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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. Υγεία και ασφάλεια εργασίας 

 

Β. ΣΜΕ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Α. Υγεία και ασφάλεια εργασίας  

 Kείμενο  Safe Return to work της  GEP 

H ΓΕΠ δημιούργησε ένα πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο  κείμενο σχετικά με τα όσα πρέπει 

να γνωρίζει ένας εργοδότης για την ασφαλή επιστροφή των εργαζομένων στο εργασιακό 

περιβάλλον, μετά την περίοδο των διακοπών. 

Παρατίθεται παρακάτω το σχετικό κείμενο, Με διπλό κείμενο πάνω στο εικονίδιο 

μπορείτε να το διαβάσετε 
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Β. ΣΜΕ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

 Ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα  (Εuropean Climate Law)-θέσεις  

Euromines 

Η πρόταση της Commission  για τον πρώτο ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα έχει ως σκοπό 
να κατοχυρώσει νομοθετικά τον στόχο που τίθεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
— να καταστούν η οικονομία και η κοινωνία της Ευρώπης κλιματικά ουδέτερες έως το 
2050. Αυτό σημαίνει την επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου για τις χώρες της ΕΕ συνολικά, κυρίως μέσω της μείωσης των εκπομπών, 
των επενδύσεων σε πράσινες τεχνολογίες και της προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος. 

Ο νόμος έχει ως σκοπό να εξασφαλίσει ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ θα συμβάλλουν στην 
επίτευξη του εν λόγω στόχου και ότι όλοι οι τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας θα 
διαδραματίσουν τον ρόλο που τους αναλογεί. 

 

Ειδικότεροι στόχοι 

 Να καθοριστεί η μακροπρόθεσμη πορεία για την επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 μέσω όλων των πολιτικών, με τρόπο 
κοινωνικά δίκαιο και οικονομικά αποδοτικό 

 Να δημιουργηθεί σύστημα για την παρακολούθηση της προόδου και, όταν 
απαιτείται, τη λήψη περαιτέρω μέτρων 

 Να παρασχεθεί δυνατότητα οικονομικής προβλεψιμότητας για τους επενδυτές 
και τους λοιπούς οικονομικούς παράγοντες 

 Να εξασφαλιστεί ότι η μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα είναι μη 
αναστρέψιμη  

Κύρια σημεία  

 Με τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα, η Επιτροπή προτείνει έναν νομικά 
δεσμευτικό στόχο μηδενικών καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως 
το 2050. Τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεώνονται να λάβουν 
τα αναγκαία μέτρα σε ευρωπαϊκό  και εθνικό επίπεδο για την επίτευξη του 
στόχου, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της προώθησης της δίκαιης κατανομής 
των βαρών και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών 
 

 Ο νόμος για το κλίμα περιλαμβάνει μέτρα για την παρακολούθηση της προόδου 
και την ανάλογη προσαρμογή των δραστηριοτήτων, με βάση τα υφιστάμενα 
συστήματα, όπως τα εθνικά σχέδια των κρατών μελών για την ενέργεια και το 
κλίμα, οι τακτικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και τα 
τελευταία επιστημονικά στοιχεία για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις 
της. Η πρόοδος θα εξετάζεται ανά πενταετία, σύμφωνα με τη διαδικασία του 
παγκόσμιου απολογισμού βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού. 



 

Ο νόμος για το κλίμα πραγματεύεται επίσης τα αναγκαία βήματα για την επίτευξη του 
στόχου του 2050: 

 

 Βάσει μιας ολοκληρωμένης εκτίμησης επιπτώσεων, η Commission έχει προτείνει 
ως νέο στόχο της ΕΕ για το 2030 τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. 
Συνεπώς, η Commission έχει προτείνει τη συμπερίληψη του νέου στόχου της ΕΕ 
για το 2030 στο νόμο 
 

 Έως τον Ιούνιο του 2021 η Επιτροπή θα επανεξετάσει όλα τα σχετικά μέσα 
πολιτικής και, όπου συντρέχει ανάγκη, θα προτείνει την αναθεώρησή τους, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι πρόσθετες μειώσεις εκπομπών έως το 2030 
 

 Η Επιτροπή προτείνει να θεσπιστεί η παρακολούθηση της πορείας προόδου σε 
επίπεδο ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου την περίοδο 
2030-2050 και την παροχή σχετικής ενημέρωσης στις δημόσιες αρχές, τις 
επιχειρήσεις και τους πολίτες 
 

 Έως τον Σεπτέμβριο του 2023, και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή θα 
αξιολογήσει τη συνέπεια των ευρωπαϊκών και των εθνικών μέτρων με τον στόχο 
της κλιματικής ουδετερότητας και με την πορεία της περιόδου 2030-2050. Η 
Επιτροπή θα έχει την εξουσία να εκδίδει συστάσεις προς τα κράτη μέλη των 
οποίων οι δράσεις δεν συνάδουν με τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας, τα 
δε κράτη μέλη θα είναι υποχρεωμένα να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις 
συστάσεις αυτές ή να εξηγούν τους λόγους για τους οποίους δεν το έπραξαν 
 

 Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές 
προσαρμογής για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τον περιορισμό της 
ευπάθειας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 

Επόμενα στάδια 

Η νομοθετική πρόταση υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για περαιτέρω 
εξέταση βάσει της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. 

 

Απόψεις των ενδιαφερομένων 

Η Επιτροπή διεξήγαγε εκτενή ανάλυση και διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη για 
την εκπόνηση του στρατηγικού οράματός της για μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ, το οποίο 
δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2018. Στη συνέχεια, το εν λόγω όραμα υποβλήθηκε σε 
συζήτηση πανευρωπαϊκής εμβέλειας. Στις 28 Ιανουαρίου 2020 μια δημόσια διάσκεψη 
υψηλού επιπέδου παρείχε μία ακόμη ευκαιρία για ανοικτή και δημόσια συζήτηση με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα, πριν από την 
οριστική διαμόρφωση και έγκρισή του. Το κοινό είχε επίσης τη δυνατότητα να υποβάλει 
παρατηρήσεις σχετικά με τον χάρτη πορείας για τη νομοθετική πρόταση, διαδικασία που 
συγκέντρωσε σχεδόν 1.000 απαντήσεις. 

 

 



Εκτίμηση επιπτώσεων 

Για την υποστήριξη της ανακοίνωσης «Καθαρός πλανήτης για όλους», οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής πραγματοποίησαν λεπτομερή ανάλυση, όπου διερευνάται ο τρόπος με τον 
οποίο μπορεί να επιτευχθεί κλιματική ουδετερότητα και εξετάζονται όλοι οι βασικοί 
οικονομικοί τομείς, συμπεριλαμβανομένων της ενέργειας, των μεταφορών, της 
βιομηχανίας και της γεωργίας. Ο αντίκτυπος των υφιστάμενων πολιτικών θα συνεχιστεί 
και μετά το 2030, με προβλεπόμενη μείωση των εκπομπών περίπου κατά 60 % έως το 
2050. Αναλύθηκε μια σειρά σεναρίων για την επίτευξη της μετάβασης σε μηδενικές 
καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, με βάση τις υφιστάμενες —ή 
αναδυόμενες, σε ορισμένες περιπτώσεις— τεχνολογικές λύσεις, την ενδυνάμωση των 
πολιτών και την ευθυγράμμιση των δράσεων σε βασικούς τομείς όπως η βιομηχανική 
πολιτική, η κυκλική οικονομία, η χρηματοδότηση και η έρευνα και καινοτομία, ενώ 
παράλληλα διασφαλίζεται κοινωνική δικαιοσύνη για μια δίκαιη μετάβαση. Η αξιολόγηση 
βασίζεται στην επιστημονική βιβλιογραφία και σε συνεισφορές από ευρύ φάσμα 
ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και σε ολοκληρωμένα μοντέλα που επιτρέπουν την 
καλύτερη κατανόηση του μετασχηματισμού και των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων 
μεταξύ των τομέων της ενέργειας, της βιομηχανίας, των οικοδομών, των μεταφορών, της 
γεωργίας, της δασοκομίας και των αποβλήτων.  

Δεδομένης αυτής της πρόσφατης (Νοέμβριος 2018) πλήρους ανάλυσης των επιπτώσεων 
του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας για το 2050 και της αξιολόγησης της 
στρατηγικής της ΕΕ για την προσαρμογή, δεν απαιτείται εκτίμηση επιπτώσεων. 

 

 

Πρόταση της  EUROMINES 

 

Η Euromines θεωρεί ότι η  Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα διευκολύνει τη δημιουργία 

ενός βιώσιμου μέλλοντος για την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, πιστεύει ότι οι προσπάθειες, οι 

κλιματικές φιλοδοξίες και οι στόχοι πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τη θεμελιώδη αρχή 

της βιώσιμης ανάπτυξης, να διασφαλιστούν οι βασικές τρέχουσες ανάγκες της αλλά και 

να υπάρξει μέριμνα για τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών, συμβάλλοντας παράλληλα 

στην ισόρροπη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, το 

Σχέδιο «Στόχος για το Κλίμα του 2030» θα πρέπει να εξεταστεί  προσεκτικά ώστε να 

ανεβάσει τον πήχη και να συμβάλλει καλύτερα στη βιώσιμη ανάπτυξη, ενισχύοντας έτσι 



την οικονομική ανταγωνιστικότητα μέσω της επιτάχυνσης της καινοτομίας και της 

ανάπτυξης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Η κλιματική μετάβαση και η 

ανταγωνιστικότητα πρέπει να συμβαδίζουν.  

 

Πιστεύεται ακράδαντα ότι κατά τον καθορισμό των κλιματικών στόχων του 2030, 

πρέπει να διασφαλιστεί μια συνεπής, σταθερή και προβλέψιμη προσέγγιση της αλυσίδας 

αξίας λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες πτυχές: 

 

 
 

1. Ένα εφικτό επίπεδο στόχου για το κλίμα το 2030 

 

Οι στόχοι για το κλίμα του 2030 θα πρέπει να τεθούν με τέτοιο τρόπο ώστε όχι μόνο να 

οδηγήσουν στην επίτευξη των κλιματικών στόχων του 2050, αλλά και να επιτρέψουν 

στην Ευρώπη να παραμείνει ανταγωνιστική και να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν σε 

αυτή νέες τεχνολογίες και καινοτομίες. Ο επικαιροποιημένος στόχος του 2030 θα πρέπει 

να προστατεύσει αλλά και να ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας, ιδίως τους 

τομείς έντασης ενέργειας που είναι πιο ευάλωτοι σε μονομερείς αυξήσεις του κόστους 

άνθρακα και ενέργειας. 

 

2. Μια συστημική προσέγγιση των ολοκληρωμένων αλυσίδων αξίας 

 

Η αξιολόγηση και η διασφάλιση της συμμόρφωσης με έναν μεσοπρόθεσμο και 

μακροπρόθεσμο στόχο απαιτεί από πολλούς παράγοντες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας 

να ενεργούν ταυτόχρονα προς τον ίδιο στόχο. Η συμβολή στην επίτευξη των κλιματικών 

στόχων του 2030 και του 2050 θα πρέπει να είναι μια κοινή προσπάθεια στην οποία όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι φέρνουν τη συμβολή και την προστιθέμενη αξία τους. Μόνο μέσω μιας 

ολοκληρωμένης προσέγγισης αλυσίδας αξίας μπορεί να επιτευχθεί πραγματική πρόοδος 

στην αλλαγή του κλίματος. 

 

3. Η ενημέρωση/ανανέωση των στόχων για το κλίμα του 2030, θα πρέπει επίσης να 

λαμβάνει υπόψη την περίοδο που απαιτείται για τη συμμόρφωση και την επίτευξη 

τέτοιων στόχων. Τα μεγάλα βιομηχανικά έργα απαιτούν χρόνο για την προσαρμογή, την 

ανάπτυξη και τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών για τη διασφάλιση της 

συμμόρφωσης με τις νέες απαιτήσεις. Ταυτόχρονα, η μείωση των εκπομπών, 

προκειμένου να συμβάλει στην ουδετερότητα του κλίματος και στην επίτευξη της 

φιλοδοξίας μηδενικής ρύπανσης, απαιτεί νέες τεχνολογίες που πρέπει πρώτα να 

δοκιμαστούν και να αναπτυχθούν σε κλίμακα. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητη μια 



σταδιακή προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές τεχνολογίας για 

διαφορετικούς τομείς. 

 

4. Ενθάρρυνση επενδύσεων σε προϊόντα και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 

άνθρακα 

 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες πρέπει να επενδύσουν 250 

δισεκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση για τα επόμενα δέκα χρόνια, προκειμένου να 

παραμείνουν σε  πορεία προόδου ευθυγραμμισμένη και εναρμονισμένη  με το στόχο της 

κλιματικής ουδετερότητας του 2050. Η βιομηχανία ορυκτών πρώτων υλών είναι ήδη 

πρωτοπόρος και έχει ήδη λάβει πολλά μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

και τη μείωση των εκπομπών. Ο κλάδος μας έχει δεσμευτεί να κάνει το βήμα προς την 

επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών, αλλά κάτι τέτοιο προϋποθέτει οικονομική 

υποστήριξη. Επίσης, η ηλεκτροδότηση είναι το κλειδί για πολλές βιομηχανίες να 

επιτύχουν τον κλιματικό τους στόχο και απαιτεί πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια χωρίς 

ορυκτά σε ανταγωνιστικές τιμές και την επιστροφή έμμεσων δαπανών για βιομηχανίες 

που αντιμετωπίζουν υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Τα χρηματοδοτικά μέσα σε 

επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών πρέπει να συνεχίσουν να είναι παρόντα και να 

διευκολύνουν τις επενδύσεις. Απαιτείται ακόμη υποστήριξη για ανάπτυξη και 

αναβάθμιση βασικών καινοτόμων τεχνολογιών άνθρακα και ενεργειακής απόδοσης. 

 

5. Ο συνδυασμός με την πολιτική της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ 

 

Πιστεύεται ότι τα διάφορα νομοθετικά κείμενα που σχετίζονται με την Πράσινη 

Συμφωνία της ΕΕ πρέπει να είναι συνεκτικά, ολιστικά, να διασφαλίζουν τη σταθερότητα 

και να αποφεύγουν την επικάλυψη μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ειδικά όταν 

πρόκειται για τη σχέση ενεργειακής απόδοσης και/ή του συστήματος εμπορίας 

εκπομπών (ETS ). Πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται για να υποστηρίξουν τη 

βιομηχανία.  

 

Πολλοί βιομηχανικοί παράγοντες έχουν ήδη δεσμευτεί μέσω των πρόσφατων 

βιομηχανικών χαρτών πορείας τους για την επίτευξη του στόχου μιας Ευρώπης 

ουδέτερου κλίματος έως το 2050 και έχουν ήδη θέσει πολλά σχέδια και στρατηγικές. 

Ένας στενός διάλογος με τους βιομηχανικούς τομείς σχετικά με τα μέτρα που είναι πιο 

αποτελεσματικά είναι σημαντικός  για την υποστήριξη του οδικού χάρτη τους για την 

ουδετερότητα του κλίματος. 

 

 

 Green Claims Initiative (πρωτοβουλία  για τις πράσινες  

απαιτήσεις) 

 

H Commission ανακοίνωσε τη δημοσίευση του roadmap για την πρωτοβουλία για τις 

πράσινες απαιτήσεις (green claims initiative). Οι απαιτήσεις αυτές θα απευθύνονται 

προς τις εταιρείες ώστε να χρησιμοποιούν προτυποποιημένες ποσοτικές μεθόδους, 

προκειμένου να βεβαιώνουν τις πράσινες απαιτήσεις (green claims) σε σχέση με το 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουν. Στόχος 

να γίνουν οι απαιτήσεις αξιόπιστες, συγκρίσιμες και επιβεβαιώσιμες σε όλη την Ευρώπη 

όπως και να μειωθεί το πράσινο ξέπλυμα  “green washing”, με το οποίο κάποιες εταιρείες 



δείχνουν ψευδή εικόνα για τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις και το περιβαλλοντικό 

τους αποτύπωμα.  

 

 

 

 Στα αντικείμενα της πρωτοβουλίας  περιλαμβάνονται η μετάβαση σε μια πιο 

εναρμονισμένη προσέγγιση στην παροχή αξιόπιστης περιβαλλοντικής πληροφορίας, 

απλοποιώντας και μειώνοντας τα γραφειοκρατικά και διοικητικά βάρη, ειδικά για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η πρωτοβουλία συνδέεται έμμεσα με άλλες δράσεις και 

πολιτικές που υποστηρίζουν συνολικά την Κυκλική Οικονομία, όπως: 

 

• Την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τους καταναλωτές της Ε.Ε. 

• Τη  βιώσιμη πρωτοβουλία πολιτικής προϊόντων 

• Τη στρατηγική «Από τη φάρμα στο πιρούνι» 

 

Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες συμβάλλουν στην από κοινού καθιέρωση ενός συνεκτικού 

πλαισίου πολιτικής που θα βοηθήσει την Ένωση   να ωθήσει τα επιχειρηματικά μοντέλα 



και τα καταναλωτικά πρότυπα  σε μια πιο βιώσιμη κατεύθυνση. Στόχος η μείωση του 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων που καταναλώνονται στην Ένωση και 

η συμβολή στο συνολικό πολιτικό στόχο της κλιματικής ουδετερότητας της Ε.Ε. ως το 

2050. 

 

  
 

Σε αυτήν την κατεύθυνση,  τα μέλη της Euromines δεσμεύονται να διευκολύνουν και να 

ενθαρρύνουν την προώθηση της ασφαλούς χρήσης, της ανακύκλωσης και της διάθεσης 

των προϊόντων μέσω της κατανόησης των κύκλων ζωής τους. Η πρωτογενής παραγωγή 

μετάλλων και ορυκτών, τα οποία παραμένουν άφθονα, θα διαδραματίσει  σημαντικό 

ρόλο στην επίτευξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και θα χρειαστεί ενισχυμένος 

βιώσιμος εφοδιασμός από ευρωπαϊκές πρώτες ύλες  προκειμένου να γίνει η βιώσιμη 

μετάβαση. Έτσι : 

 

• Τα προϊόντα θα γίνουν πιο ανθεκτικά, θα κυκλοφορούν αποτελεσματικότερα 

ενισχύοντας τις εφοδιαστικές αλυσίδες και θα επαναχρησιμοποιούνται περισσότερο (θα 

χρησιμοποιούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι σήμερα) 

 

• Παρόλα αυτά, ο προτεινόμενος βαθύς μετασχηματισμός της οικονομίας θα απαιτήσει  

περισσότερα μέταλλα και ορυκτά, καθώς καθιερώνονται πιο βιώσιμα πρότυπα 

διαβίωσης, γεγονός που σημαίνει ότι ακόμη και με την αυξημένη ανακύκλωση, η ανάγκη 

πρωτογενούς παραγωγής πρώτων υλών για την προμηθευτική αλυσίδα θα παραμένει 

σημαντική.  

 



 

 

 
 

Μέθοδοι περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντων και υπηρεσιών της ΕΕ 

 

Η Euromines συνέβαλε σημαντικά στη διαδικασία της αξιολόγησης κύκλου ζωής, στην 

οποία βασίζονται οι μέθοδοι περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Από το 2013, ασχολείται 

ενεργά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European 

Footprint EF) και έχει συμβάλει στην ανάπτυξη, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης 

της EF, των «κανόνων για την κατηγορία περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντος 

(PEF Category Rules) για μεταλλικά φύλλα σε διάφορες εφαρμογές». Μέσω της 

συμμετοχής της  στην πιλοτική φάση EF, οι κατευθυντήριες γραμμές του PEF 

βελτιώθηκαν, αλλά δεν έχουν επιλυθεί όλες οι καθορισμένες ελλείψεις ώστε  να 

διασφαλιστεί ότι η μεθοδολογία είναι αρκετά ισχυρή ώστε να τεθεί προς χρήση στην 

πολιτική της ΕΕ.   

 

Συγκεκριμένα, η ανάγκη ανάπτυξης μιας καλύτερης μεθόδου εκτίμησης των επιπτώσεων 

της χρήσης πόρων κατά τα προσεχή έτη έχει εκφραστεί επίσημα και η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή δεσμεύτηκε να επενδύσει (από κοινού με τη βιομηχανία) στην ανάπτυξη μιας 

εναλλακτικής προσέγγισης με στόχο την καλύτερη ποσοτικοποίηση του δυναμικού για 

τη διατήρηση των πόρων. 

 

Ανάλυση των πιθανών επιλογών που παρουσιάζονται στην αρχική εκτίμηση 

επιπτώσεων  

 

Βασική γραμμή της ανάλυσης είναι η μη  τροποποίηση της σύστασης 2013/179/ ΕΕ για 
τη θέσπιση μεθόδων PEF / OEF : 

 

Από τις μέχρι τώρα προσπάθειες πιλοτικής εφαρμογής μεθόδων PEF στα μέταλλα, 

προέκυψε δυσανάλογο του πραγματικού μεγέθους περιβαλλοντικό αποτύπωμα από τη 



χρησιμοποίηση των πρώτων υλών. Η εφαρμογή των αρχικών προσεγγίσεων, πέραν της 

λανθασμένης εικόνας, θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα στην εξορυκτική 

βιομηχανία. Επίσης οι αρχικές προσεγγίσεις PEF είχαν ελλείψεις σε θέματα όπως 

οικοτοξικοτητα και ανθρώπινη τοξικότητα.  

 

Έτσι εμφανίζονται τρεις διαφορετικές επιλογές  

 

Επιλογή 1: Ενημέρωση της σύστασης 2013/179 / ΕΕ για τη θέσπιση μεθόδων PEF 

/OEF βάσει του αποτελέσματος της πιλοτικής φάσης περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος 2013-2018 

 

Συνιστάται ιδιαίτερα η ενημέρωση της πρότασης 2013/179/ΕΕ βάσει του 

αποτελέσματος της πιλοτικής φάσης 2013-2018 με άρση των προβλημάτων που 

προαναφέρθηκαν. Ωστόσο, θα πρέπει επίσης να ενσωματώνει έτοιμες διορθώσεις που 

προκύπτουν από το EF Pilot Phase. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να 

διασφαλίσει ότι τα αξιόπιστα δεδομένα είναι διαθέσιμα για χρήστες EF, βελτιώνοντας τη 

βάση δεδομένων της ΕΕ. Αυτά θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 

δεδομένων υψηλής ποιότητας και να αντιπροσωπεύουν τις πλέον σύγχρονες γνώσεις 

των βιομηχανικών διεργασιών. 

 

Η τεράστια εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής φάσης EF 

οδήγησε σε πολλές περιπτώσεις σε συγκεκριμένα συμπεράσματα ανά κλάδο. Για την 

πιλοτική εφαρμογή  των Metals Sheets, σημειώθηκαν τα ακόλουθα κύρια αποτελέσματα 

που έχουν άμεσο αντίκτυπο στις συζητήσεις της φάσης μετάβασης EF: 

 

1. Η τοξικότητα και η οικοτοξικότητα για την ανθρώπινη υγεία έχουν αφαιρεθεί 

προσωρινά από τις κατηγορίες επιπτώσεων EF που εξετάστηκαν κατά την ανάλυση των 

πιο σχετικών διεργασιών , στη σύγκριση των προϊόντων και στην επικοινωνία. Οι κύριοι 

λόγοι πίσω από αυτήν την απόφαση ήταν οι υποκείμενες αδυναμίες του μοντέλου και η 

σημαντική αβεβαιότητα των αποτελεσμάτων. Το 2019, δημοσιεύτηκε  μια τεχνική 

έκθεση με τους νέους παράγοντες χαρακτηρισμού για την οικοτοξικότητα γλυκών 

υδάτων και την τοξικότητα για την ανθρώπινη υγεία  οργανικών  χημικών ουσιών, και 

προτάθηκε η  χρήση συγκεκριμένων παραγόντων που καθιστούν τα μέταλλα λιγότερο 

βλαβερά σε σχέση με τα οργανικά. Ωστόσο, αυτή η λύση περιορίζει τον αντίκτυπο των εν 

λόγω κατηγοριών και δεν επιλύει το πρόβλημα, καθώς ο αντίκτυπος των προϊόντων 

μετάλλων εξακολουθεί να μην αξιολογείται σωστά.  

 

Το Abiotic Depletion Potential (ADP) [Reserve Base](εξάντληση αβιοτικού δυναμικού) 

αντικαταστάθηκε προσωρινά από το ADP [Crustal Content] και οι οδηγίες PEF άλλαξαν. 

Δύο επόμενα έργα ανάπτυξης μεθόδων εκτελούνται τώρα παράλληλα: ένα από το Κοινό 

Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το δεύτερο από τις βιομηχανίες 

μετάλλων και μεταλλευμάτων. Προτάθηκε έντονα να διερευνηθούν και οι δύο 

προσεγγίσεις σε βάθος, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις πρόσφατες συνεισφορές του 

έργου EIT πρώτων υλών EIT5 και την Πρωτοβουλία Κύκλου Ζωής των Ηνωμένων Εθνών. 

Εν τω μεταξύ, η σύσταση 2013/179 / ΕΕ πρέπει να ενημερωθεί, καθώς ακόμη και η 

ενδιάμεση λύση (ADP [Crustal Content]) δίνει παραπλανητικά αποτελέσματα. 

 

 

 

Επιλογή 2: Καθιέρωση ενός  νομικού πλαισίου της ΕΕ που θα επιτρέπει στις 



εταιρείες να υποβάλλουν εθελοντικά πράσινες απαιτήσεις (green claims) 

σύμφωνα με τις μεθόδους περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ως συμπλήρωμα των 

υφιστάμενων μεθόδων (που αναπτύσσονται από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, 

σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο). 

 

Η καθιέρωση μιας εθελοντικής προσέγγισης για την υποβολή πράσινων απαιτήσεων 

σύμφωνα με τη μεθοδολογία περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ως συμπλήρωμα των 

υπαρχουσών άλλων μεθόδων, είναι ο προτιμώμενος τρόπος εμφάνισης προόδου 

μεσοπρόθεσμα και μόνο με την προϋπόθεση διόρθωσης των σοβαρών ελαττωμάτων που 

αποκαλύπτονται από τα πιλοτικά PEF. Η συγκριτική αξιολόγηση και η σύγκριση των 

προϊόντων πρέπει να είναι εθελοντική και να καθοδηγείται από τη βιομηχανία. Το EF θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται για να διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού, 

εναρμονίζοντας μεθοδολογίες για την τεκμηρίωση περιβαλλοντικών claims, 

αποφεύγοντας έτσι τον πολλαπλασιασμό διαφορετικών μεθόδων και βελτιώνοντας τη 

συγκρισιμότητα. Η μεθοδολογία πρέπει να συμπληρώνει τα υπάρχοντα εργαλεία 

αξιολόγησης του κύκλου ζωής αφού περιληφθούν οι βασικές εξελίξεις και γίνoυν 

διορθώσεις (π.χ. τοξικότητα, οικοτοξικότητα και χρήση πόρων). Οποιαδήποτε 

νομοθετική πρόταση για την τεκμηρίωση νομικών αξιώσεων θα πρέπει να 

επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ενίσχυση της αλήθειας των πληροφοριών που 

κοινοποιούνται στο κοινό. 

 

 

Επιλογή 3: Θέσπιση κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ που θα απαιτεί από τις 

εταιρείες να τεκμηριώνουν ότι καλύπτουν τις πράσινες απαιτήσεις σε σχέση με 

το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα (στις μεθόδους και τα τελικά προϊόντα) 

 

Η καθιέρωση υποχρεωτικής απαίτησης για την τεκμηρίωση πράσινων αξιώσεων βάσει 

των επίσημα εγκριθέντων PEFCR και OEFCR δεν αποτελεί προτιμώμενη επιλογή, καθώς 

η συγκριτική αξιολόγηση και η σύγκριση των προϊόντων πρέπει να είναι εθελοντική και 

καθοδηγούμενη από τη βιομηχανία. Επιπλέον, δεν είναι όλες οι τρέχουσες 15 κατηγορίες 

επιπτώσεων βάσει της μεθοδολογίας EF αρκετά ισχυρές ώστε να στηρίξουν  ένα νομικό 

πλαίσιο και θα πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω κατά τη φάση μετάβασης EF.  

 

Συμπερασματικά 

 

Επειδή το PEF βασίζεται στην Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής, περιγράφει πιθανές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις (όχι πραγματικές επιπτώσεις) και, στην περίπτωση της 

κατηγορίας επιπτώσεων στη χρήση πρώτων υλών και μετάλλων εμφανίζονται άσχημα 

αποτελέσματα. Η  τεκμηρίωση για τα  green claims πρέπει να είναι ανθεκτική και 

συνεπής με τους δηλωμένους στόχους της Επιτροπής, διαφορετικά μπορούν να δοθούν 

λανθασμένες εικόνες επιπτώσεων για δραστηριότητες ή προϊόντα, 

συμπεριλαμβανομένων και των πρώτων υλών. Προκειμένου να αποφευχθούν 

παραπλανητικές ενδείξεις  έναντι των καταναλωτών, η ΕΕ πρέπει να αποφύγει την 

απαίτηση της χρήσης εναρμονισμένων μεθόδων που δεν μπορούν εύκολα να οριστούν , 

εξηγηθούν και κατανοηθούν ή υποστηριχθούν για την  αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων.  

 

Επομένως, είναι σημαντικό η Επιλογή 1 να επιδιωχθεί βραχυπρόθεσμα και η Επιλογή 2 

να προτιμηθεί μακροπρόθεσμα. Όποια και αν είναι η επιλογή, οι κατηγορίες επιπτώσεων 

για την ανθρώπινη τοξικότητα, την οικοτοξικότητα και τη χρήση πόρων (ορυκτούς 



πόρους και μέταλλα) δεν πρέπει να παρουσιάζονται σε τιμές αναφοράς προϊόντος και τα 

αποτελέσματά τους δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς επικοινωνίας, 

όπως η απόπειρα τεκμηρίωσης των πράσινων απαιτήσεων. Τα ελαττώματα που 

προκύπτουν από τις πιλοτικές εφαρμογές  PEF πρέπει να διορθωθούν. 

 

  

 

 

 

 


