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

Η µεταστροφή από το γραµµικό µοντέλο «προµήθεια, παραγωγή, κατανάλωση, απόρριψη» στο µοντέλο
κυκλικής οικονοµίας «µείωση, επαναχρησιµοποίηση, επισκευή, ανακύκλωση, ανάκτηση, ασφαλή διαχείριση
αποβλήτων» απαιτεί αλλαγές (από το σχεδιασµό των 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:

1. Εργασιακά θέματα
2. Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων ΑΕΚΚ,
κανονιστικές βελτιώσεις για το χαρακτηρισμό και τη διαχείριση εξορυκτικών
αποβλήτων.
3. Πρόταση αλλαγής γραφείων ΣΜΕ
4. Εκκρεμότητες με ΥΠΕΝ (Χωροταξικό, αλλαγές 4512, περιβαλλοντικά), πού
βρίσκεται η κατάσταση σήμερα, ενέργειες ΣΜΕ το προσεχές διάστημα
5. Εργασιακά
6. Επαφές με κ. Κ. Μουσουρούλη, Συντονιστή Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης των περιοχών της Δ. Μακεδονίας και Μεγαλόπολης. Αιτήματα
προς το ΣΜΕ
7. Ένταξη του κλάδου στα μη οριζόντια μέτρα της πρότασης της Ομάδας
Πισσαρίδη μετά από συζήτηση με τον κ. Ν. Βέττα
8. Τιμητική Υποστήριξη ΣΜΕ του «4ου Climate Change Conference 2020» που
διοργάνωσε η εταιρεία Natural Resources

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 Εκκρεμότητες με ΥΠΕΝ
Μετά τις τελευταίες εξελίξεις οι εκκρεμότητες με τον ΥΠΕΝ έχουν ως εξής:
 Παρατάσεις παραχωρήσεων για 25 χρόνια
Με επιστολή ΣΜΕ στις 11‐3‐2020 και συνημμένο αναλυτικό σημείωμα, στείλαμε
νομικώς τεκμηριωμένη τοποθέτηση επί του θέματος, ζητώντας τροποποίηση του
Μεταλλευτικού Κώδικα στα άρθρα 59 και 108 ώστε να δοθεί τέλος στις αβεβαιότητες
διαφόρων μελών μας και ιδιαίτερα ενδιαφερόμενων επενδυτών. Δεν γνωρίζουμε
επίσημα ούτε τις απόψεις επ’ αυτού του Υπουργείου, ούτε εάν γίνονται
συγκεκριμένες ενέργειες επίλυσης του προβλήματος
 Απλοποίηση στην έκδοση ΑΕΠΟ και στις τροποποιήσεις
Παρά τη θετική αντιμετώπιση του θέματος από το νέο νόμο «Εκσυγχρονισμός
Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» και πάλι δεν εφαρμόζονται οι νέες διατάξεις λόγω μη
εξειδικευτικών αποφάσεων και εγκύκλιων προς τις υπηρεσίες.
 Χρησιμοποίηση του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου στη
διαδικασία αδειοδότησης
Παρά τις θετικές αναφορές για τη χρήση του που γίνονται στο νέο νόμο
«Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» παραμένει χωρίς ουσιαστική
εφαρμογή που θα συμβάλει εκτός των άλλων και στη συντόμευση των αδειών
αδειοδότησης
 Αδειοδότηση εξορυκτικών αποβλήτων

Έχουμε υποβάλει νομικά διατυπωμένες θέσεις ώστε να καλυφθούν τα κενά του
νόμου επί του θέματος και να ξεπεραστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κατά
την αδειοδότηση εγκαταστάσεων αποβλήτων. Μετά από 8 μήνες δεν έχουμε πάρει
ακόμη απάντηση επί των θέσεών μας. Επεξεργαζόμαστε πλήρη μελέτη για όλο το
θέμα των εξορυκτικών αποβλήτων και την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τα
ευρωπαϊκά δεδομένα. Επίσης στη μελέτη αυτή επεξεργαζόμαστε τροπολογίες της
ισχύουσας νομοθεσίας προκειμένου και η αδειοδότηση και ο έλεγχος επι των
εγκαταστάσεων των εξορυκτικών αποβλήτων να είναι ορθολογικότερος και
ουσιαστικότερος. Θα κατατεθεί υπόψη της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ.
 Εγγύηση για τις αποκαταστάσεις με βάση το ν .4512/2018
Αναμένουμε την έκδοση ΥΑ. Το θέμα επαναπροσεγγίζεται αρκετά θετικά, με βάση τις
πληροφορίες που έχουμε
 Εγγυητικές διασφάλισης δημοσίου
Παρά την εκτεταμένη συζήτηση του θέματος με πολιτική ηγεσία και δημόσια
διοίκηση και την κατάθεση νομικών τεκμηριωμένων και διατυπωμένων θέσεων για
την αντιμετώπιση του θέματος, δεν έχουμε εικόνα εάν το Υπουργείο θα προβεί σε
αλλαγές.
 Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, λειτουργία επιθεωρήσεων
Με επιστολή μας από 10‐3‐2020 αναλύσαμε τα προβλήματα που δημιουργούνται
από τη λειτουργία των επιθεωρήσεων, προτείνοντας συγκεκριμένες τροποποιήσεις
της κείμενης νομοθεσίας.
Γνωρίζουμε ότι επίκειται η ΥΑ που θα θέτει σε λειτουργία το outsourcing των
Επιθεωρήσεων
 Προβλήματα με Δασικές Υπηρεσίες
Με υπομνήματά μας (7‐8‐2019 και 5‐11‐2019) και στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις με την
πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, εκθέσαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και
καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις επ’ αυτών. Αναμένουμε την ανταπόκριση του
Υπουργείου. Ιδιαίτερα αναδείξαμε το πρόβλημα του προσδιορισμού του
ανταλλάγματος χρήσης δασικής
έκτασης και του αντικειμενικού κόστους
αποκατάστασης.
 Τροποποιήσεις 4512/2018
Έχουμε συζητήσει εκτενώς με την πολιτική ηγεσία και τα στελέχη του Υπουργείου τις
προτεινόμενες από ΣΜΕ αλλαγές στον 4512/2018. Υποβάλλαμε αναλυτικές γραπτές
διατυπώσεις επί των τροποποιήσεων.
Γνωρίζουμε ότι το ΥΠΕΝ, προτίθεται, προς το παρόν να ικανοποιήσει πολύ λίγες από
τις προτάσεις μας όπως για την επέκταση της λατομικής περιοχής
 Υδατορέματα, διαχείριση νερών
Με υπόμνημά μας από την 5‐11‐2019 έχουμε ζητήσει από τη Γεν. Γραμματεία
Περιβάλλοντος τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση
υδατορεμάτων εντός εξορυκτικών έργων και την ξεχωριστή από τις κείμενες

διατάξεις, αντιμετώπιση των νερών που εισρέουν εντός των εκσκαφών μεταλλείων‐
ορυχείων. Δεν δόθηκε απάντηση από το Υπουργείο.
 Εθνική Πολιτική για τις ΟΠΥ –επικαιροποίηση, νομοθετική κατοχύρωσή της,
εκπόνηση Στρατηγικής υλοποίησής της
Εκκρεμεί εδώ και αρκετό καιρό η διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς
 Εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ
Οι προτάσεις των μελετητών που είχαν αναλάβει την εκπόνηση του Ειδικού
Χωροταξικού εκ μέρους του ΥΠΕΝ, έτυχαν εκτεταμένης διαβούλευσης με το ΣΜΕ.
Αναμένουμε την προώθηση του θέματος και την τελική έκδοσή του.



Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων
ΑΕΚΚ, κανονιστικές βελτιώσεις για το χαρακτηρισμό και τη
διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων

Αποφασίστηκε συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα συντονισμού Διαχείρισης
Αποβλήτων του ΥΠΕΝ κ. Ε. Γραφάκο. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαμόρφωση προτάσεών
μας για τροποποιήσεις στο ν. 4710/2020 και στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης
Αποβλήτων.
Επίσης, μελετήθηκε και το δεύτερο θέμα της διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων
ώστε να τεθούν υπόψη του Γεν. Γραμματέα ολοκληρωμένες προτάσεις.
Στο πλαίσιο αυτό τέθηκαν υπόψη του Υπουργείου μερικά κρίσιμα θέματα που
αφορούν στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και ειδικότερα στο Κεφάλαιο 6
περί διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).
Ειδικότερα τα θέματα είχαν ως εξής:
Α) Χρησιμοποίηση «δευτερογενών αδρανών υλικών» από ΑΕΚΚ
Σύμφωνα με τοποθετήσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τα αδρανή
που προέρχονται από ανακύκλωση δεν διαθέτουν, λόγω λείανσης των ακμών
των, την ίδια δυνατότητα πρόσφυσης με το τσιμέντο στο σκυρόδεμα, βασική
ιδιότητα αυτού του δομικού υλικού για μία χώρα σεισμογενή όπως η Ελλάδα.
Επίσης, τα «δευτερογενή αδρανή υλικά» που προέρχονται από ανακύκλωση
υλικών κατεδάφισης υπολείπονται σημαντικά σε ομοιογένεια και σε ποιότητα
των πρωτογενών και έτσι επηρεάζεται δυσμενώς η ασφάλεια η διάρκεια ζωής
των κατασκευών.
Προκειμένου να αντιμετωπισθούν αυτά τα προβλήματα ποιότητας του
σκυροδέματος και ασφάλειας των κατασκευών στη χώρα μας προτείνουμε να

θεσπιστεί, εκτός και από το ελάχιστο ποσοστό δευτερογενών αδρανών
υλικών, και ένα μέγιστο ποσοστό αυτών των αδρανών. Η διεθνής πρακτική
και η διαθέσιμη βιβλιογραφία, με έρευνες που γίνονται σε ιδανικές συνθήκες
εργαστήριων, έχει αποδείξει ότι η χρήση ανακυκλωμένων αδρανών άνω του
15‐20 % επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του παραγομένου σκυροδέματος.
Κατόπιν αυτών προτείνουμε το μέγιστο ποσοστό δευτερογενών αδρανών να
ορισθεί στο 10%, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν τις ιδιαιτερότητες της χώρας
και την υψηλή ποιότητα των ελληνικών ασβεστολιθικών πρωτογενών
αδρανών.
Η προτεινόμενη μοριοδότηση υπέρβασης του ελάχιστου ποσοστού που
αναφέρεται στο Εθνικό Σχέδιο στη σελ. 185, θα πρέπει να περιοριστεί από το
ελάχιστο έως το επιτρεπόμενο μέγιστο ποσοστό χρησιμοποίησης των
δευτερογενών αδρανών υλικών στο σκυρόδεμα (βάσει της προαναφερθείσας
πρότασής μας).
Σε κάθε περίπτωση και για οποιαδήποτε χρήση των δευτερογενών αδρανών
υλικών, θα πρέπει να εφαρμόζεται ενδελεχής ποσοτικός και ποιοτικός
έλεγχος και οι διακινούμενες ποσότητες να συνοδεύονται από επίσημα
παραστατικά.
Πρέπει να προβλέπεται με σαφή διατύπωση η απαγόρευση πώλησης ή
διάθεσης, από τον εργολήπτη του εκάστοτε έργου, των παραγόμενων
δευτερογενών αυτών υλικών σε Τρίτους διότι ο σκοπός της επιτόπιας
επεξεργασίας είναι η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
Β) Επιβολή τέλους ταφής αποβλήτων
Από την επιβολή τέλους ταφής αποβλήτων θα πρέπει να εξαιρεθούν τα
απόβλητα εκσκαφών ή κατεδαφίσεων που θα αποτίθενται σε εξοφλημένα
κενά εκσκαφών λατομείων και μεταλλείων. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί
μία φιλοπεριβαλλοντική δράση, διότι η επαναπλήρωση των κενών ενός
λατομείου ή μεταλλείου με αποτελεσματική επανένταξη του στο φυσικό
ανάγλυφο της περιοχής είναι η σημαντικός παράγοντας για την
αποκατάσταση του χώρου. Επιπλέον με το τρόπο αυτό επιλύεται και το
πρόβλημα της απόθεσης γαιωδών υλικών από προϊόντα εκσκαφής, τα οποία
αποτελούν κατά μέσο όρο το 70% της ποσότητας των υλικών των ΑΕΚΚ και τα
οποία δεν είναι δυνατό να ξαναχρησιμοποιηθούν .
Θα πρέπει να προβλέπεται η απόθεση αποβλήτων εκσκαφών ή
κατεδαφίσεων να είναι δυνατή και σε ιδιωτικά λατομεία ώστε να διευρυνθεί
η διαθεσιμότητα χώρων υποδοχής ΑΕΚΚ και να γίνουν αποτελεσματικότερες
οι αποκαταστάσεις τοπίου.

Γ) Θέσπιση ελάχιστου ποσοστού βιομηχανικών υποπροϊόντων, όπως οι
σκωρίες που θα χρησιμοποιούνται στα δημόσια τεχνικά έργα στο πλαίσιο
υλοποίησης των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων
Δεν υπάρχουν σε όλη τη χώρα πολλά κέντρα παραγωγής βιομηχανικών
υποπροϊόντων (πχ σκωρίες) που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα
δημόσια τεχνικά έργα οπότε η μεταφορά των υλικών αυτών από μεγάλες
αποστάσεις θα αυξήσει σημαντικά το κόστος του έργου.
Δεν πρέπει το μέτρο αυτό να είναι καθολικής εφαρμογής και σε περίπτωση
μεγάλων αποστάσεων να δίνεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης και άλλων
υλικών όπως πχ οι αντιολισθηρές ψηφίδες.
Κατόπιν επιστολής που εστάλη από το Σύνδεσμο στο Γενικό Γραμματέα
Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, σχετικά με το Εθνικό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων και τα προβλήματα που δημιουργούνται με τα
λατομεία, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαζί του στην οποία συζητήθηκαν
κάποιες παρατηρήσεις του ΣΜΕ επί του άρθρου 55 του ν. 4710/20 και
συγκεκριμένα, ειπώθηκαν τα παρακάτω:
1.

Πρέπει να αποσαφηνιστεί τι εννοούμε «ανενεργό λατομείο»

2.
Δίνεται υπέρμετρα μεγάλος ρόλος στα εγκεκριμένα συστήματα
εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ τα οποία είναι 9 μόνο σε όλη την Ελλάδα.
Μόνο με μέριμνα των συστημάτων αυτών μπορεί να αποκατασταθεί ένα
ανενεργό λατομείο. Επίσης για να εκδοθεί μια οικοδομική άδεια πρέπει να
υπάρχει σύμβαση με σύστημα ΑΕΚΚ
3.
Δεν εξασφαλίζεται ότι αποκαθίσταται πλήρως ο χώρος παρέμβασης
και αν με τον όρο «Αποκατάσταση του φυσικού τοπιού» εννοούνται και οι
φυτεύσεις
4.
Δεν διασαφηνίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης του
χώρου με υλικά ΑΕΚΚ, απαγορεύεται η πώληση των υλικών
5.
Για εγκαταστάσεις ΑΕΚΚ σε δάση η δασικές εκτάσεις δεν αναφέρεται
η υποχρέωση για καταβολή ανταλλάγματος χρήσης και η υποχρέωση έκδοσης
εγγυητικής επιστολής για την αποκατάσταση
6.
Εάν σε ένα λατομείο υπάρχει τουλάχιστον 50% ολοκληρωμένη
αποκατάσταση να μην εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 55

Στο πλαίσιο αυτό, κατατέθηκαν οι εξής προτάσεις τροποποιήσεων του
ν.4710/2020 και ΕΣΔΑ για τη διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών
και κατεδαφίσεων ΑΕΚΚ:

1. Πρόταση
Η χρησιμοποίηση δευτερογενών αδρανών υλικών για παραγωγή
σκυροδέματος θα περιορίζεται από ένα ελάχιστο έως ένα μέγιστο
επιτρεπόμενο ποσοστό επί του συνόλου των αδρανών υλικών και σε κάθε
περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το 10%.
Αιτιολόγηση
Σύμφωνα με τοποθετήσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τα αδρανή
που προέρχονται από ανακύκλωση δεν διαθέτουν, λόγω λείανσης των ακμών
των, την ίδια δυνατότητα πρόσφυσης με το τσιμέντο στο σκυρόδεμα, βασική
ιδιότητα αυτού του δομικού υλικού για μία χώρα σεισμογενή όπως η Ελλάδα.
Επίσης, τα «δευτερογενή αδρανή υλικά» που προέρχονται από ανακύκλωση
υλικών κατεδάφισης υπολείπονται σημαντικά σε ομοιογένεια και σε ποιότητα
των πρωτογενών και έτσι επηρεάζεται δυσμενώς η ασφάλεια η διάρκεια ζωής
των κατασκευών.
Σύμφωνα με τον Ελληνικό Κανονισμό Σκυροδέματος , ΚΤΣ/2016 αδρανή από
ανακύκλωση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή
σκυροδέματος.
Προκειμένου να αντιμετωπισθούν αυτά τα προβλήματα ποιότητας του
σκυροδέματος και ασφάλειας των κατασκευών στη χώρα μας προτείνουμε να
θεσπιστεί, εκτός και από το ελάχιστο ποσοστό δευτερογενών αδρανών
υλικών, και ένα μέγιστο ποσοστό αυτών των αδρανών. Η διεθνής πρακτική
και η διαθέσιμη βιβλιογραφία, με έρευνες που γίνονται σε ιδανικές συνθήκες
εργαστήριων, έχει αποδείξει ότι η χρήση ανακυκλωμένων αδρανών άνω του
15‐20 % επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του παραγομένου σκυροδέματος.
Κατόπιν αυτών προτείνουμε το μέγιστο ποσοστό δευτερογενών αδρανών να
ορισθεί στο 10%, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν τις ιδιαιτερότητες της χώρας
και την υψηλή ποιότητα των ελληνικών ασβεστολιθικών πρωτογενών
αδρανών.
2. Πρόταση

Στα δημόσια τεχνικά έργα στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράσινων Δημόσιων
Συμβάσεων, ως δευτερογενή αδρανή υλικά μπορούν να χρησιμοποιούνται
βιομηχανικά υποπροϊόντα (σκωρίες κτλ.) με προσδιορισμένο, ανάλογα του
υλικού και της φύσης του έργου, από ένα ελάχιστο ως ένα μέγιστο
επιτρεπόμενο ποσοστό επί του συνόλου των αδρανών υλικών και η απόσταση
τροφοδοσίας τους να μην υπερβαίνει τα πενήντα χιλιόμετρα.
Αιτιολόγηση
Δεν υπάρχουν σε όλη τη χώρα πολλά κέντρα παραγωγής βιομηχανικών
υποπροϊόντων (πχ σκωρίες) που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα
δημόσια τεχνικά έργα οπότε η μεταφορά των υλικών αυτών από μεγάλες
αποστάσεις θα αυξήσει σημαντικά το κόστος του έργου.
Δεν πρέπει το μέτρο αυτό να είναι καθολικής εφαρμογής και σε περίπτωση
μεγάλων αποστάσεων να δίνεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης και άλλων
υλικών όπως πχ οι αντιολισθηρές ψηφίδες από νομίμως λειτουργούντα
λατομεία αντιολισθηρών υλικών.
3. Πρόταση
Απαγορεύεται η πώληση υλικών ΑΕΚΚ όταν προορίζονται για αποκατάσταση
μεταλλείων ‐ λατομείων.
Αιτιολόγηση
Κατά τη γνώμη μας πρέπει να προβλέπεται ρητά και κατηγορηματικά προς
αποφυγή παράνομης πώλησης‐ χρησιμοποίησης των υλικών αυτών.
4. Προταση
Η απόθεση αποβλήτων εκσκαφών ή κατεδαφίσεων σε κενά εκσκαφών
λατομείων και μεταλλείων δεν θεωρείται ταφή και στην περίπτωση αυτή δεν
επιβάλλεται κανένα τέλος διαχείρισης.
Αιτιολόγηση
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η πλήρωση των κενών των εκσκαφών που
αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για την αποκατάσταση του χώρου.
Επίσης κατ’ αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η απόθεση γαιωδών υλικών από
προϊόντα εκσκαφών τα οποία αποτελούν το 70% της ποσότητας του συνόλου

των υλικών, με αδύνατη την επαναχρησιμοποίηση τους.

5. Πρόταση Τροποποίηση του ΕΣΔΑ, πίνακας 64 δράση ΑΕΚΚ 8
Η προσθήκη δευτερογενών αδρανών υλικών στην παραγωγή σκυροδέματος
ορίζεται σε 5% κατ’ ελάχιστον και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% επί του
συνόλου των αδρανών υλικών.
Στο «εξαιρούμενα σκυροδέματα» (Ελληνικός Κανονισμός Σκυροδέματος ΚΤΣ
2016 παρ. Α.1.3.4) η συμμετοχή των δευτερογενών υλικών δεν θα υπερβαίνει
το 30%.
Αιτιολόγηση
Σύμφωνα με τον Ελληνικό Κανονισμό Σκυροδέματος, ΚΤΣ/2016 αδρανή από
ανακύκλωση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή
σκυροδέματος.

Στον ίδιο κανονισμό αναφέρεται η αυξημένη δυνατότητα χρησιμοποίησης
δευτερογενών αδρανών υλικών στα «εξαιρούμενα σκυροδέματα»
(σκυρόδεμα για κατασκευή ρείθρων, διακοσμητικών κτλ.) ανάλογη με τη
σύμβαση του έργου. Προτείνουμε και αυτό να συγκεκριμενοποιηθεί και να
μην υπερβαίνει το 30% της συνολικής ποσότητας που θα χρησιμοποιηθεί.
Σύμφωνα με τοποθετήσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τα αδρανή
που προέρχονται από ανακύκλωση δεν διαθέτουν, λόγω λείανσης των ακμών
των, την ίδια δυνατότητα πρόσφυσης με το τσιμέντο στο σκυρόδεμα, βασική
ιδιότητα αυτού του δομικού υλικού για μία χώρα σεισμογενή όπως η Ελλάδα.
Επίσης, τα «δευτερογενή αδρανή υλικά» που προέρχονται από ανακύκλωση
υλικών κατεδάφισης υπολείπονται σημαντικά σε ομοιογένεια και σε ποιότητα
των πρωτογενών και έτσι επηρεάζεται δυσμενώς η ασφάλεια η διάρκεια ζωής
των κατασκευών.
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ποιότητας του
σκυροδέματος και ασφάλειας των κατασκευών στη χώρα μας προτείνουμε να
οριστούν τα προαναφερθέντα όρια ώστε να είμαστε και εναρμονισμένοι με
τα ευρωπαϊκά δεδομένα περί ανακύκλωσης υλικών και κυκλικής οικονομίας.
6. Πρόταση Προσθήκη στο ΕΣΔΑ Πίνακας 64 δράση ΑΕΚΚ 8

Στα δημόσια τεχνικά έργα στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράσινων Δημόσιων
Συμβάσεων, ως δευτερογενή αδρανή υλικά μπορούν να χρησιμοποιούνται
τεχνητά αδρανή (βιομηχανικά υπο‐προϊόντα, σκωρίες κτλ.) με
προσδιορισμένο, ανάλογα του υλικού και της φύσης του έργου, από ελάχιστο
ως ένα μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό επί του συνόλου των αδρανών υλικών
και η απόσταση τροφοδοσίας να μην υπερβαίνει τα πενήντα χιλιόμετρα.
Αιτιολόγηση
Τα υλικά αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται στα δημόσια έργα με την
προϋπόθεση η απόσταση από την πηγή τροφοδοσίας να μην υπερβαίνει τα
50 χιλιόμετρα και βέβαια η χρησιμοποίησή τους να είναι δυνητική και όχι
υποχρεωτική.

Δεν υπάρχουν σε όλη τη χώρα πολλά κέντρα παραγωγής βιομηχανικών
υποπροϊόντων (πχ σκωρίες) που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα
δημόσια τεχνικά έργα οπότε η μεταφορά των υλικών αυτών από μεγάλες
αποστάσεις θα αυξήσει σημαντικά το κόστος του έργου.
Δεν πρέπει το μέτρο αυτό να είναι καθολικής εφαρμογής και σε περίπτωση
μεγάλων αποστάσεων να δίνεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης και άλλων
υλικών όπως πχ οι αντιολισθηρές ψηφίδες από νομίμως λειτουργούντα
λατομεία αντιολισθηρών υλικών.
7. Πρόταση Προσθήκη στο άρθρο 5 παραγρ. 1 ν. 4710/2020
Απαγορεύεται η πώληση υλικών ΑΕΚΚ όταν προορίζονται για αποκατάσταση
μεταλλείων ‐ λατομείων.

Αιτιολόγηση
Πρέπει να προβλέπεται ρητά προς αποτροπή παράνομης πώλησης και
χρησιμοποίησης των υλικών αυτών.
8. Πρόταση Προσθήκη στο άρθρο 55 παραγρ. 3 του ν. 4710/2020
Η απόθεση αποβλήτων εκσκαφών ή κατεδαφίσεων σε κενά εκσκαφών
λατομείων‐μεταλλείων, με σκοπό την αποκατάστασή τους απαλλάσσεται από
οποιοδήποτε τέλος διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου και του τέλους υπερ
του πράσινου ταμείου.
Αιτιολόγηση
Με τον τρόπο αυτό, αποσαφηνίζεται και ενισχύεται η δράση πλήρωσης των
κενών εκσκαφής με σκοπό την αποκατάστασή τους.

Επίσης διευκολύνεται η απόθεση γαιωδών υλικών από προϊόντα εκσκαφών
τα οποία αποτελούν το 70% της ποσότητας του συνόλου των υλικών, με
αδύνατη την επαναχρησιμοποίηση τους.

Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η ΟΜΕ έκανε έφεση κατά της απόφασης της Πρωτοβάθμιας Τριμελούς Επιτροπής
∆ιαιτησίας του ΟΜΕ∆, ζητώντας η υπόθεση να κριθεί από την αντίστοιχη ∆ευτεροβάθμια
Πενταμελή Επιτροπή. Στη συνέχεια στις 7-9-2020 υπέβαλε αίτημα αναβολής της
διαδικασίας διορισμού των μελών της Επιτροπής χωρίς έκτοτε να επανέλθει επί του
θέματος.
Στη συζήτηση επί του θέματος αυτού, πήρε μέρος (τηλεδιάσκεψη) και ο νομικός μας
σύμβουλος κύριος Κ. Μπακόπουλος. Εξέφρασε την άποψη ότι δεν συμφέρει το ΣΜΕ να
κρατήσουμε επί μακράν την εκκρεμότητα ανοικτή και με επιστολή να ζητήσουμε να
συνεχιστεί η διαδικασία.
Ο κ. Καβαλόπουλος παράλληλα με τη σύνταξη της επιστολής, ανέλαβε να διευκρινίσει με
την υπηρεσία του ΟΜΕ∆ και με τους εργοδοτικούς εκπροσώπους στο ∆Σ του Οργανισμού
τι προτίθεται να πράξει ο Οργανισμός, τι προβλέπεται καταστατικά όταν μία διαδικασία
αναβάλλεται και πότε τίθεται στο αρχείο (εάν τίθεται).

Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
•Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης μελών ΣΜΕ από το newsletter του Συνδέσμου
Ανάλυση αποτελεσμάτων του satisfaction survey για το ενημερωτικό δελτίο
(newsletter) του ΣΜΕ

*Στις βαθμολογίες το ανώτερο ήταν το 5 (πολύ) και το χαμηλότερο το 1 (ελάχιστα)
Στο σύνολο των 45 συμμετεχόντων στην έρευνα, απαντήθηκαν τα εξής:

1) Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να λαμβάνετε το τακτικό ενημερωτικό δελτίο που
αποστέλλεται από το Σύνδεσμο;
Το μεγαλύτερο ποσοστό 44,4%, απάντησαν με βαθμό 4 και 5

2) Πόσο ελκυστική θεωρείτε τη μορφή του ενημερωτικού δελτίου;
Το μεγαλύτερο ποσοστό 46,7% απάντησε 4

3) Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την πρωτοτυπία των θεμάτων;
Το μεγαλύτερο ποσοστό 37,8% απάντησε 4

4) Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου;
Το μεγαλύτερο ποσοστό 57,8% απάντησε 4

5) Πόσο εύληπτο θεωρείτε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου;
Το μεγαλύτερο ποσοστό 57,8% απάντησε 5

6)Πόσο επίκαιρα θεωρείτε τα θέματα που παρουσιάζονται;
Το μεγαλύτερο ποσοστό 37,8% απάντησε 5

7) Είστε ικανοποιημένος/η από τη χρησιμότητα της πληροφορίας των θεμάτων που
παρουσιάζονται στο ενημερωτικό δελτίο;
Το μεγαλύτερο ποσοστό 51,1% απάντησε 4
Αναλυτικότερα:
Κάποιοι που απάντησαν με βαθμό >4 δήλωσαν ότι θεωρούν το ενημερωτικό δελτίο
ως μια εξαιρετική πηγή ενημέρωσης για τα μεταλλευτικά θέματα, μια πολύ καλή και
αξιέπαινη δουλειά και θεωρούν ότι είναι πολύ ενημερωμένο για τον κλάδο. Επίσης
θεωρούν την ενημέρωση που παρέχεται επίκαιρη, πολυεπίπεδη, εύληπτη και
περιβαλλοντικά ευαίσθητη αφού είναι σε ηλεκτρονική μορφή.
Κάποιοι που απάντησαν με βαθμό <4, σε ένα γενικότερο πλαίσιο, θεωρούν ότι τα
θέματα που καλύπτονται, είναι λίγο έως πολύ ήδη γνωστά.

8) Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε πληροφορίες ή άρθρα για να

συμπεριληφθούν στο ενημερωτικό δελτίο; Αν απαντήσατε «όχι», παρακαλούμε
αιτιολογήστε.
Το μεγαλύτερο ποσοστό (66,7%) απάντησε πως έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει
υλικό. Το χαμηλότερο ποσοστό που δήλωσε πως δεν έχει τη δυνατότητα να
υποβάλλει σχετικό υλικό, απάντησε πως δεν έχει τη δυνατότητα είτε γιατί δεν είναι
μέλος του ΣΜΕ άρα δεν έχει άμεση πρόσβαση, είτε γιατί δεν έχει τον απαραίτητο
χρόνο να διαθέσει, είτε γιατί ασχολείται με άλλο αντικείμενο.

9) Σε ποιες κατηγορίες θεμάτων θεωρείτε πως θα έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη
έμφαση στο ενημερωτικό δελτίο;
Στις κατηγορίες προς επιλογή που δόθηκαν (Νομοθετικά, Οικονομικά, Τεχνικά,
Επιστημονικά, Εργασιακά, Ευρύτερα),
Το μεγαλύτερο ποσοστό (28,9%) δήλωσε ότι θα έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση
σε επιστημονικά θέματα και το αμέσως χαμηλότερο ποσοστό (20%) σε Οικονομικά.
Στις ευρύτερες προτάσεις, αναφέρθηκαν οι εξής προτάσεις ως θεματολογία :
‐Συνδυασμός τεχνικών, οικονομικών και επιχειρηματικών θεμάτων
‐Στατιστικά στοιχεία παραγωγής, απασχόλησης κτλ.
‐Περιβάλλον, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
‐Εφαρμογή πράσινων τεχνολογιών και περιβαλλοντικό αποτύπωμα των
εταιρειών του κλάδου
‐Διεθνείς πρακτικές και εμπειρίες που θα ήταν χρήσιμες για τη βελτίωση της
μεταλλευτικής δραστηριότητας στη χώρα μας
‐Διεθνές οικονομικό περιβάλλον

10) Πόσο ικανοποιημένος/η είστε ως προς τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του
ενημερωτικού δελτίου;
Στις κατηγορίες προς επιλογή που δόθηκαν (Έκταση, Ελκυστικότητα τίτλων,
Δομή πλατφόρμας, χρώματα):

Ως προς την έκταση δελτίου, το μεγαλύτερο ποσοστό βαθμολόγησε με 4
Ως προς την ελκυστικότητα των τίτλων, το μεγαλύτερο ποσοστό,
βαθμολόγησε με 4
Ως προς τη δομή της πλατφόρμας, το μεγαλύτερο ποσοστό βαθμολόγησε με
4
Ως προς τα χρώματα, το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε με 4

11) Ποια είναι για εσάς η επιθυμητή συχνότητα λήψης του ενημερωτικού
δελτίου;
Το μεγαλύτερο ποσοστό 64,4% απάντησε πως θέλει να το λαμβάνει μηνιαία
και το αμέσως επόμενο, ανά δύο μήνες

12) Πότε είναι η βέλτιστη μέρα για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο;
Το μεγαλύτερο ποσοστό δήλωσε ως προτίμηση την Παρασκευή

13) Πότε είναι η βέλτιστη ώρα της ημέρας για λήψη ενημερωτικού δελτίου;
Το μεγαλύτερο ποσοστό δήλωσε ως προτιμητέα διαστήματα 7‐10 και 10‐12

14) Τι μπορούμε να κάνουμε για τη βελτίωση του ενημερωτικού δελτίου;
Προτάθηκε να γίνει πιο ελκυστικό, να έχει περισσότερα στατιστικά στοιχεία
αναφορικά με την παραγωγική δραστηριότητα του κλάδου, τις τιμές των
προϊόντων κτλ. και να έχει περισσότερα θέματα

15) Eνδιαφέρεστε να παράσχετε σχετικό υλικό για το ενημερωτικό δελτίο και
να συμμετάσχετε στη συγγραφή κάποιου άρθρου;

Το μεγαλύτερο ποσοστό 51% απάντησε θετικά

Εν κατακλείδι, σημειώθηκε ότι η συμμετοχή στη συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου ήταν μικρή επομένως και η στατιστική ανάλυση
παρουσιάζει περιορισμένη ακρίβεια. Το μεγαλύτερο ποσοστό όσων
συμμετείχαν στην έρευνα ικανοποίησης από το ενημερωτικό δελτίο
(newsletter) φάνηκαν να είναι ικανοποιημένοι. Θα ήταν ίσως χρήσιμο να
είχαμε πιο συγκεκριμένες, πιο στοχευμένες προτάσεις βελτίωσης. Το θετικό
ήταν πως υπάρχει ενδιαφέρον λήψης του και μάλιστα σε μηνιαία συχνότητα.


Συνάντηση με το Συντονιστή Σχεδίου Αναπτυξιακής Μετάβασης περιοχών
της ∆υτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης κ. Κ. Μουσουρούλη
Από πλευράς ΣΜΕ μετείχε ο Πρόεδρος κ. Α. Κεφάλας και ο Γεν. ∆ν/της κ. Χ.
Καβαλόπουλος.
Ο κ. Μουσουρούλης ανέπτυξε τις ιδέες του για τη μεταλιγνιτική ανάπτυξη της
περιοχής, έχοντας ως βασικό άξονα την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της
∆υτικής Μακεδονίας και τη δημιουργία βιομηχανικής περιοχής επεξεργασίας
ορυκτών πρώτων υλών. Παράλληλα προτείνει ίδρυση ερευνητικού κέντρου
αξιοποίησης-καθετοποίησης ΟΠΥ και δημιουργίας νέων υλικών στο πλαίσιο των
νέων πολιτικών της Ε.Ε. περί Κυκλικής Οικονομίας και αποδοτικής χρήσης των
πόρων.

Η αδειοδότηση και λειτουργία των επιχειρήσεων εκεί θα είναι με απλοποιημένο
θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο ώστε να γίνει η περιοχή πόλος έλξης πολλών
δραστηριοτήτων. Αυτά θα προβλέπονται σε masterplan που πρόκειται να
εκπονηθεί.
Ο ΣΜΕ στο πλαίσιο του διαλόγου με την κ. Μουσουρούλη, επί των
προαναφερθέντων έθεσε υπόψη του τα εξής:
Α) Η ιδέα ίδρυσης Βιομηχανικής Περιοχής Επεξεργασίας ελληνικών πρώτων
υλών

 Η ιδέα αυτή, κάτω από προϋποθέσεις, θα μπορούσε να λειτουργήσει
 Κύριο αντικείμενο μπορεί να είναι όχι τόσο ο εμπλουτισμός μεταλλευμάτων (φάση
που συνήθως διενεργείται πλησίον των μεταλλευτικών χώρων) όσο η ένταξη
δραστηριοτήτων που θα λειτουργούν ως αλυσίδα τροφοδοσίας και αλυσίδα αξίας.
Προϊόν ή απόρριμμα κάποιου να αποτελεί δευτερεύουσα πρώτη ύλη για κάποιον
άλλον, περιορίζοντας τα κόστη προμήθειας πρώτων υλών, το κόστος λειτουργίας
και παραγωγής τελικών προϊόντων όπως και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα,
αυξάνοντας την αξία των τελικώς παραγόμενων προϊόντων
 Προς αυτήν την κατεύθυνση χρειάζεται μία εξειδικευμένη μελέτη από έμπειρο
φορέα ο οποίος θα εντάξει και τα market social tests προς επιβεβαίωση του όλου
εγχειρήματος

 Με την προϋπόθεση της λειτουργίας των κινήτρων που αναφέρονται στο non
paper, μπορεί να γίνει προσέλκυση επενδύσεων από βιομηχανικούς ομίλους,
συνδεδεμένους και με την εξόρυξη, όχι μόνο για την καθετοποίηση ορυκτών
πρώτων υλών αλλά και για την εγκατάσταση μικρών και ευέλικτων μονάδων για
παραγωγή πράσινων προϊόντων, όπως συσσωρευτών υδρογόνου, εξαρτημάτων
φωτοβολταϊκών κτλ.
 Στην αναφερόμενη βιομηχανική περιοχή με κατάλληλα κίνητρα θα ήταν δυνατόν
να λειτουργήσει ερευνητικό κέντρο για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων που
θα έχουν ως βάση ελληνικές ορυκτές πρώτες ύλες, όπως και για την εφαρμογή
καινοτόμων μεθόδων αξιοποίησής τους (έρευνας, εξόρυξης, εμπλουτισμού κτλ.).
Θα λειτουργεί με καθαρά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια με μετόχους ενδιαφερόμενες
ιδιωτικές εταιρείες
Β) Προτάσεις θεσμικών και οργανωτικών αλλαγών
Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του masterplan για τις ρυθμίσεις θεμάτων
λειτουργίας αδειοδότησης των επενδύσεων στην περιοχή
 Ο φορέας στον οποίον θα μεταβιβαστούν όλα τα δικαιώματα του δημοσίου
καθώς και η ευθύνη προώθησης επενδύσεων και λειτουργίας των μονάδων, θα
πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
1
2
3

Να λειτουργεί ως εταιρεία Holding
Nα λειτουργεί ως project manager
Να έχει ως τεχνικούς και επενδυτικούς συμβούλους experts της αγοράς όπως
και αντίστοιχους μελετητές με ανάθεση έργου, χωρίς καμία εμπλοκή του
δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα

 Πρέπει να νομοθετηθεί ως ένας φορέας με διαδικασίες και αρμοδιότητες
ξεχωριστές της κείμενης νομοθεσίας κατά το παλαιό πρότυπο θέσπισης
περιοχών ειδικών φορολογικών κινήτρων

 Για την υλοποίηση του προηγούμενου, απαιτείται:
 Έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού σχετικά με τον ειδικό τρόπο
αντιμετώπισης των επενδύσεων
 Νομοθετικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της εξόρυξης εντός NATURA
 Νομοθετικές ρυθμίσεις που θα αφορούν στα θέματα Χωροταξίας,
Αδειοδότησης, αυτοδύναμης λειτουργίας στην αδειοδότηση των έργων
έναντι των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών
 Νομοθετική ρύθμιση ώστε να έχει αυτοτέλεια και αποκλειστικότητα στο
έργο Επιθεωρήσεων Περιβάλλοντος, Ασφάλειας, Εργασίας κτλ.
 Για την υλοποίηση των νομοθετικών προϋποθέσεων πρέπει να γίνει
ειδική νομοτεχνική μελέτη ώστε να προσεγγιστεί αναλυτικά το έργο που
απαιτείται και κατά πόσο αυτό είναι εφικτό (ενίσχυση των προτάσεων
έναντι προσφυγών σε ελληνικά δικαστήρια και ευρωπαϊκούς θεσμούς)

•

Διαδικτυακή συνάντηση
Ασημακοπούλου

συνεργασίας

με

την

ευρωβουλευτή

κ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την COM (2020) 474 final « Ανθεκτικότητα ως προς τις
πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας : χαρτογραφώντας την πορεία προς μεγαλύτερη ασφάλεια
και βιωσιμότητα», με την οποία παίρνει θέση για τις κρίσιμες πρώτες ύλες και ευρύτερα για
τις πρώτες ύλες περιγράφοντας μία ολοκληρωμένη στρατηγική σχετικά με την εξασφάλιση
της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ε.Ε., η οποία τέθηκε υπόψη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς έγκρισή της. Στο πλαίσιο της
συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , η Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου
ζήτησε τις απόψεις του ΣΜΕ επί του θέματος, ώστε να τις συμπεριλάβει στην τοποθέτησή
της. Ο ΣΜΕ εξέφρασε τις απόψεις του επί της COM όχι μόνο για την ελληνική αλλά και την
ευρωπαϊκή εξορυκτική βιομηχανία. Τα κύρια σημεία ήταν τα εξής:

 Ενίσχυση –υποστήριξη της Ε.Ε. για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών
πρώτων υλών με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή ανεξαρτητοποίηση της Ε.Ε.
έναντι των εισαγωγών από τρίτες χώρες. Οι ενισχύσεις αυτές θα έχουν τη
μορφή επιδοτήσεων ή συγκεκριμένων αναπτυξιακών και φορολογικών
κινήτρων και θα συμπεριλαμβάνουν όλες τις φάσεις αξιοποίησης των
ορυκτών πρώτων υλών, από την έρευνα προς ανεύρεση νέων

κοιτασμάτων, την εκμετάλλευση με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών
(digitization), τον εμπλουτισμό και την καθετοποίηση εξορυκτικών
προϊόντων με νέες τεχνολογίες. Στο πλαίσιο των ενισχύσεων προτείνουμε
τα προσπελαστικά έργα προς τα κοιτάσματα πρώτων υλών σε όλη τη
διάρκεια της εκμετάλλευσής τους, να θεωρούνται ως επενδύσεις
εντασσόμενες σε ειδικά αναπτυξιακά κίνητρα.
Επίσης οι επενδύσεις σε νέες ψηφιακές τεχνολογίες να εμπίπτουν σε
καθεστώς υπερ-απόσβεσης
 Ένταξη του κλάδου στην EU Taxonomy- green investments. Ως κλάδος
υποστηρίζουμε πολλές άλλες δραστηριότητες που εφαρμόζουν το κριτήριο
Do Not Significant Harm στο περιβάλλον και έχουν σημαντική συμβολή στη
μείωση των επιπτώσεων επί της κλιματικής αλλαγής ή στον περιορισμό
της ή στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας. Να ενταχθεί ο κλάδος στην
κατηγορία των “enable activities” ώστε να κατευθυνθούν επενδύσεις
προς αυτόν χαρακτηριζόμενες ως « πράσινες». Χαρακτηρισμοί που
δίνονται ότι η εξορυκτική δραστηριότητα είναι “greening by” (εμπεριέχει
πράσινο) και ‘’greening of ” (υποστηρίζει το πράσινο) είναι ιδιαίτερα
ασαφείς και δεν βοηθούν τις επενδύσεις.

 Στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας να δοθούν ενισχύσεις με τη μορφή
επιδοτήσεων σε R&D για νέα προϊόντα του εξορυκτικού μεταλλουργικού
κλάδου με νέες εφαρμογές και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Στο ίδιο μήκος κύματος να δοθούν επιδοτήσεις για την αξιοποίηση
υπολειμματικών σχηματισμών (tailings) που μπορούν να δώσουν με την
εφαρμογή νέων τεχνολογιών, αξιοποιήσιμες πρώτες ύλες
 Να δοθούν κίνητρα για εκπαίδευση –επιμόρφωση του προσωπικού στις
νέες τεχνολογίες (training, re-skilling, up-skilling). Προτείνουμε να
καλύπτεται με επιδότηση το 100% του εκπαιδευτικού κόστους

 Ανάληψη πρωτοβουλίας από την Commission για απλοποίηση της
αδειοδοτικής διαδικασίας των εξορυκτικών έργων σε όλα τα κράτη μέλη, με
ομογενοποίηση κριτηρίων και διαδικασιών. Τα πολυδαίδαλα και
χρονοβόρα συστήματα αδειοδότησης απομακρύνουν τους επενδυτές από
τον κλάδο
 Ανάληψη κεντρικής καμπάνιας από την Commission με στόχο τη
μεταστροφή της ιδιαίτερα αρνητικής κοινής γνώμης σχετικά με τις
δραστηριότητες αξιοποίησης ορυκτών πρώτων υλών
Μέσω αυτής, να αναδειχθούν καλές πρακτικές σε σχέση με το περιβάλλον
και τις τοπικές κοινωνίες να αναδειχθεί η σημασία των Ευρωπαϊκών
Πρώτων Υλών στην εφοδιαστική αλυσίδα της ευρωπαϊκής οικονομίας, να
προβληθούν οι νέες τεχνολογίες που αλλάζουν τελείως το μέχρι σήμερα
τρόπο δουλειάς και μέσω του οποίου περιορίζεται σημαντικά έως και
εξαφανίζεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα
 Ενίσχυση προγραμμάτων αξιοποίησης σπανίων γαιών και κρίσιμων
πρώτων υλών σε χώρες όπου υπάρχουν ενδείξεις ύπαρξής τους.
Το μεγαλύτερο πρόκριμα που αντιμετωπίζει η Ε.Ε. είναι η κάλυψη των
αναγκών της σε σπάνιες γαίες και σε κρίσιμες πρώτες ύλες.

Οι συνεχείς διευρύνσεις της λίστας των κρίσιμων πρώτων υλών,
αναδεικνύει τους κινδύνους που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίζει
εντονότερα στο μέλλον η εφοδιαστική της αλυσίδα. Η λίστα ξεκίνησε το
2011 με 14 κρίσιμες πρώτες ύλες, διευρύνθηκε με 20 το 2014, διευρύνθηκε
με 27 το 2017 και στην τελευταία προσέγγιση συμπεριλαμβάνει 30 κρίσιμες
πρώτες ύλες με άμεση υποψηφιότητα ένταξης και του νικελίου. Αποτελεί
μονόδρομο η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κοιτασμάτων αυτών των
ορυκτών πόρων.
Το 10% της νέας λίστας κρίσιμων πρώτων υλών υπάρχουν στην Ελλάδα
(βωξίτης, μαγνησίτης, νικέλιο).
Σε ό,τι αφορά στις σπάνιες γαίες , το 80% των ενεργών κοιτασμάτων
βρίσκονται στην Κίνα η οποία ελέγχει και το 50% των προμηθειών στην
παγκόσμια αγορά.
Στην Ελλάδα, έχουμε σημαντικές ενδείξεις ύπαρξης κοιτασμάτων στο
Παρανέστι ∆ράμας, σε εκβολές ποταμών Β. Ελλάδος (φερτά) και εντός της
ερυθράς ιλύος, υπολειμμάτων κατεργασίας βωξίτη στο Αλουμίνιο της
Ελλάδος

Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ
Με τίτλο «ο Covid 19 δεν λύγισε τον μεταλλευτικό κλάδο», η Ναυτεμπορικη
φιλοξενεί συνέντευξη του προέδρου του ΣΜΕ αλλά και ρεπορτάζ για την πορεία των
εταιριών του κλάδου επισημαίνοντας ότι ανάχωμα ήταν η συμμετοχή νέων
προϊόντων στο νέο μοντέλο της οικονομίας.

Τον Σεπτέμβριο αναρτήθηκε στο ιστολόγιο Energypress άρθρο του κ Θανάση
Αποστολίκα με θέμα «Ορυκτές πρώτες ύλες και Ευρωπαϊκή Ένωση»

Τέλος τον Σεπτέμβριο αρκετά ιστολόγια μεταξύ των οποίων και το Capital.gr
«ξεναγούσαν» μέσω βίντεο στις Εγκαταστάσεις της «Ελληνικός Χρυσός» στην
Χαλκιδική.

