολή τέλους για
λειτουργία λατομείου πέραν των 40 ετών επιβάλλεται μόνο στον εξορυκτικό κλάδο και
είναι πρωτοφανής, δεδομένου ότι η παράταση της ζωής ενός λατομείου έχει πρόσθετο
κόστος και θετική επίδραση στο περιβάλλον διότι μειώνει την ανάγκη για την έναρξη
νέων λατομείων».
Η επιβολή «πράσινου τέλους» ως 1% επί του τζίρου, είναι υπέρογκο και αποτελεί
ουσιαστικά νέου τύπου πρόσθετη φορολογία.

•

Επιστολή στον Υπουργό ΠΕΝ κ. Κ. Χατζηδάκη για την επαναφορά της
διάταξης για πρόσθετη αναδάσωση από μεταλλεία-λατομεία

Εκτιμήθηκε ότι ο Ν. 4688/2020, ο οποίος ψηφίστηκε στις 24/5/2020, επαναφέρει στα
μεταλλεία και λατομεία και λατομεία την υποχρέωση, πέραν της αποκατάστασης του
χώρου που επεμβαίνουν και επιπλέον αναδάσωσης χώρου ίσης έκτασης με αυτόν που
κατέλαβε ένα εξορυκτικό έργο εντός δασικής βλάστησης. Η επιβάρυνση αυτή,
πρωτοεμφανίστηκε με το Ν. 4280/2011, που ακρίτως και χωρίς τεκμηρίωση προέβλεψε
την υποχρέωση των λατομείων για πρόσθετες αναδασώσεις ίσης έκτασης με αυτήν της
επέμβασής τους, αγνοώντας το γεγονός ότι οι περιοχές εξόρυξης αποκαθίστανται και
επιστρέφουν σε χρήση αυτές καθεαυτές, η υλοποίηση του έργου αποκατάστασης
διασφαλίζεται με κατάθεση ισόποσων εγγυητικών επιστολών και επιπλέον σύμφωνα με
τις προβλέψεις του Ν. 998/79 αν για κάποια τμήματα της θιγείσας επιφάνειας δεν
επιτυγχάνεται το προβλεπόμενο από την εγκεκριμένη ΜΠΕ αποτέλεσμα, τότε αυτό
μπορεί να αντικατασταθεί με ανάλογο έργο.
Ο ΣΜΕ επικοινώνησε με τον Υπουργό ΠΕΝ κ. Κ. Χατζηδάκη και ζήτησε την άμεση
παρέμβασή του για την άρση ενός μέτρου που δημιουργεί αιφνιδιαστικά νέα επιβάρυνση
για τον κλάδο μας και επιτείνει την ανασφάλεια δικαίου, ιδιαίτερα αποθαρρυντικού
παράγοντα για την προσέλκυση των επενδύσεων της χώρας μας.
Ζητήσαμε από το ΥΠΕΝ να δοθεί σαφής ερμηνεία εάν και κατά πόσο με βάση το ν.
4688/2020, επαναφέρεται η υποχρέωση επιπλέον αναδάσωσης χώρου ίσης έκτασης με
αυτόν που κατέλαβε ένα εξορυκτικό έργο εντός δασικής βλάστησης. Με ερμηνευτική
εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Περιβάλλοντος, διασαφηνίστηκε ότι δεν
επαναφέρεται η διάταξη της πρόσθετης αναδάσωσης.

Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
•

Oλοκλήρωση του κύκλου της 'Εκθεσης “Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος” αποτίμηση της παρουσίας της στη Θεσσαλονίκη

Άκρως επιτυχημένη ήταν η παρουσίαση της έκθεσης «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» στη
Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης (ΑΜΦΙΘ),
μία διοργάνωση του ΑΜΦΙΘ σε συνεργασία με το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
και το Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) με περίπου 30.000 επισκέπτες,
μέσα σε ένα εξάμηνο, η οποία πρόκειται να αποξηλωθεί μέσα στον Ιούνιο από τη
Θεσσαλονίκη και να μεταφερθεί στο Λαύριο.
Η έκθεση «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» και «Τα ορυκτά και η Τέχνη» φιλοξενήθηκε στο
χώρο του ΑΜΦΙΘ, στην προβλήτα Α΄ στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης για 6 μήνες. Ήταν
επισκέψιμη, με δωρεάν είσοδο για το κοινό, από τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 μέχρι την
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020, ημερομηνία που με ανακοίνωση του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού ανέστειλαν τη λειτουργία τους όλα τα μουσεία της Ελλάδας
για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορoνοϊού (COVID-19) και οδήγησε στην πρόωρη
ολοκλήρωση της έκθεσης, αντί για την προγραμματισμένη λήξη της που ήταν η 31η
Μαΐου 2020.
Την έκθεση αγκάλιασαν χιλιάδες επισκεπτών που εντυπωσιάστηκαν από τα μοναδικά
εκθέματα και τον ιδιαίτερο τρόπο προβολής των ορυκτών και πετρωμάτων. Μετά από
την ξενάγησή τους, έφευγαν με πολύ θετικές εντυπώσεις, καθώς είχαν έρθει σε επαφή με
τον κλάδο της επιστήμης της γεωλογίας, τον σημαντικό ορυκτό πλούτο της Ελλάδας και
είχαν συνειδητοποιήσει τη σπουδαιότητα των ορυκτών στην καθημερινή τους ζωή.
Άλλωστε το «μήνυμα» που προέβαλε η έκθεση των ορυκτών ήταν να αντιληφθούμε ότι
«ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΑ ΔΕ ΖΟΥΜΕ»!
Η επιτυχία της έκθεσης αποτυπώνεται στα υψηλά νούμερα επισκεψιμότητας και στο
μεγάλο ενδιαφέρον φορέων, συλλόγων και φυσικά σχολείων να την επισκεφθούν. Στις
22 εβδομάδες λειτουργίας, την έκθεση επισκέφθηκαν συνολικά 29.198 άτομα εκ των
οποίων οι 11.013 ήταν παιδιά, 15.537 Έλληνες ενήλικες και 2.648 ξένοι. Οι Έλληνες
επισκέπτες της έκθεσης ήταν από όλο το Νομό Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη περιοχή
της Βόρειας και Κεντρικής Μακεδονίας, της Χαλκιδικής και της Πιερίας (Δράμα, Ξάνθη,
Σέρρες, Κιλκίς, Κατερίνη, Κιλκίς, Βέροια, Καλλικράτεια, Έδεσσα, Κοζάνη, Βόλος,

Πτολεμαΐδα, Κομοτηνή, Μαρμαράς), ενώ οι ξένοι ήταν τουρίστες που βρέθηκαν στη
Θεσσαλονίκη τη συγκεκριμένη περίοδο, από χώρες όπως Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία,
Ιταλία, Γερμανία, Τουρκία, Ισραήλ Ρωσία και Αμερική.
Πραγματοποιήθηκαν 230 οργανωμένες ξεναγήσεις που αφορούσαν επισκέψεις σχολείων
από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, Συλλόγων, Φορέων, Ιδρυμάτων, ενώ μέχρι τέλη
Μαΐου είχαν προγραμματιστεί άλλες περίπου 100 ξεναγήσεις 5.500 ατόμων οι οποίες
ακυρώθηκαν λόγω του κορονοϊού που οδήγησε στον πρόωρο τερματισμό της έκθεσης.
Παιδάκια νηπιαγωγείων,δημοτικών, μαθητές Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, φοιτητές από
ΑΕΙ και ΙΕΚ, σπουδαστές σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, φροντιστήρια και ιδιωτικά
εκπαιδευτήρια, άτομα με ειδικές ανάγκες με τους συνοδούς τους, γονείς με παιδιά,
μεμονωμένοι επισκέπτες, ενθουσιάζονταν όλοι εξίσου από τα εκθέματα, από τα περίτεχνα
έργα τέχνης φτιαγμένα από εντυπωσιακά πετρώματα και κυρίως από τη χρήση των
ορυκτών στην καθημερινότητά τους.
Σημαντικοί αρωγοί που συνέδραμαν ουσιαστικά στην άψογη ξενάγηση των επισκεπτών
και την επιτυχία της έκθεσης, ήταν οι εξαιρετικοί γεωλόγοι – ξεναγοί. Φοιτητές του
Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τελειόφοιτοι
και απόφοιτοι γεωλόγοι, με προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, όλοι συμμετείχαν
εθελοντικά στις καθημερινές ξεναγήσεις, με ενθουσιασμό και αγάπη για το γνωστικό τους
αντικείμενο, την ορυκτολογία, την πετρολογία, την κοιτασματολογία, το οποίο και
μετέδιδαν με μεράκι, υπομονή και ευγένεια. Οι επισκέπτες προσπαθούσαν να
απορροφήσουν όσες περισσότερες πληροφορίες γύρω από τα ορυκτά και τις εφαρμογές
τους, κάποιοι μάλιστα μικροί επισκέπτες, δήλωσαν φεύγοντας ότι «θα γίνουν γεωλόγοι
όταν μεγαλώσουν»!
Το γενικό συντονισμό των φοιτητών διεκπεραίωσε με άριστο προγραμματισμό και
επίβλεψη των ξεναγήσεων ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ορυκτολογίας κ. Βασίλης
Μέλφος. Ήταν μάλιστα ένας από τους ομιλητές στις πέντε διαλέξεις που φιλοξενήθηκαν
στο ΑΜΦΙΘ, πλαισιώνοντας ως παράλληλες δράσεις την έκθεση «Τα ορυκτά και ο
άνθρωπος».
Στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων με τίτλο «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» που
διοργάνωσαν τo Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης (ΑΜΦΙΘ) και ο
Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), διακεκριμένοι ομιλητές, «σύστησαν»
στο κοινό τα ορυκτά και τη χρήση τους, όπως το τσιμέντο, τις σπάνιες γαίες, τους
ζεόλιθους, το ρόλο τους στην κυκλική οικονομία.

Ομιλητές:
- Βασίλης Μέλφος, Αναπλ. Καθηγητής του Τομέα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας Κοιτασματολογίας του τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ.
- Κωνσταντίνος Νικολάου, Διευθυντής του εργοστασίου ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
Θεσσαλονίκης
-Ανέστης Φιλιππίδης, Καθηγητής Ορυκτολογίας - Κοιτασματολογίας του Τμήματος
Γεωλογίας του ΑΠΘ
-Χρήστος Καβαλόπουλος,Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργών Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, Γενικός Διευθυντής ΣΜΕ
-Νίκος Αρβανιτίδηs,
Ερευνών (ΙΓΜΕ)

Δρ. Γεωλόγος Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών

Το ενδιαφέρον του κόσμου για την έκθεση παρέμενε αμείωτο όπως και ο ενθουσιασμός
στα πρόσωπα των επισκεπτών, από τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη
Παυλόπουλο που εγκαινίασε την έκθεση στις 27 Οκτωβρίου 2019 μέχρι και τους
τελευταίους επισκέπτες στα μέσα Μαρτίου, κάποιοι μάλιστα με μάσκες και αντισηπτικά,
που δε δίστασαν να έρθουν σε «επαφή» με τον υπέροχο και πολύχρωμο κόσμο των
ορυκτών και πετρωμάτων.
«Στόχος μας ήταν να δώσουμε την ευκαιρία στους μαθητές -μαθήτριες, φοιτητές και
σε όλο τον κόσμο την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους ορυκτούς πόρους της
χώρας μας που στηρίζουν μία δραστηριότητα που είναι περίπου το 3% του ΑΕΠ της
χώρας και απασχολεί σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού κυρίως στην
Ελληνική περιφέρεια ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών επιχειρήσεων
κ Αθανάσιος Κεφάλας. Και αυτός επιτεύχθηκε.

Η έκθεση τελούσε υπό την αιγίδα του ΑΠΘ και του ΣΜΕ και πραγματοποιήθηκε με την
οικονομική συνδρομή εταιρειών μελών του ΣΜΕ Βόρειας Ελλάδας.
•

Συμμετοχή ΣΜΕ στην Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία
στην εργασία 2020

Η υιοθέτηση ασφαλών πρακτικών στους χώρους εργασίας, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της
επιστροφής σε αυτούς και της συνεχιζόμενης απειλής του κορωνοϊού Covid-19, καθώς
και η ενδυνάμωση του ρόλου που διαδραματίζουν οι υπηρεσίες ασφάλειας και υγείας
στην εργασία, μέσω τριμερούς κοινωνικού διαλόγου και συντονισμού προσπαθειών,
βρέθηκαν στο επίκεντρο της διαδικτυακής συζήτησης που διοργάνωσε το Ελληνικό
Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), στο πλαίσιο της
Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2020, όπως έχει
ανακηρυχθεί η 28η Απριλίου από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO). Στη συζήτηση
συμμετείχαν ο Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας & Ένταξης στην
Εργασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωνσταντίνος
Αγραπιδάς, ο κος Ανδρέας Στοϊμενίδης, Γραμματέας Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
(ΥΑΕ) της ΓΣΕΕ και Εθνικός Αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα θέματα της
ΥΑΕ, ο κος Χρήστος Καβαλόπουλος, Γενικός Διευθυντής ΣΜΕ, Εθνικός Αντιπρόσωπος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα θέματα της ΥΑΕ, η κα Σταυρούλα Δημητριάδη, Senior
Research Manager του EUROFOUND, ο κος Σπύρος Δρίβας, ειδικός ιατρός εργασίας
και, εκ μέρους του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., η πρόεδρος του ΔΣ, κα Ρένα Μπαρδάνη.
Τη διαδικτυακή συζήτηση παρακολούθησαν 470 άτομα που έθεσαν αρκετές ερωτήσεις
και σχόλια. Όλοι οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στη μεγάλη σημασία του συμβολισμού
της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, ιδιαίτερα υπό το
φάσμα της -πρωτόγνωρου μεγέθους- απειλής για την υγεία όλων, που είχε ως
αποτέλεσμα και την έκτακτη αλλαγή του θέματος της Παγκόσμιας Ημέρας, από τη
Διεθνή Οργάνωση Εργασίας.
Το εύρος και το μέγεθος της απειλής, καθώς και η αναγκαιότητα των επώδυνων για όλους
μέτρων που ελήφθησαν, αποτυπώθηκαν στη συζήτηση ως σημεία σύγκλισης απόψεων
μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών. Αναγνωρίστηκε, επίσης, ότι μετά την πρώτη
αυτή φάση, υπάρχουν πολλά θέματα σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα,
τα οποία πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο Κοινωνικού Διαλόγου. Ο κος Αγραπιδάς
ανέδειξε τη σημασία της αναθεώρησης της εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου,
αλλά και της διαβούλευσης ως ιδιαίτερες προτεραιότητες του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων για την εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραμμών και
συστάσεων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στις επιχειρήσεις.
Σημείο ιδιαίτερης σημασίας είναι η επίβλεψη των μέτρων, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Ο κος Στοϊμενίδης τόνισε ότι η κρίση του κορωνοϊού τόνισε τη σημασία της
Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας και ανέδειξε ως προτεραιότητα την
αξιοποίηση του δυναμικού της χώρας ώστε να επιλυθούν υφιστάμενες αδυναμίες, όπως
η καταγραφή των επαγγελματικών ασθενειών και η ασφάλιση του επαγγελματικού
κινδύνου.
Επίσης, έθιξε το θέμα των αλλαγών στον τρόπο εργασίας, με παράδειγμα την τηλεεργασία και τους εργονομικούς και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που αυτή ενέχει. Στο
ίδιο παράδειγμα εστίασε και ο κος Καβαλόπουλος, τονίζοντας τις οργανωτικές
παρεμβάσεις και προσαρμογές που θα χρειαστούν οι επιχειρήσεις για να ανταποκριθούν
στα νέα δεδομένα στην εργασία, όπως στην έμπνευση μιας νέου τύπου ομάδας.

Στο θέμα της τηλε-εργασίας εστίασε και η κα Δημητριάδη, διατυπώνοντας τη διαπίστωση
ότι χώρες όπως η Ελλάδα, με χαμηλό ποσοστό τηλε-εργασίας, αναγκάστηκαν να
μεταβούν απότομα και μαζικά σε αυτήν. Σχετικά με την επιστροφή στην κανονικότητα,
τόνισε ότι απαιτεί προετοιμασία, καθώς κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική, λόγω της
παραγωγικής διαδικασίας, που την χαρακτηρίζει, ενώ απαρίθμησε κάποιες βασικές
παραμέτρους για την ασφάλεια των εργαζομένων, όπως π.χ. ο αριθμός των ατόμων που
επιτρέπεται να εργαστούν μέσα σε έναν χώρο, τα θέματα καθαριότητας και η επίγνωση
της συμπεριφοράς του καθενός ξεχωριστά. Σύμφωνα με την ίδια, σε όλη αυτή τη
διαδικασία, σημαντικό ρόλο παίζει η συνεχής αξιολόγηση της κατάστασης.
Η ανάγκη εξειδίκευσης των μέτρων μέσω της εκτίμησης κινδύνου και της καλύτερης
μελέτης των επαγγελματικών ασθενειών τονίστηκε και από τον κο Δρίβα. Η πρόεδρος
του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., κα Ρένα Μπαρδάνη, εστίασε στα μέτρα της επόμενης ημέρας, λέγοντας
ότι θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από σαφήνεια, ελεγξιμότητα, καθώς και άμεση και
καθολική εφαρμογή, προσμετρώντας σε κάθε περίπτωση τις ιδιαιτερότητες του κάθε
εργασιακού χώρου. «Το βασικό είναι να μην χαθούν τα καλά αποτελέσματα, που
επιτεύχθηκαν με μεγάλες θυσίες» είπε.
Σχετικά με τις μακροπρόθεσμες συνέπειες, τόνισε ότι η κρίση επιταχύνει τις αλλαγές στο
εργασιακό περιβάλλον που ήδη ήταν σε εξέλιξη, λόγω της 4ης Βιομηχανικής
Επανάστασης. Θα πρέπει άμεσα να μελετηθούν από τους επιστημονικούς φορείς, να
συζητηθούν από τους Κοινωνικούς Εταίρους και να ρυθμιστούν από την Πολιτεία. Κοινό
σημείο που αναγνωρίστηκε από όλους τους συμμετέχοντες στη συζήτηση, είναι ότι η
ακόμα εξελισσόμενη αυτή κρίση, αναδεικνύει σε όλη την κοινωνία τη σημασία της Υγείας
και Ασφάλειας στην Εργασία και ενισχύει την προτεραιότητά της στον Κοινωνικό
Διάλογο.
Η συζήτηση είναι διαθέσιμη στο κανάλι του ΕΛΙΝΥΑΕ στο youtube στον παρακάτω
σύνδεσμο:
https://youtu.be/rh3rqXfeCpA
Πηγή : elinyae.gr

•

Ψήφισμα ΣΜΕ για την απώλεια της κας Καίτης Κυριακοπούλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων κατόπιν
της λυπηρής αναγγελίας του θανάτου της Καίτης Κυριακοπούλου, η οποία
υπήρξε σημαντική προσωπικότητα και πρότυπο γυναίκας-επιχειρηματία ειδικά
στον εξορυκτικό κλάδο, με μεγάλο φιλανθρωπικό και πολιτιστικό έργο και η
οποία θα μείνει στη μνήμη όλων μας για τη δυναμικότητα, την εργατικότητα, την
ανιδιοτέλεια, τη δοτικότητα αλλά και την έμφυτη ευγένεια και την αγάπη της τόσο
για την επιχειρηματικότητα αλλά και για την κοινωνία γενικότερα, συνήλθε
εκτάκτως, την 27η Μαΐου 2020 και ομόφωνα αποφάσισε:
1. Να εκφράσει τη συμπαράσταση και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην
οικογένεια της εκλιπούσης
2. Να γίνει δωρεά ποσού 1.000 ευρώ στην Εταιρία Προστασίας Σπαστικών
3. Το παρόν ψήφισμα να κοινοποιηθεί στην οικογένεια και να δημοσιευθεί
στον Αθηναϊκό Ημερήσιο Τύπο
Ένα μικρό αφιέρωμα στη μνήμη της……
Καίτη Κυριακοπούλου (1922-2020)
Απεβίωσε την Πέμπτη 21 Μαΐου στην Αθήνα, η γνωστή επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος
Καίτη Κυριακοπούλου, σε ηλικία 97 ετών.
Γεννημένη στο Βουκουρέστι το 1922, η Καίτη Κυριακοπούλου πέρασε τις πρώτες δεκαετίες
της ζωής της σ’ έναν βίο νομαδικό. Μεγάλωσε στην Αγγλία και Γαλλία κι έφτασε, στα 13
της, στην Ελλάδα. Πριν προλάβει να προσαρμοστεί στην πατρίδα των γονιών της, ξανάφυγε
με αυτούς και μια βαλίτσα, με την είσοδο των Γερμανών στη χώρα. Μετά από μια
περιπετειώδη διαδρομή μέσω Αιγύπτου, Νότιας Αφρικής και Δυτικών Ινδιών, έφτασε στην
Αμερική και σπούδασε Μαθηματικά και Φυσική ενώ ταυτόχρονα εργαζόταν, στο
Πανεπιστήμιο Mount Holyoke της Μασσαχουσέτης. Εξήντα χρόνια αργότερα, τιμώντας το
συνολικό της έργο, το Πανεπιστήμιό της της απένειμε το degree Doctor of Humane Letters
honoris causa.

Γύρισε στην Ελλάδα το 1950 και παντρεύτηκε τον Πάρι Κυριακόπουλο, αποκτώντας δύο
παιδιά, τον Οδυσσέα και την Φλωρίκα. Με τον θάνατο τού πατέρα της το 1970, ανέλαβε
την
διοίκηση
των
οικογενειακών
επιχειρήσεων
Βωξίται
Παρνασσού,
Αργυρομεταλλευμάτων & Βαρυτίνης και Αδελφοί Ηλιόπουλοι. Στη διάρκεια της
επιχειρηματικής της πορείας έδειξε ιδιαίτερη φροντίδα για τις τοπικές κοινωνίες όπου
δραστηριοποιούνταν οι εταιρείες, δημιουργώντας μεταξύ άλλων Μεταλλευτικά
Μουσεία, Πολιτιστικά και Συνεδριακά Κέντρα με στόχο την οικονομική και πολιτιστική
τους ανάπτυξη.
Παραδίδοντας την διοίκηση των επιχειρήσεων στον γιο της Οδυσσέα, είχε την ευκαιρία
να συνεχίσει το φιλανθρωπικό και πολιτιστικό της έργο, για το οποίο της έχουν
απονεμηθεί δεκάδες διακρίσεων, ανάμεσά τους το γαλλικό παράσημο της Λεγεώνας της
Τιμής, το ανώτατο βραβείο του Διεθνούς Ρόταρυ, ενώ είχε ανακηρυχτεί “Γυναίκα της
Χρονιάς” από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Βιογραφίας.
Εκείνο που περισσότερο, ίσως, από οτιδήποτε άλλο, σκιαγραφεί την Καίτη
Κυριακοπούλου είναι το περιστατικό, που συνέβη κατά την πρώτη της επίσκεψη στα
μεταλλεία βωξίτη. Ζήτησε να επισκεφθεί μια υπόγεια στοά - και άκρα σιωπή έπεσε στους
μηχανικούς που την συνόδευαν -. Τελικά, ο πιο θαρραλέος από αυτούς προσπάθησε να
εξηγήσει ότι εθεωρείτο μεγάλη γρουσουζιά το να μπει μια γυναίκα στη γαλαρία. Η Καίτη
Κυριακοπούλου απάντησε: “Κύριοι, εγώ δεν είμαι μια γυναίκα, είμαι η διευθύνουσα
σύμβουλος της εταιρείας. Αν θέλετε, έρχεστε μαζί, εγώ πάντως μπαίνω”.

Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δυστυχώς , παρά τις έντονες και στοχευμένες προσπάθειες των εταιρειών μελών του
ΣΜΕ προς την κατεύθυνση υλοποίησης του στόχου για μηδέν ατυχήματα (zero
accidents), τo 2019, συνέβησαν 2 θανατηφόρα και 82 μέτρια ή χαμηλής σοβαρότητας
ατυχήματα.
Παρά τα αποτελέσματα αυτά, μένουμε προσανατολισμένοι στη στρατηγική πρόληψης
που έχουμε υιοθετήσει για εξάλειψη των κινδύνων στους χώρους εργασίας και την
ευαισθητοποίηση του προσωπικού των εταιρειών μας απέναντι σε κάθε λανθασμένη
ανθρώπινη, επικίνδυνη ενέργεια που μπορεί να προξενήσει ατύχημα. Η στρατηγική zero
harm-healthy work είναι η μοναδική κατεύθυνση υλοποίησης της καθολικής πρόληψης
των ατυχημάτων και της υλοποίησης του στόχου του μηδενισμού των ατυχημάτων.
Σημειώνουμε ότι 14 από 25 εταιρείες μέλη του ΣΜΕ με παραγωγικό έργο, παρουσίασαν
το 2019 μηδέν ατυχήματα σε όλες τι κατηγορίες προσωπικού (μόνιμου και εργολαβικού)

Στατιστικά ασφάλειας των εταιρειών μελών τα τελευταία 8 χρόνια:
Έτος
Για το 2012
Για το 2013
Για το 2014
Για το 2015
Για το 2016
Για το 2017
Για το 2018
Για το 2019

Δείκτης
Συχνότητας
5,48
4,56
5,14
5,11
5,56
4,68
4,53
4,22

Δείκτης
Σοβαρότητας
137,59
130,86
141,77
181,64
164,17
130,96
178,68
136,28

Δείκτης
Θανατηφόρων
1/6.009
1/ 4.149
1/ 2.567
1/ 4.426
1/ 3.771
1/ 6.245
0
1/ 5.614

ΣΤ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
•

Έναρξη διαδικασίας διαιτησίας για τη ρύθμιση της διαφοράς ΣΜΕ –
ΟΜΕ και την υπογραφή νέας ΣΣΕ

Με αίτημα της ΟΜΕ και μετά από σύμφωνη γνώμη του ΔΣ του ΟΜΕΔ, ξεκίνησε
διαδικασία διαιτησίας προκειμένου να ρυθμιστεί η διαφορά ΣΜΕ-ΟΜΕ και να υπογραφεί
νέα ΣΣΕ.
Ο ΣΜΕ με υπόμνημά του προς τον Πρόεδρου του ΟΜΕΔ, εξέφρασε τις νομικές του
απόψεις ότι δηλαδή με βάση το νέο νόμο 4635/2019, δεν είναι αποδεκτή η διαδικασία
που ξεκινάει διότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει αποδεκτή
η προσφυγή στη διαιτησία από πλευράς ΟΜΕ.
Με το ίδιο υπόμνημα καλείται η Τριμελής Επιτροπή Διαιτησίας να πάρει θέση επί των
επιχειρημάτων μας, αν συντρέχουν ή όχι, οι προϋποθέσεις προσφυγής στη Διαιτησία από
την ΟΜΕ και για τη συνέχεια της διαδικασίας.

Ζ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
•

Γενική Συνέλευση της Euromines 2020-συνεδριάσεις επιτροπών Υγείας και
Ασφάλειας Εργασίας (Ηealth and Safety Committee), Eπικοινωνίας
(Communication Committee), Περιβάλλοντος (Environment Committee)
και Πολιτικής (Policy Committee)

H Γενική Συνέλευση της Euromines φέτος όπως και οι συνεδριάσεις των ομάδων
εργασίας πραγματοποιήθηκαν 26-29 Μαΐου διαδικτυακά μέσω web ex.
Στη Γενική Συνέλευση, αναφέρθηκαν οι τρέχουσες δράσεις σχετικά με τη βιομηχανική
πολιτική στη συμμαχία Indutry4EU, του Κοινοβούλιου και του Συμβούλιου. Ενώ όλα τα
έγγραφα φαίνεται να αναγνωρίζουν ότι η προμήθεια πρώτων υλών είναι απαραίτητη,
ίσως η μεγαλύτερη αλλαγή ήταν ότι οι Γενικές Διευθύνσεις (DG) της Επιτροπής
αρνούνται όλο και περισσότερο να εργαστούν πλέον για τις «πρώτες ύλες». Εντούτοις,
σε βασικές αλυσίδες αξίας, φαίνεται να κατανοούν την προμήθεια πρώτων υλών μόνο ως
συνάρτηση αυτών.

Εν ολίγοις, βασικά σημεία της ΓΣ ήταν :
- Τρεις φάσεις δημιουργίας καταλόγων κρίσιμων πρώτων υλών. Ο τέταρτος θα
δημοσιευθεί στα τέλη του καλοκαιριού 2020 μαζί με συστάσεις πολιτικής που
προέρχονται από τους καταλόγους αυτούς. (Η Euromines έχοντας συμβάλει σε πολλές
από τις μεμονωμένες εκτιμήσεις ορυκτών, έχει επίσης κληθεί να υποβάλει προτάσεις που
θα στρέφονται στους τρόπους πρόσβασης σε πολύ κρίσιμες πρώτες ύλες από χώρες
εκτός Ε.Ε.)

- Η Επιτροπή Πολιτικής (Policy Committee) ασχολήθηκε επίσης με τον φάκελο για τη
βιώσιμη χρηματοδότηση (ΕU Taxonomy, κριτήρια και metrics), ο οποίος έγινε ολοένα
και πιο σημαντικός και πιεστικός. Μαζί με την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(DG Envi & Energy) της Euromines, ετοιμάστηκε ένας πλήρης φάκελος με στοιχεία που
να αποδεικνύουν ότι ο εξορυκτικός κλάδος πληροί τα 6 κριτήρια της EU Taxonomy,
προκειμένου να ενταχθεί στην κατηγορία των πράσινων επενδύσεων ή των επενδύσεων
που υποστηρίζουν πράσινες επενδύσεις. Ειδικότερα, τα στοιχεία σχετικά με τον
μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή έπρεπε να δοθούν άμεσα στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω της προτεραιότητας που είχε να εκδώσει την αντίστοιχη
εξουσιοδοτική πράξη (delegated act) σχετικά με το θέμα αυτό, πριν και από τη
δημιουργία της πλατφόρμας με την οποία θα εντάσσονται οι διάφοροι κλάδοι στο Green
Funding. Τα μέλη εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για το περιεχόμενο του φακέλου και το
γεγονός ότι καθορίζει προσδοκίες που δεν θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν από πολλές
μικρότερες και μεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου. Ζητήθηκε η επαναπροσέγγισή του. Η
Γραμματεία θα επανεξετάσει το περιεχόμενο μαζί με τα ενδιαφερόμενα μέλη,
προκειμένου να κυκλοφορήσει νέο κείμενο. και θα παράσχει ένα νέο έγγραφο το
προσεχές διάστημα. Τονίστηκε ότι η πρόσκληση προς τους εμπειρογνώμονες για την
πλατφόρμα, αναμενόταν πολύ σύντομα και ότι όλα τα μέλη πρέπει να προσπαθήσουν να
υποβάλουν αίτηση για να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις.
- Το ζήτημα της «βιώσιμης εξόρυξης» επρόκειτο να συζητηθεί τον Ιούνιο στην επόμενη
συνάντηση του working group σχετικά με το θέμα (RMSG) .
- Η Νέα Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) : Οι συζητήσεις για τα κρίσιμα σημεία
αναφοράς συνεχίζονται. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή ξεκίνησε μια σειρά διαβουλεύσεων για
τους στόχους της κλιματικής αλλαγής για το 2030 και το 2050 και τη μείωση των
διαθέσιμων δικαιωμάτων CO2. Επιπλέον, εργάζεται σε έναν μηχανισμό προσαρμογής του
φόρου άνθρακα στα σύνορα, καθώς και σε ένα ταμείο μετάβασης για περιοχές έντασης
άνθρακα. Ο φόρτος εργασίας σε αυτόν τον τομέα αυξάνεται σημαντικά
- ΒΑΤ (Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για τη διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων)
: Υπήρξε μια γενική προσπάθεια της Επιτροπής να υπαχθεί η εξόρυξη στο κανονιστικό
πλαίσιο για τα ΒΑΤs . H DG GROW σε σχέση με τα ΒΑΤs της εξόρυξης και μετά από
σχετική μελέτη που συντάχθηκε από τη JRC, προσανατολίζεται σε ένα τελικό έγγραφο
βέλτιστων πρακτικών. Περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες δεν ήταν ακόμη διαθέσιμες
- Απόβλητα: Η μελέτη της ΓΔ Περιβάλλοντος (DG ENVIRONMENT) σχετικά με την
εφαρμογή της οδηγίας για τα εξορυκτικά απόβλητα (implementation of Mine Waste
Directive), στην οποία συμμετείχε η Euromines στο πλαίσιο μιας κοινοπραξίας, πλησιάζει
στο τελικό της στάδιο. Τα εθνικά στοιχεία με τα απόβλητα έχουν ήδη κατατεθεί έχουν
υποστεί επεξεργασία.
- Μεταλλευτική νομοθεσία: Η ΓΔ ENV ανέθεσε μια τριετή μελέτη για να προετοιμάσει
καθοδηγητική οδηγία για την εκτίμηση κινδύνου (risk assessment) στις εξορυκτικές
δραστηριότητες. Αναμένεται πρόσκληση για εμπειρογνώμονες και η Euromines ζήτησε
από τα μέλη να προτείνουν όσο το δυνατόν περισσότερους.
- Έδαφος και βιοποικιλότητα: Επιπλέον, για το δεύτερο εξάμηνο του έτους η Επιτροπή
μπορεί να υποβάλει μια νέα πρωτοβουλία για το έδαφος καθώς και μια στρατηγική για
τη βιοποικιλότητα

- Covid-19: πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή εμπειριών από τα μέλη μέσω μιας διάσκεψης
WebEx. Συλλέχθηκαν καλές πρακτικές οι οποίες κυκλοφόρησαν μεταξύ μελών.
- OELs Χημικών Παραγόντων: Δεν υπήρξε επαρκής απάντηση από τα μέλη για να
μπορέσουν να παράσχουν στην Επιτροπή επανεξέταση της τρέχουσας κατάστασης
εφαρμογής της οδηγίας για τους χημικούς παράγοντες (NOx, NO, CO) σε ολόκληρο τον
τομέα της ΕΕ
- Μόλυβδος: Ένα αναδυόμενο ζήτημα για τη Euromines είναι το τρέχον έργο του ECHA
σχετικά με τον μόλυβδο και τις ανόργανες ενώσεις του.
-Στατιστικά ασφαλείας: Τα δεδομένα της Eurostat σχετικά με τα θανατηφόρα
ατυχήματα και τα περιστατικά στον τομέα οδήγησαν σε συζήτηση στη ΓΣ για την
ανάπτυξη δικών μας στατιστικών. Ήδη ξεκίνησε ανάλογη προετοιμασία ώστε να
ξεκινήσει ο απολογισμός από το 2021
- Το πρόγραμμα της Επιτροπής Επικοινωνίας (Communication Committee) εξακολουθεί
να καθοδηγείται από τις ανάγκες των άλλων επιτροπών και τις πολιτικές απαντήσεις που
απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή Επικοινωνίας ανέδειξε μία
ολοκληρωμένη στρατηγική και ζήτησε την έγκριση της Steering Committee και της GA.
Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις σχετικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση, έγινε η
πρόταση να συμπεριληφθούν ως ένα από τα εξωτερικά ακροατήρια,
τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Aναλυτικότερα ανά επιτροπή:
 Ηealth and Safety Committee –Eπιτροπή Υγείας και Ασφάλειας
εργασίας
Στη συνεδρίαση της Ομάδας Υγείας και Ασφάλειας της Euromines, συζητήθηκαν
νομοθετικά θέματα της Ε.Ε. που απασχολούν τον κλάδο και συγκεκριμένα:
−
−
−
−
−
−

Η Διαβούλευση του ECHA σχετικά με τον μόλυβδο και τις ενώσεις του
Η Διεπαφή REACH OSH
Η νέα Στρατηγική για την Yγεία και την Aσφάλεια στην Eργασία (2021-2027)
Αναθεώρηση της Οδηγίας Μηχανών (Μachinery Directive)
Οδηγία για τις καρκινογόνες ουσίες και τα μεταλλαξιογόνα
Οδηγία χημικών παραγόντων

 O COVID-19 έναντι της υγείας των εργαζομένων
−
−
−
−
−

Δραστηριότητες Euromines / ΕΕ σε σχέση με το COVID-19
Αναφορά από τα μέλη σχετικά με τον αντίκτυπο και τα μέτρα που έχουν ληφθεί
H Στρατηγική της Euromines για τη μείωση των ατυχημάτων σε ολόκληρη την
Ευρώπη
Report ατυχημάτων Euromines KPIs (δείκτες)
Αναφορά σχετικά με το πρόγραμμα καινοτομίας της ICMM για καθαρότερα,
ασφαλέστερα οχήματα

−

Έργο OSH - τρέχουσα κατάσταση

Αναλυτικότερα:
 Διαβουλεύσεις του ECHA για τον μόλυβδο και τις ενώσεις του
Τα σχόλια που υποβλήθηκαν (από τις 17 Oκτωβρίου 2019 έως τις 16 Δεκεμβρίου 2019)
στο πλαίσιο της διαβούλευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων
(ECHA) σχετικά με την επιστημονική έκθεσή του για τις οριακές τιμές μολύβδου και τις
ενώσεις του στο χώρο εργασίας, έχουν καταστεί διαθέσιμα. Πολλοί ερωτηθέντες
αμφισβήτησαν το σκεπτικό για τον καθορισμό ορίων επαγγελματικής έκθεσης (OEL) για
το μόλυβδο, με το επιχείρημα ότι οι συγκεντρώσεις του αέρα στο χώρο εργασίας δεν
μπορεί να αποδειχθεί πως συσχετίζονται με βιολογικές συγκεντρώσεις στους
εργαζόμενους.
Η DG EMPL επιβεβαίωσε ότι η Επιτροπή σκοπεύει να επικεντρωθεί μόνο σε δεσμευτικές
οριακές τιμές και δεν σκοπεύει να εξετάσει ενδεικτικά ΟΕl για το μόλυβδο
 Διεπαφή REACH OSH
Στόχος: να ξεπεραστούν οι υφιστάμενες προκλήσεις μεταξύ των χημικών ουσιών και της
νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία,
Η αναμενόμενη «Κοινή Κατανόηση» θα αφορά στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που
χρησιμοποιεί η Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων (ECHA) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Χημικών Προϊόντων (RAC) και η Επιστημονική Επιτροπή για τα Όρια Επαγγελματικής
Έκθεσης (SCOEL) στη λήψη οριακών τιμών ή / και καμπύλης δόσης-απόκρισης. Η
«κοινή κατανόηση» μπορεί να περιλαμβάνει, και επομένως «ομαλοποιεί», τη δέσμευση
του RAC παρά του SCOEL για την απόκτηση οριακών τιμών επιστημονικής βάσης και
λειτουργιών δόσης-απόκρισης στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την OSH. Αυτό είναι προς
το παρόν εφικτό στο άρθρο. 77 (3γ) του κανονισμού REACH, αλλά περιορίζεται σε
«εξαιρετικές περιπτώσεις»
 Στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (2021-2027)
Η Επιτροπή αναμένεται να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις καθόλη τη διάρκεια του
2020, προκειμένου να προετοιμάσει τη νέα στρατηγική της ΕΕ, προσδιορίζοντας τις
κύριες προτεραιότητες, με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων, όπως οι κοινωνικοί
εταίροι της ΕΕ, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, το SLIC και η ACSH.
 Αναθεώρηση Οδηγίας περί Μηχανημάτων Έργου (Machinery Directive)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για την αναθεώρηση της οδηγίας για τα μηχανήματα,
η οποία αναμένεται να εφαρμοστεί έως το δεύτερο τρίμηνο του 2021.
Η αναθεώρηση της οδηγίας στοχεύει στη βελτίωση 4 πυλώνων: της συνοχή της, της
νομικής σαφήνειας στους ορισμούς, του διοικητικού φόρτου και των νέων προκλήσεων
που θέτει η τεχνική πρόοδος στην ψηφιοποίηση. Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και το
Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) ήταν οι δύο βασικοί παράγοντες για την έναρξη της
αναθεώρησης. Η πρωτοβουλία πρόκειται να εστιάσει στις απαιτήσεις υγείας και
ασφάλειας για συσκευές μηχανημάτων που εφαρμόζουν αυτές τις τεχνολογίες,
λαμβάνοντας υπόψη την αυτόνομη συμπεριφορά συστημάτων AI, ρομπότ και απειλών
στον κυβερνοχώρο.

 Κάδμιο: Ο ECHA εγκαινιάζει πρόσκληση για αποδεικτικά στοιχεία (2 Μαρτίου 2 Ιουνίου 2020)
Στόχος: η αναθεώρηση του ορίου επαγγελματικής έκθεσης (OEL) ή / και συμπερίληψη
βιολογικής οριακής τιμής (BLV) για το κάδμιο και τις ανόργανες ενώσεις του στο
περιβάλλον εργασίας. Εκτιμάται ότι η ουσία θα ενταχθεί στην οδηγία περί καρκινογόνων
 Οδηγία καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων ουσιών (CMD) (Carcinogens
Mutagens Directive) (τροπολογία IV):
Η πρόταση, μαζί με την εκτίμηση των επιπτώσεων, αναμένεται να δημοσιευθούν μετά το
καλοκαίρι του 2020. Μόλις υποβληθεί, η πρόταση θα σταλεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο για εξέταση.
Η Επιτροπή επιβεβαιώνει περαιτέρω τροποποίηση της Οδηγίας με τη συμπερίληψη του
ακρυλονιτριλίου, του βενζολίου και του νικελίου
 Αναπνεύσιμο κρυσταλλικό πυριτικό (Respirable Crystalline Silica)
Έγινε συζήτηση σε σχέση με το report του NEPSI . Αναφέρθηκε ότι η προθεσμία
παρατάθηκε έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020
 Οδηγία χημικών παραγόντων (Chemical Agents Directive)
Πέμπτη λίστα οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης: Η οδηγία της Επιτροπής
τίθεται σε ισχύ
Η οδηγία (ΕΕ) 2019/1831 της Επιτροπής για τη θέσπιση πέμπτου καταλόγου ενδεικτικών
οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης τέθηκε σε ισχύ στις 20 Νοεμβρίου 2019. Το μέτρο
ορίζει τα ακόλουθα όρια:
• Ανιλίνη: 8 ώρες: 7,74mg / m³, 2ppm. βραχυπρόθεσμα: 19,35mg / m³, 5ppm; σημείωση
του δέρματος;
• Χλωρομεθάνιο: 8 ώρες: 42 mg / m³, 20 ppm. βραχυπρόθεσμα: χωρίς όριο.
• Τριμεθυλαμίνη: 8h: 4,9mg / m³, 2ppm; βραχυπρόθεσμα: 12,5mg / m³, 5ppm;
• - 2-φαινυλοπροπάνιο (Cumene): 8h: 509mg / m³, 10 ppm, βραχυπρόθεσμα: 250 mg /
m³, 50 ppm;
• Όξινο ξηρό βουτύλιο: 8h: 241mg / m³, 50ppm; βραχυπρόθεσμα: 723mg / m³, 150ppm;
• 4-αμινοτολουόλιο: 8 ώρες: 4,46 mg / m³, 1 ppm; βραχυπρόθεσμα: 8,92mg / m³, 2ppm;
σημείωση του δέρματος;
• Όξινο ισοβουτύλιο: 8 ώρες: 241 mg / m³, 50 ppm. βραχυπρόθεσμα: 723mg / m³,
150ppm;
• Ισοαμυλική αλκοόλη: 8h: 18mg / m³, 5ppm; βραχυπρόθεσμα: 37mg / m³, 10ppm;
• Όξινο Ν-βουτύλιο: 8 ώρες: 241 mg / m³, 50 ppm; βραχυπρόθεσμα: 723mg / m³,
150ppm;
• Tριχλωριούχο φωσφορύλιο: 8 ώρες: 0,064 mg / m³, 0,01 ppm. βραχυπρόθεσμα: 0,12g
/ m³, 0,02ppm.

 Eνέργειες σύμφωνα με την οδηγία για τους χημικούς παράγοντες, 4η λίστα
OELs & CMD,2nd batch
Νομοθετικό πλαίσιο
□

□

Οδηγία χημικών παραγόντων (4η λίστα OEL): Νέες τιμές OEL για το μονοξείδιο
του άνθρακα, το μονοξείδιο του αζώτου, το διοξείδιο του αζώτου. Στην υπόγεια
εξόρυξη και τις σήραγγες, τα κράτη μέλη επωφελούνται από μια μεταβατική
περίοδο που λήγει το αργότερο στις 21 Αυγούστου 2023
CMD (2nd batch): 8 επιπλέον χημικές ουσίες που προκαλούν καρκίνο και
καλύπτονται από την οδηγία για τα καρκινογόνα και τα μεταλλαξιογόνα,
συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών καυσαερίων κινητήρα ντίζελ. Για την
υπόγεια εξόρυξη και κατασκευή σηράγγων η οριακή τιμή θα ισχύει 5 χρόνια μετά
το τέλος της μεταβατικής περιόδου που δίνει στον τομέα μας συνολικά 7 χρόνια
(τελική ημερομηνία εφαρμογής Φεβρουάριος 2026).

 Οι ενέργειες της βιομηχανίας και της ΕΚ
Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο της Euromines για την εφαρμογή
της μείωσης των εκπομπών NOx και DEE (Diesel Engine Exhaust Emissions) και ένα
ερωτηματολόγιο της Επιτροπής σχετικά με τις οριακές τιμές NOx στα κράτη μέλη. Η
ληφθείσα ανατροφοδότηση (feedback) παρέχει πρόσθετα επιχειρήματα στη Γραμματεία
για την τεκμηρίωση των προσπαθειών, των βελτιώσεων και των προκλήσεων του τομέα
στη μείωση των εκπομπών NOx και DEE. Οι ληφθείσες απαντήσεις επιτρέπουν
σαφέστερη διατύπωση βασικών μηνυμάτων, αλλά δεν επαρκούν για τη διαμόρφωση της
βασικής μελέτης (baseline study), αντιπροσωπευτική για τον ευρωπαϊκό τομέα ορυκτών
πρώτων υλών.
Kύρια συμπεράσματα από τη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων:
Η συμμόρφωση με τα όρια επαγγελματικής έκθεσης έχει μεγάλη σημασία, καθώς η υγεία
των εργαζομένων είναι η κορυφαία προτεραιότητα για τον κλάδο.
Οι εταιρείες πραγματοποιούν συνεχείς βελτιώσεις στους ακόλουθους τομείς:
- Nέα Τεχνολογία συστημάτων κίνησης : Εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων κίνησης
ντίζελ, ηλεκτρικών ή άλλων εναλλακτικών συστημάτων κίνησης
- Χρήση εκρηκτικών χαμηλών εκπομπών
- Βελτιστοποίηση αερισμού
- Αλλαγή διαδικασιών οργάνωσης και ροής εργασίας
- Εναλλακτικές διαδικασίες εξόρυξης
Καθένας από τους τομείς που αναφέρονται παρουσιάζουν την ευκαιρία για περαιτέρω
βελτιώσεις, αλλά παραμένουν πολλές προκλήσεις:
Όπως για παράδειγμα:
−
−

Η μέτρηση καυσαερίων στο επίπεδο των προτεινόμενων οριακών τιμών,
Ανάπτυξη μιας ανεπτυγμένης επιστημονικά μεθόδου μέτρησης μονοξειδίου του
αζώτου κ.λπ.

 Η στρατηγική της Euromines για τη μείωση των ατυχημάτων στην Ευρώπη
Μετά τη συζήτηση σχετικά με τη στρατηγική της Euromines για τη μείωση των
ατυχημάτων στην τελευταία επιτροπή H&S, αποφασίστηκε η ανάπτυξη ενός συστήματος
απολογισμού αναφοράς ατυχημάτων που θα επιτρέψει την αξιολόγηση της απόδοσης
των μελών σε θέματα ασφάλειας αλλά και τον καθορισμό περαιτέρω στόχων. Τονίστηκε
από το ΣΜΕ ότι τα αποτελέσματα της Έκθεσης Δεικτών Ατυχημάτων πρέπει να δείχνουν
τη συνολική απόδοση του κλάδου και χωρίς να το αναλύουν στην απόδοση ανά εταιρεία
και ότι πρέπει οι δείκτες να είναι σαφείς, εύκολοι, κατανοητοί και μονοσήμαντοι.
Το πρότυπο στάλθηκε για έλεγχο και σχόλια και οι προτεινόμενοι KPIs (Key Performance
Indicators) (Καίριοι Δείκτες Απόδοσης) είναι οι εξής:

 Communication Committee
Στην Ομάδα Επικοινωνίας της Euromines συζητήθηκαν η επικοινωνιακή της στρατηγική
και κατ’ επέκταση του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ανακοίνωση της ΕΕ για τη
βιομηχανική πολιτική, την πράσινη συμφωνία (Green Deal), τη βιώσιμη χρηματοδότηση,
την ενέργεια και την αλλαγή του κλίματος και θέματα που σχετίζονται με αυτά και τέλος
οι επικοινωνιακές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του COVID-19. Eπίσης
παρουσιάστηκαν οι εκδόσεις και οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις της Euromines 202021.
Συγκεκριμένα, ως προς την Ευρωπαϊκή επικοινωνιακή στρατηγική, το πρώτο κύριο θέμα
ήταν η Βιομηχανική Πολιτική και η επανεκκίνηση της οικονομίας. Η Πολιτική αυτή
σχετίζεται, ως προς την εξωτερική επικοινωνία και προβολή, με θέματα Υγείας και
Ασφάλειας όπως η ασφάλεια εφοδιασμού για τις βασικές αλυσίδες αξίας, η βιώσιμη
χρηματοδότηση και οι επενδύσεις και τέλος το reporting των μελών. Επίσης σχετίζεται
με την Ενέργεια και την κλιματική αλλαγή και πιο συγκεκριμένα θέματα που αφορούν
στο Περιβάλλον, τις δεξιότητες και την εκπαίδευση, την awareness campaign που
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο αυτό όπως και την εβδομάδα για τις πρώτες ύλες.
 Επικοινωνιακή στρατηγική της Euromines
΄Εκδοση φυλλαδίου για το συνεχόμενο και ασφαλή εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής
Βιομηχανίας

Η κατάσταση αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δείχνει ξεκάθαρα ότι σε γενικές
γραμμές, η εξάρτηση της ευρωπαϊκής οικονομίας από τη εισαγωγή πρώτων υλών από την
Κίνα, θέτει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή οικονομία. Η Εuromines υπογραμμίζει ότι η
Ευρώπη έχει δικό της ορυκτό πλούτο/δικό της ορυκτολογικό δυναμικό, αποθέματα σε
παγκόσμιο επίπεδο και ακόμη πιο μεγάλη δυναμική. Αυξάνοντας την εγχώρια παραγωγή
ορυκτών πρώτων υλών, η Ευρώπη γίνεται λιγότερο εξαρτώμενη και βελτιώνει έτσι τη
βιώσιμη εφοδιαστικής της αλυσίδα
Τα κυριότερα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στα οποία πραγματοποιήθηκαν
επικοινωνιακές δραστηριότητες ήταν τα εξής:
−
−

−
−

COVID 19
Διερεύνηση επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, αντιμετώπιση άλλων κινδύνων
(Baseline Study για NOx, NO, CO, OHS project, στατιστικά απολογισμού
ατυχημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο)
Επικοινωνία με ενώσεις και συνδέσμους μέσω κοινωνικού διαλόγου
Επικοινωνιακή υποστήριξη του κλάδου μέσω δημιουργίας θετικής εικόνας με
άρθρα, δελτία τύπου και νέες εκδόσεις

 Βιώσιμη Χρηματοδότηση και επενδύσεις
Στο πλαίσιο της Βιώσιμης Χρηματοδότησης η ομάδα Επικοινωνίας της Euromines
προχώρησε σε δράσεις που αφορούν:
−
−
−

Υποστηρικτικές δραστηριότητες του Policy Committee
Σχετικό αφιέρωμα στο website της
Διοργάνωση online event σε σχέση με τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση το Σεπτέμβριο
του 2020. Πρόκειται για ένα τριήμερο στο πλαίσιο γερμανικής προεδρίας, με
παρουσιάσεις σε θέματα:
 Βιώσιμες επενδύσεις σχετικά με πρώτες ύλες
 Ο κλάδος πρώτων υλών και ο περιορισμός των συνεπειών της κλιματικής
αλλαγής
 Ο ευρωπαϊκός κλάδος πρώτων υλών και οι συνέπειες των
δραστηριοτήτων του στο περιβάλλον

Έκδοση της Euromines για την κλιματική αλλαγή «Α critical supplier of materials
vital for a transition to a low carbon society. Euromines Position on Climate Law»

Ως προς το Περιβάλλον, τα κύρια θέματα στα οποία δίνεται επικοινωνιακή υποστήριξη
είναι τα εξής:
 Η διάδοση των Global Tailings’ Standards
 Τα webinars σε σχέση με τα Joint Abiotic Resources στο PEF (Product
Environmental Footprint) project
 Πρόοδος της Commission σε σχέση με τα PEF
 Έγκριση ψηφίσματος του Κοινοβουλίου και συμπερασμάτων του
Συμβουλίου σχετικά με την Κυκλική Οικονομία
 Νέα Στρατηγική για τα Χημικά
 Νέα Στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Βιοποικιλότητα
 Water Framework Directive
 Project για τα εξορυκτικά απόβλητα
 Ενημερωτική καμπάνια για τις δεξιότητες και την εκπαίδευση
Κύρια θέματα
 Παροχή online εκπαιδευτικών εργαλείων-briefcase project για τις εφαρμογές των
ορυκτών στην καθημερινή ζωή
 Προσαρμογή του briefcase project στα δεδομένα του κορωνοϊού
 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τους μαθητές να ανακαλύψουν
σε όλη την αλυσίδα αξίας πώς τα ορυκτά και τα μέταλλα μετατρέπονται σε
προϊόντα της καθημερινότητας
Επίσης επικοινωνιακή καμπάνια έγινε προκειμένου να ενημερωθεί το ευρύτερο κοινό σε
σχέση με :
 Το να έρθουν τα ορυκτά και η εξόρυξη πιο κοντά στην κοινωνία
 Τη διάδοση της πληροφορίας για το ρόλο των ορυκτών και της εξόρυξης στην
καθημερινή ζωή

 Environment Committee
Στη συνεδρίαση της ομάδας Περιβάλλοντος συζητήθηκαν αναλυτικά θέματα του κλάδου
όπως:
−
−
−
−
−
−

Η Αποδοτικότητα των πόρων (resource efficiency) στην κυκλική οικονομία
Πιλοτικές εφαρμογές του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε ορισμένα μέταλλα
και αξιολόγησή τους
Επιπτώσεις των PEF στη Νέα Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ (Εuropean New Green
Deal)
Aναθεώρηση της Οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές (ΕΙD)Έκθεση από την
Ομάδα για τα εξορυκτικά απόβλητα
Global Tailings Review
Χρηματοοικονοομικές εγγυήσεις

Ειδικότερα:

Στόχος της Επιτροπής είναι να αντικαταστήσει τη Διακήρυξη της φιλικότητας των
προϊόντων με το περιβάλλον Περιβαλλοντικών Προϊόντων σε συνεννόηση με τα κράτη
μέλη με το Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα Προϊόντων.
Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν:
✓ Οι Επιπτώσεις των PEF στο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία
✓PEF στο πακέτο EU Covid Recovery Package
Το PEF θα χρησιμοποιηθεί για την τόνωση δράσεων για περίοδο μετά το COVID-19 (όπως
ανακαίνιση κτιρίων, ανακύκλωση μπαταριών)
✓ Επιπτώσεις του PEF για την Ταξινομία Βιώσιμης Χρηματοδότησης (Τaxonomy
for Sustainable Finance). Αναθεώρηση της οδηγίας για τις βιομηχανικές
εκπομπές (Ιndustrial Emissions Directive (IED))
Οι προθέσεις της DG Env είναι να συμπεριληφθεί ο τομέας Μεταλλείων στην IED. Η
Euromines παρουσίασε μια σειρά από αντίθετα επιχειρήματα με την κόκκινη γραμμή ότι
δεν υπάρχει νομοθετικό κενό που πρέπει να καλυφθεί συμπεριλαμβάνοντας τον
μεταλλευτικό κλάδο στην IED.
Η Euromines συμμετέχει στο συντονισμό της Business Europe όλων των τομέων που
σχετίζονται με την IED και στην αρχική θέση των τομέων NEEI. Η Euromines δεν
ανταποκρίνεται στην τεχνική ανασκόπηση της IED και των BREFS, καθώς η εξόρυξη δεν
έχει ακόμη συμπεριληφθεί στην IED. Δίνεται έμφαση στην αποφυγή της ένταξης.
Ζητήθηκε να ξεκινήσει η προετοιμασία μιας στρατηγικής για την αποφυγή της ένταξης
του τομέα στην IED, η οποία θα αρχίσει να προετοιμάζεται μετά την κυκλοφορία της
έκθεσης JRC BAT το καλοκαίρι.
 Έργο DG GROW / JRC project στα BAT για τα εξορυκτικά απόβλητα
Η DG GROW ξεκίνησε μια μελέτη για τον προσδιορισμό των βέλτιστων διαθέσιμων
τεχνικών εξόρυξης (ΒAΤ), με σκοπό να διευκολύνει την έγκαιρη διαδικασία αδειοδότησης
στα κράτη μέλη. Μέρος της μελέτης ανατέθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών στον
Wood Plc, σύμβουλο. Βάσει αυτής της μελέτης, το JRC θα συντάξει έκθεση μελέτης για
τη DG GROW (θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2020). Στη συνέχεια, η DG GROW
αναμένεται να διοργανώσει διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη στο τρίτο τρίμηνο.
Φαίνεται ότι το JRC θα μπορούσε να συζητά με τη DG GROW τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα της ιδέας βάσει των ευρημάτων της Wood Plc.
Aπορία βέβαια προκλήθηκε για το λόγο που ξεκίνησε αυτή η μελέτη δεδομένου ότι η DG
Εnvironment είχε επίσης ανακοινώσει την αναθεώρηση της Οδηγίας για τις Βιομηχανικές
Εκπομπές. Η Euromines σημείωσε ότι αυτό πιθανότατα οφείλεται στην έλλειψη
συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής.

 Αναθεώρηση της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές
Η DG Environment εξετάζει επίσης την αναθεώρηση της οδηγίας για τις βιομηχανικές
εκπομπές και στο πλαίσιο αυτό έχει προτείνει να μελετηθεί η συμπερίληψη των
εξορυκτικών βιομηχανιών στο πεδίο εφαρμογής της. Αυτό συνεπάγεται επίσης τον

εντοπισμό και την επιβολή εναρμονισμένων ΒΑΤ στην ΕΕ σε ολόκληρο τον τομέα. Η
Euromines είχε ανταποκριθεί στην πρώτη δημόσια ανακοίνωση με ένα σύνολο
αντικρουόμενων επιχειρημάτων - μεταξύ των οποίων το σημαντικό επιχείρημα ότι δεν
υπάρχει νομοθετικό κενό που πρέπει να καλυφθεί συμπεριλαμβάνοντας τον τομέα των
εξορυκτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της IED(Ιndustrial Emissions Directive).
Δεδομένου ότι η IED ισχύει ήδη για πολλές άλλες βιομηχανίες, η Euromines συμμετέχει
στον συντονισμό θέσεων της Business Europe - και στην κοινή θέση άλλων ευρωπαϊκών
ενώσεων που εκπροσωπούν εξορυκτικές βιομηχανίες. Μεταξύ όλων των ζητημάτων που
θίγονται από την αναθεώρηση της νομοθεσίας, η Euromines επικεντρώνεται στην
πρόταση να επεκταθεί το πεδίο κάλυψης της εξόρυξης.
Υπήρξε η θέση ότι η IED δεν πρέπει να καλύπτει την εξόρυξη και ζητήθηκαν απόψεις
σχετικά με τη στρατηγική που θα υιοθετηθεί. Τα μέλη της επιτροπής συζήτησαν την
πιθανή ανάγκη υποστήριξης εμπειρογνωμόνων του κλάδου με συνεισφορές από
περισσότερους ανεξάρτητους συμβούλους ή / και κράτη μέλη και όταν είναι καλύτερο
να ενεργήσουν ώστε να επηρεάσουν την αναθεώρηση του IED. Η επιτροπή συμφώνησε
να επικεντρωθεί πρώτα στην απάντηση στην έκθεση μελέτης του JRC και ζήτησε από τη
γραμματεία να προτείνει έγκαιρα στρατηγική για την επίτευξη των αποτελεσμάτων της
μελέτης από τη DG GROW το 4ο τρίμηνο του 2020.
Επισημάνθηκε ότι εάν η Επιτροπή προτείνει να συμπεριληφθεί η εξόρυξη, η Euromines
θα πρέπει επίσης να εξετάσει τυχόν προτάσεις για περαιτέρω ρύθμιση των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου μέσω της εφαρμογής του IED.

 Report από την ομάδα αποβλήτων
Έργο VITO (η Μελέτη έχει ως περιεχόμενο την αξιολόγηση της εφαρμογής της Οδηγίας
περί Εξορυκτικών Αποβλήτων από τα κράτη μέλη, τη συμπλήρωση ασαφειών ή κενών
στο υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο και στην ανάπτυξη καθοδηγητικής Οδηγίας για την
εφαρμογή της):
Στο πλαίσιο της τρέχουσας μελέτης σε συνεργασία με το VITO, η Euromines έχει
συγκεντρώσει εκτιμήσεις για την παραγωγή αποβλήτων σε κάθε μεταλλείο που
λειτουργεί στην ΕΕ. Σχέδια εθνικών δελτίων που περιγράφουν την εφαρμογή της οδηγίας
για τα εξορυκτικά απόβλητα σε κάθε κράτος μέλος είχαν επίσης σταλεί στη μελετητική
ομάδα.
Λόγω της πανδημίας Covid-19, η τελική συνδιάσκεψη για το έργο είχε μετατραπεί σε μια
σειρά από τρία διαδικτυακά σεμινάρια την εβδομάδα της 8ης Ιουνίου 2020.
Τονίστηκε ότι πρέπει να διευκρινιστεί οι έννοιες των παραπροϊόντων, των εξορυκτικών
αποβλήτων και της ανάκτησης των αποβλήτων.

 Global Tailings Review – Tailings’ standards:
Αναφέρθηκε ότι ένα αναθεωρημένο σχέδιο των προτεινόμενων Global Tailings’
Standards είχε παραδοθεί από την ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων μετά από ένα
γύρο σχολιασμού των ενδιαφερόμενων μερών τον Ιανουάριο του 2020.

Από τη συνάντηση, η ομάδα εμπειρογνωμόνων ολοκλήρωσε τα Global Tailings’
Standards και προετοιμάζεται να τα κυκλοφορήσει στα τέλη Ιουλίου ή στις αρχές
Αυγούστου. Το Reuters δημοσίευσε ένα σχετικό άρθρο επί του οποίου εκφράστηκε
δυσαρέσκεια από τις ΜΚΟ. Συστάθηκε ανεξάρτητη ομάδα experts’ που συνέταξε
συστάσεις για την εφαρμογή του προτύπου, την αναθεώρηση του οποίου προετοιμάζουν
τώρα οι ICMM, UNEP και PRI).
 Χρηματοοικονομικές εγγυήσεις:
Αναφέρθηκε ότι η DG Environment κυκλοφόρησε ένα σχέδιο καθοδηγητικού εγγράφου
για τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και το κλείσιμο/εξόφληση των μεταλλείων. Η
Euromines δεν είχε ακόμη αναθεωρήσει το περιεχόμενό της, αλλά πρότεινε να το
κοινοποιήσει αμέσως στα μέλη της Task Force ενόψει των Vito Webinars που θα
πραγματοποιηθούν στις αρχές Ιουνίου

 Policy Committee
Στη συνεδρίαση του Policy Committee, έγινε από τους υπεύθυνους ενημέρωση στα εξής:
- Βιομηχανική πολιτική
- Στρατηγικό σχέδιο εφαρμογής EIP + Ομάδα προμήθειας πρώτων υλών της ΕΕ
- Σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
- Κρίσιμες πρώτες ύλες
-Σε βάθος συζήτηση για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Παρουσίαση των τρεχουσών
θέσεων της Euromines και βασικά έγγραφα σχετικά με τα κριτήρια. Ανασκόπηση των
εθνικών θέσεων
- Επικοινωνιακή στρατηγική
- Μακροπρόθεσμη επικοινωνία με την επενδυτική κοινότητα
-Βιώσιμη εξόρυξη-σχετικό report
Αναλυτικότερα:
 Νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη (10.3.2020 COM (2020) 102
τελικό)
Αναγνώριση του ρόλου της βιομηχανίας
Όλες οι βιομηχανικές αλυσίδες αξίας, συμπεριλαμβανομένων των τομέων έντασης
ενέργειας, θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο. Όλοι θα πρέπει να εργαστούν για τη μείωση
των δικών τους αποτυπωμάτων άνθρακα, αλλά επίσης να επιταχύνουν τη μετάβαση
παρέχοντας προσιτές, καθαρές τεχνολογικές λύσεις και αναπτύσσοντας νέα
επιχειρηματικά μοντέλα.
 Ασφαλής παροχή καθαρής και προσιτής ενέργειας και πρώτων υλών
 Ενίσχυση των επενδύσεων στην έρευνα, την καινοτομία, την ανάπτυξη και την
ενημερωμένη υποδομή

 Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης αφορά τη μείωση της εξάρτησης από
άλλους για πράγματα που χρειαζόμαστε περισσότερο: κρίσιμα υλικά και
τεχνολογίες, τρόφιμα, υποδομές, ασφάλεια και άλλους στρατηγικούς τομείς:
 Ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών που είναι στρατηγικά σημαντικές για το
βιομηχανικό μέλλον της Ευρώπης.
 Σχέδιο δράσης για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, συμπεριλαμβανομένων των
προσπαθειών για τη διεύρυνση των διεθνών συνεργασιών σχετικά με την
πρόσβαση σε πρώτες ύλες
 EC Tools-εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Βιομηχανικά οικοσυστήματα (Ιndustrial Ecosystems)
Αυτά τα οικοσυστήματα περιλαμβάνουν όλους τους παίκτες που δραστηριοποιούνται σε
μια αλυσίδα αξίας: από τις μικρότερες νεοσύστατες εταιρείες έως τις μεγαλύτερες
εταιρείες, από τον ακαδημαϊκό χώρο έως την έρευνα, τους παρόχους υπηρεσιών έως τους
προμηθευτές. Και ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά.
Μερικά από τα οικοσυστήματα, λόγω της ιδιαίτερης φύσης ή των αναγκών τους, θα
απαιτήσουν ειδική, κατά παραγγελία υποστήριξη. Αυτή η υποστήριξη θα μπορούσε να
λάβει τη μορφή κανονιστικής δράσης, ξεκλειδώματος χρηματοδότησης ή αξιοποίησης
των εργαλείων εμπορικής άμυνας. Αυτό στη συνέχεια θα σχηματίσει μια αποκλειστική
εργαλειοθήκη. Η πρόοδος θα παρακολουθείται σε κυλιόμενη βάση, σε συνεργασία με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

 Βιομηχανικό φόρουμ
Με βάση το έργο του high level industrial roundtable 2030, του στρατηγικού φόρουμ και
άλλων φορέων, η Επιτροπή θα αναλύσει συστηματικά τα διάφορα οικοσυστήματα και θα
αξιολογήσει τους διαφορετικούς κινδύνους και τις ανάγκες της βιομηχανίας. Θα εξετάσει
θέματα όπως δεξιότητες έρευνας και καινοτομίας, ρόλος των ΜΜΕ και των μεγάλων
εταιρειών, καθώς και τυχόν εξωτερικές πιέσεις ή εξαρτήσεις.
Ευρύτερες Δράσεις:
 Σχέδιο θέσης για τη βιομηχανική πολιτική
 Συνδρομή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τον αντίκτυπο από το COVID19
 Εξασφάλιση προμήθειας ιατρικών συσκευών
 Εξασφάλιση προμήθειας φαρμακευτικών προϊόντων και προσθέτων τροφίμων
 Εξασφάλιση προμήθειας ηλεκτρονικών
 Συμμετοχή στη συμμαχία μπαταριών
 Συμμετοχή στο πρόγραμμα Clean Steel
 Συμμετοχή στην αναθεώρηση της Αξιολόγησης Κρίσιμων Πρώτων Υλών
 Ανασκόπηση επιλογών για συμμετοχή στη δημιουργία της Μόνιμης Συμμαχίας
Μαγνητών
 Ανασκόπηση επιλογών για συμμετοχή στη δημιουργία συμμαχίας για μία
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Σε προετοιμασία βρίσκονται:
= Εξασφάλιση προμήθειας τροφίμων και ζωοτροφών (Ιούνιος)
= Εξασφάλιση εφοδιασμού για εφοδιαστική αλυσίδα(Ιούνιος)
= Εξασφάλιση εφοδιασμού για άμυνα (Ιούνιος)

Η. ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ
Πλούσιος και ο Μάιος από αναρτήσεις και δημοσιεύματα που αφορούσαν τον Σύνδεσμο
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων.
Το δελτίο τύπου για την Απολογιστική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου έτυχε μεγάλης
δημοσιότητας και όπως αναφέρει το pr value των ασχολούμενων με την Επικοινωνία η
αξία του έφθασε τα 109.600 ευρώ.
Τίτλοι όπως «Προτεραιότητα για τον εξορυκτικό κλάδο η διατήρηση της απασχόλησης
και η τόνωση των επενδύσεων» «Οι προκλήσεις του εξορυκτικού κλάδου και η
στήριξη της ελληνικής οικονομία» προέβαλαν την ομιλία του προέδρου του ΣΜΕ
Κ Αθανασίου Κεφάλα
Ενδεικτικές αναρτήσεις και δημοσιεύσεις

