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Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων ιδρύθηκε το 1924 µε την πρώτη επωνυµία «Ένωσις των 
εν Ελλάδι Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων». Σκοπός του 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, ασφαλής 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.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 



 



 

Α. ΔΣ 

Τα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ ήταν τα εξής: 

1. Αλλαγές  της πολιτικής ηγεσίας στα συναρμόδια υπουργεία 
2. Εργασιακά 
3. Ενημέρωση της Ομάδας Βιομηχανικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας 
4. Συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Κ. Σκρέκα 
5. Μελέτη με το γραφείο Eco Resources (κ. Π. Μαραμπούτης) με σκοπό την 

πρόταση νομοθετικών ρυθμίσεων  που αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση της 
διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων 

6. Πρόταση για ένταξη νέου τακτικού μέλους στο ΣΜΕ 
7. Ευρωπαϊκά θέματα 
8. Οικονομικός απολογισμός 2020-οικονομικός προϋπολογισμός 2021   

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

• Μελέτη με το γραφείο Eco Resources (κ. Π. Μαραμπούτης) με σκοπό την 
πρόταση νομοθετικών ρυθμίσεων  που αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση 
της διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων 

Η διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων στη χώρα μας διέπεται από μία σειρά 
οδηγιών, αποφάσεων, κανονισμών και καθοδηγητικών εγγράφων  της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο. Όμως υπάρχουν ασάφειες 
οι οποίες δημιουργούν συχνά προβλήματα και δυσαρμονία στις σχέσεις εξορυκτικών 
επιχειρήσεων με τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.  

Οι ασάφειες εντοπίζονται κυρίως: 

 Στη δειγματοληψία αντιπροσωπευτικού δείγματος των εξορυκτικών αποβλήτων 
και στις αναλύσεις από κατάλληλα εργαστήρια 

 Στη μεθοδολογία του χαρακτηρισμού της επικινδυνότητας των εξορυκτικών 
αποβλήτων και στο μηχανισμό αξιολόγησης των σχετικών μελετών 

 Στην αδόκιμη χρήση νομοθετικών ρυθμίσεων που διέπουν άλλα είδη αποβλήτων 
και οι οποίες είναι άσχετες με το κανονιστικό πλαίσιο εξορυκτικών αποβλήτων 

 Στην αποσαφήνιση της έννοιας του «εξορυκτικού αποβλήτου» και της 
κατηγοριοποίησής του με βάση ανάλογους κωδικούς 

Ο ΣΜΕ πραγματοποίησε ειδική μελέτη με το γραφείο Eco Resources (κ. Π. Μαραμπούτης) 
με σκοπό την πρόταση νομοθετικών ρυθμίσεων  που αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση 
της διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων και απηύθυνε στο Γενικό Γραμματέα Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Αραβώση και το Γενικό Γραμματέα Συντονισμού 
Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Γραφάκο επιστολή  σχετικά με την αποσαφήνιση θεμάτων 
διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων και συνοδευτικό πίνακα (επισυνάπτεται: μπορείτε 
να ανοίξετε το αρχείο με διπλό κλικ στο εικονίδιο) με αναλυμένα τα προβλήματα.  



Στον πίνακα που επισυνάπτεται παρακάτω δόθηκαν αναλυτικά τα σημεία της 
υφιστάμενης ελληνικής νομοθεσίας, τα οποία θεωρούμε ότι χρήζουν ιδιαίτερης 
διευκρίνισης ή βελτίωσης, η αιτιολόγηση αυτών καθώς και οι συγκεκριμένες 
διατυπώσεις των προτεινόμενων ρυθμίσεων.  

Επιστολή ΣΜΕ προς 
ΓΓ ΥΠΕΝ Αραβώση Γρ    

 

 

Θέματα εξορυκτικών 
αποβλήτων ΤΕΛΙΚΟ1.d 

 

Ο Σύνδεσμος προσδοκά ότι με τις προτάσεις του θα συμβάλλει ώστε να διευκρινιστούν 
οι υφιστάμενες ασάφειες, να συμπληρωθούν τα υπάρχοντα κενά στη νομοθεσία και να 
διευκολυνθεί η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου και 
των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών.  

 

Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

• Ενημέρωση για τις συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ 
 
Η συνάντηση με τον νέο Υπουργό ΠΕΝ κ. Κ. Σκρέκα πραγματοποιήθηκε στις 
27/1/2021 όπου συζητήθηκαν τα κρίσιμα θέματα που αφορούν στην εξορυκτική 
βιομηχανία.  
 
Από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν: 
 
 
Α.  Εθνική Πολιτική για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες (ΟΠΥ), για την οποία υπάρχει 
άμεση ανάγκη  καθορισμού ενός σχεδίου για την αξιοποίησή της 
 
Β.  Ενέργειες για την ολοκλήρωση του  Ειδικού Χωροταξικού ΟΠΥ 
 
Γ.  Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, προβλήματα καθυστερήσεων καθώς και οι 
παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες , απαγορεύσεις της εξόρυξης στερεών ορυκτών 
πρώτων υλών σε προστατευόμενες περιοχές. Επίσης αναφέρθηκαν οι προτάσεις  
του ΣΜΕ για την πληρέστερη αδειοδότηση των εξορυκτικών αποβλήτων και τη 
συμπλήρωση-τροποποίηση του υπάρχοντος κανονιστικού πλαισίου 
 
Δ.  Χρονίζοντα προβλήματα από ασάφειες στη δασική νομοθεσία 



 
Ε.  Αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις στο Λατομικό Νόμο 4512/2018, με 
βάση την εμπειρία και τις διαπιστωμένες αδυναμίες του στα ήδη τρία χρόνια 
εφαρμογής του 
 
Ζ.   Σημεία βελτίωσης της λειτουργίας των Επιθεωρήσεων Περιβάλλοντος 
 
Η.   Βελτιώσεις στο Ελληνικό Δίκαιο σε σχέση με την περιβαλλοντική 
συμμόρφωση και τις ποινικές κυρώσεις  
 
  

 
Εκτός από τα θέματα που αναφέρθηκαν (Σχετικά υπομνήματα τέθηκαν υπόψη του ΔΣ), 
στη συνάντηση με τον κ. Σκρέκα παρουσιάστηκαν επίσης οι γνωστές θέσεις του ΣΜΕ για 
την απολιγνιτοποίηση και για την παράταση κατά 25 έτη των μεταλλευτικών 
παραχωρήσεων.  
 
Από τα μέλη του ΔΣ εκφράστηκαν παράπονα για τις καθυστερήσεις έγκρισης των ΜΠΕ 
και την υπολειτουργία της ΔΙΠΑ. Σε πολλές περιπτώσεις, οι καθυστερήσεις υπερβαίνουν 
κάθε προηγούμενο εις βάρος της ομαλής συνέχειας και λειτουργίας των επιχειρήσεων. 
Ακόμα αποτελεί ζητούμενο η εφαρμογή του θεσμού των εξωτερικών πιστοποιημένων 
αξιολογητών. Για μία ακόμη φορά δεν εφαρμόζεται ο νόμος σε ό,τι αφορά στους 
χρονικούς περιορισμούς εντός των οποίων πρέπει να κινούνται οι διάφορες φάσεις 
έγκρισης των ΜΠΕ.  
 
Πάρθηκε απόφαση να αναδείξουμε τα προβλήματα στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ 
συγκεντρώνοντας όλες τις εκκρεμότητες των εταιρειών μελών μας και καταγράφοντας 
τις συνέπειες από τις μεγάλες εμφανιζόμενες καθυστερήσεις.  
 
Συμφωνήθηκε το θέμα να πάρει δημοσιότητα. Επίσης θα πρέπει να αναδειχθούν τα 
αντίστοιχα προβλήματα που εμφανίζονται σε επίπεδο Περιφέρειας.  
 
Επισυνάπτεται παρακάτω το υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συνάντησης 

finalΥπόμνημα ΣΜΕ 
προς Υπ  Περιβάλλοντ     

finalΕπιστολή ΣΜΕ 
προς Υπ.Περ. Κώστα Σ    

 

• Ενημέρωση από την τηλεδιάσκεψη  με την Επιτροπή Νέας Δημοκρατίας 
 
Στην Επιτροπή μετείχαν οι κ.κ. Σταρόγιαννης, Τριανταφύλλου, Μπάφης και ο 
εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Κοττάκης.  
 
Από τον Πρόεδρο του ΣΜΕ κ. Κεφάλα παρουσιάστηκε η φυσιογνωμία του 
κλάδου, οι οικονομικές και παραγωγικές επιδόσεις του, η σημασία του στην 
εθνική οικονομία και  η συμβολή του στη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου. Επίσης, 
αναπτύχθηκε το θέμα “Περιβάλλον και Εξορυκτική Δραστηριότητα”.  
 



Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις νέες ευρωπαϊκές πολιτικές, που καθορίζουν το 
μέλλον της ευρωπαϊκής και εθνικής βιομηχανίας και στον ρόλο των ΟΠΥ στην 
υλοποίηση αυτών των πολιτικών. Επίσης αναφέρθηκε στα κρίσιμα 
προαπαιτούμενα για τη συνέχιση και βελτίωση της συνεισφοράς του κλάδου 
στην εθνική οικονομία όπως και στην ανάγκη τροποποίησης της κείμενης 
νομοθεσίας για τις ΟΠΥ, την αδειοδότηση των έργων τους και σε όλα τα επίκαιρα 
θέματα που έχουμε κατά καιρούς αναδείξει στην πολιτική ηγεσία των 
συναρμόδιων υπουργείων.  
 
Η Επιτροπή επεσήμανε ότι υπάρχει αδήριτη ανάγκη να υποστηριχθεί έμπρακτα 
και όχι με γενικόλογες αναφορές η ελληνική βιομηχανία και προς αυτήν την 
κατεύθυνση απαιτείται η επεξεργασία νέας Βιομηχανικής Πολιτικής.  
Γι’ αυτό και οι επαφές με διάφορους κλάδους ώστε να δημιουργηθεί ένα “think 
tank” για το θετικό επηρεασμό του σχεδιασμού  και των αποφάσεων των 
συναρμόδιων υπουργείων ή και απαιτούμενου νομοθετικού έργου προς την 
κατεύθυνση αυτή.  
 
Σε ό,τι αφορά στην εξορυκτική δραστηριότητα, εξέφρασαν την άποψη ότι για την 
αξιοποίηση του πλούσιου κοιτασματολογικού δυναμικού της χώρας θα πρέπει να 
υπάρξει ολοκληρωμένος ειδικός χωροταξικός σχεδιασμός, να δοθεί μεγαλύτερη 
έμφαση στις αποκαταστάσεις περιβάλλοντος, να εντατικοποιηθούν οι 
προσπάθειες για την αποδοχή του κλάδου από τις τοπικές κοινωνίες, να 
πραγματοποιηθούν επενδύσεις δίνοντας βάση στη νέα τεχνολογία και στην 
εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες απαιτήσεις.  
 
Ο Πρόεδρος του ΣΜΕ ανέφερε ότι απαιτούνται σημαντικές τομές στο 
κανονιστικό πλαίσιο και στην οργάνωση-λειτουργία των υπηρεσιών.  
 
Η Επιτροπή πρότεινε να πραγματοποιηθεί συνδιάσκεψη με εκπρόσωπο της 
πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ και με τη συμμετοχή της Επιτροπής και του ΣΜΕ 
ώστε να συζητηθούν όλα τα θέματα που τέθηκαν.  
  

Επισυνάπτεται παρακάτω η αναλυτική παρουσίαση (διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο 
προκειμένου να τη διαβάσετε) 

ΣΜΕ - Παρουσίαση 
για ΝΔ 1 2021 draft (0 

 

 
 

• Συνεδρίαση της Επιτροπής για την προσέλκυση, χωροθέτηση και 
εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων αξιοποίησης ορυκτών πρώτων 
υλών (ΟΠΥ) στις λιγνιτοφόρες περιοχές 

Στις 20.01.21 συνεδρίασε για 3η φορά η Επιτροπή για την προσέλκυση, χωροθέτηση και 
εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων αξιοποίησης ορυκτών πρώτων υλών (ΟΠΥ) στις 
λιγνιτοφόρες περιοχές. 



 
Στην συνάντηση συμμετείχαν  ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Λασκαρίδης, καθώς και τα υπόλοιπα 
μέλη: ο κ. Κουτσούκος, ο κ. Κουλίδης, ο κ. Χαλκιαδάκης, ο κ. Παπανικολάου, ο κ. Καβαλόπουλος, ο 
κ. Ξηρόκωστας, o κ. Τζώρτζης και η κ. Καρβελά. Στη συνάντηση παρευρέθηκε ο. κ. Φέγγος, Γενικός 
Διευθυντής από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων. 
  
O κ. Κουλίδης, έκανε παρουσίαση σχετικά με την «εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
σχεδίων/προγραμμάτων και έργων/δραστηριοτήτων”. Αναφέρθηκε εκτενώς σε ειδικά θέματα 
περιβαλλοντικής εκτίμησης και σε ειδικά θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σε θέματα του 
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, στη δομή του θεσμικού πλαισίου και στη διασύνδεσή του με 
θεματικές νομοθεσίες, στους οριζόντιους κανόνες που διέπουν την προστασία του περιβάλλοντος, 
στην αναγκαιότητα και σπουδαιότητα της διαβούλευσης, μέσω της οποίας δίνεται έμφαση στη 
συμμετοχή του κοινού. 
 
Αναφέρθηκε διεξοδικά η Δομή της ΣΜΠΕ, η οποία αναλύεται σε δύο σκέλη: 
1ο: Περιγραφή Σχεδίου με στοχοθεσία, εναλλακτικές δραστηριότητες, διάρθρωση μηχανισμού 
εφαρμογής)  
2ο: Κατάσταση Περιβάλλοντος (δείκτες, αναλυτική καταγραφή, τάσεις) 
 
Στην συνέχεια έγινε αναφορά στους χρόνους που απαιτούνται: 

• Εκπόνηση ΣΜΠΕ, 2-3 μήνες, παράλληλα με την εκπόνηση του σχεδίου. 
• Διαδικασία, 6-8 μήνες κατά μέσο όρο, με μεγάλη διακύμανση (σύνηθες ελάχιστο 4 μήνες). 
• Το μεγαλύτερο μέρος της διάρκειας της διαδικασίας αφορά στη δημόσια διαβούλευση 

και στις γνωμοδοτήσεις Υπηρεσιών και φορέων.  
 
Στα ειδικά θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης έγινε αναφορά μεταξύ άλλων στη: 

• Διαδικτυακή διεξαγωγή όλης της διαδικασίας, μέσω Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού 
Μητρώου. 

• Για έργα που επηρεάζουν περιοχές του δικτύου Natura 2000 απαιτείται Ειδική Οικολογική 
Αξιολόγηση. 

Καθώς και στο θεσμικό πλαίσιο: 
• Οδηγία 2011/92 όπως τροποποιήθηκε από Οδηγία 2014/52. 
• Ν. 4014/2011 όπως τροποποιήθηκε από Ν. 4685/2020. 

 
 
Στην συνέχεια παρουσιάστηκε πίνακας με στοιχεία περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, μεγάλο 
τμήμα των οποίων αφορά στις εξορυκτικές δραστηριότητες και σε βιομηχανικές και συναφείς 
εγκαταστάσεις. 
 
Τέλος έγιναν ειδικές επισημάνσεις για τις επενδύσεις ΟΠΥ στις λιγνιτοφόρες περιοχές: 

• Οι δύο διαδικασίες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (στρατηγική περιβαλλοντική 
εκτίμηση για σχέδια/προγράμματα και περιβαλλοντική αδειοδότηση για 
έργα/δραστηριότητες) αποτελούν καλά χαρτογραφημένες διαδικασίες, με σχετικώς 
προβλέψιμη έκβαση σε προσδιορίσιμο χρόνο. 

• Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων προσδίδει ασφάλεια δικαίου και σιγουριά ότι 
οι επενδύσεις, καθώς και ο υποδοχέας τους, δεν θα αμφισβητηθούν για περιβαλλοντικούς 
λόγους (οι οποίοι είναι οι συχνότερα προβαλλόμενοι ενώπιον του ΣτΕ). 



• Προϋποθέσεις για τα παραπάνω αποτελούν οι πλήρεις και αναλυτικές περιβαλλοντικές 
μελέτες, η διαθεσιμότητα στοιχείων για το περιβάλλον των περιοχών, καθώς και η 
επαρκής στελέχωση των περιβαλλοντικών αρχών.  

 
Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Καβαλόπουλος, ο οποίος διαφώνησε με την ανωτέρω εισήγηση 
του κ. Κουλίδη ως προς τους χρόνους που αναφέρθηκαν όσον αφορά στα έργα των εξορυκτικών 
δραστηριοτήτων. Επεσήμανε ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων, 
όπως επίσης υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα της περιφερειακής αδειοδότησης των 
εξορυκτικών αποβλήτων σε σχέση με τις δασικές υπηρεσίες. Απαιτείται μία άλλου είδους 
αντιμετώπιση σε σχέση με την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την επίλυση των χασμάτων της 
νομοθεσίας και αναφέρθηκε στην επικείμενη συνάντηση του Συνδέσμου Μεταλλευτικών 
Επιχειρήσεων με τον νέο υπουργό περιβάλλοντος και ενέργειας, κ. Σκρέκα, για συζήτηση όλων 
αυτών των θεμάτων-προβλημάτων. 
 
Αναφέρθηκε μάλιστα ότι αντικείμενο της συγκεκριμένης επιτροπής είναι να ζητηθεί ένα 
καινούργιο πλαίσιο ειδικών αναγκών και ρυθμίσεων προκειμένου να διευκολυνθούν οι σχετικές 
επενδύσεις, κάτι στο οποίο συνηγόρησε και ο κ. Χαλκιαδάκης. 
 
Τέλος ο κ. Καβαλόπουλος ανέφερε ότι η εξορυκτική δραστηριότητα επιτρέπεται μόνο σε εκτός 
Natura περιοχές. Είμαστε το μόνο κράτος μέλος που δεν επιτρέπεται εξορυκτική δραστηριότητα 
σε περιοχές Natura. Και αναφέρθηκε στη δέσμευση του κ. Μουσουρούλη στην πρώτη συνάντηση 
της επιτροπής ότι θα υπάρξει ειδικό πλαίσιο και ειδικοί όροι στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης.  
 
Ο κ. Λασκαρίδης πρότεινε στον κ. Καβαλόπουλο να γράψει ένα υπόμνημα για τον κ.Μουσουρούλη 
με πιο συγκεκριμένες προτάσεις.  
 
 
Τέλος ο κ. Κουλίδης κατέθεσε, επιπροσθέτως της παρουσίασής του, ορισμένες προτάσεις οι οποίες 
συνοψίζονται ως εξής: 
 

1. Αποθετήριο χωρικής και περιβαλλοντικής πληροφορίας, ώστε να καθίσταται 
αποτελεσματικότερη η εκπόνηση των μελετών και ευχερέστερος ο έλεγχός τους. 

2. Δασικοί χάρτες με ξεκάθαρη χαρτογράφηση, πιθανά ειδικές ρυθμίσεις για τις δασικές 
εκτάσεις στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης 

3. Χωρική πληροφορία με τράπεζα πληροφοριών και απόθεμα πληροφοριών. Το ΤΕΕ ως 
φορέας θα μπορούσε να αναλάβει τον συγκεκριμένο θεματικό χάρτη. 

 
Ο κ. Φέγγος από πλευράς Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων, ανέφερε ότι η διεύθυνσή 
του είναι αδειοδοτικός φορέας, όμως σε κάθε περίπτωση δεν παρακάμπτεται η ΔΙΠΑ η οποία δίνει 
την περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύμφωνα με γνωμοδότηση του ΣΤΕ. Γενικά σε μεγάλα έργα η 
περιβαλλοντική αδειοδότηση δίνεται από τη ΔΙΠΑ, σε μικρότερα από την αποκεντρωμένη 
περιφέρεια. 
 
Εξέφρασε την άποψη πως αν μπορεί να υπάρξει υποδοχέας με χαρακτηριστικά των περιοχών όσον 
αφορά τη ροή και την ποιότητα των υδάτων, την ποιότητα των εδαφών, τα οποία είναι αποδεκτά 
από τη ΔΙΠΑ, θα είναι μία παρακαταθήκη στοιχείων και θα μπορεί να συντμηθεί επί της ουσίας ο 
χρόνος της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 
 



Τέλος τόνισε ότι χρειάζεται μία ομαδοποίηση των μελετών για τα έργα και όχι για κάθε έργο και 
μία ΜΠΕ. 
 
Ο κ. Κουλίδης ανέφερε ότι η ομαδοποίηση θα πρέπει να αφορά είτε σε έργα παρόμοια του ίδιου 
φορέα ή ομαδοποίηση έργων σε περιπτώσεις υποδοχέων (π.χ. επιχειρηματικά πάρκα) και ανέφερε 
χαρακτηριστικά ότι στο ΣΤΕ οι προσφυγές γίνονται εναντίον της άδειας για περιβαλλοντικούς 
λόγους (νομοθεσία, ενόχληση ποιότητας ατμοσφ. αέρα, επιπέδων θορύβου). 
 
Ο κ. Φέγγος αναφέρθηκε στον Ν. 4608/2019, που υπάγονται τα έργα που αφορούν την 
συγκεκριμένη διεύθυνση. Επειδή πρόκειται να τροποποιηθεί ο Νόμος αυτός, πρότεινε να υπαχθούν 
και τα συγκεκριμένα έργα ΟΠΥ σαν κατηγορία στη συγκεκριμένη τροποποίηση. 
 
Στη συνέχεια ο κ. Λασκαρίδης προχώρησε στο 2ο θέμα της ημερήσιας ατζέντας σχετικά με την 
καταγραφή των αναξιοποίητων αλλά τεκμηριωμένα υπαρκτών αποθεμάτων ΟΠΥ τόσο 
στη Δυτική Μακεδονία όσο και στη Μεγαλόπολη. Στην Αρκαδία από δημόσιους 
μεταλλευτικούς χώρους ότι υπάρχει και παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι οι δολομίτες. Στην 
ΠΔΜ υπαρχουν 5-6 δημόσιοι μεταλλευτικοί χώροι που αφορούν σε:  
 

• χαλαζίες (Φλώρινα) 
• χρωμίτες 
• μαγνησίτες 
• υδρομαγνησίτες 

 
Επίσης υπάρχουν δυνατότητες για εξω-ηλεκτρική χρήση παραπροϊόντων λιγνίτη. 
 
Η πρόταση του κ. Λασκαρίδη προς τον κ. Μουσουρούλη είναι να έρθει σε επαφή με τους  
περιφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας αλλά και της Κεντρικής Μακεδονίας. Στην Κεντρική 
Μακεδονία υπάρχουν αρκετοί δημόσιοι μεταλλευτικοί χώροι σε όμορες περιοχές της Δυτ. 
Μακεδονίας που θα μπορούσε να γίνει εξόρυξη και ακολούθως μεταποίηση σε επιχειρηματικό 
πάρκο εντός των Ζ.ΑΠ.  
 
 
 

• Βιβλίο «Οι χρήσεις των λίθων στην αρχαιότητα» της κας Ελευθερίας 
Δήμου 

Είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος από τη στιγμή της εμφάνισής του στη Γη, χρησιμοποίησε 
με ποικίλους τρόπους την πέτρινη ύλη που ήταν γύρω του. Και έχουν γραφεί πολλά 
επιστημονικά και εκλαϊκευμένα συγγράμματα πάνω σ’ αυτό το θέμα, που ασκεί ιδιαίτερη 
έλξη σε όλους μας. 

Το σύγγραμμα αυτο, ξεφεύγει όμως από την απλή καταγραφή των γνωστών από την 
Αρχαιότητα ορυκτών-πετρωμάτων που ενδιαφέρουν κυρίως τους αρχαιολόγους, αλλά 
επικεντρώνεται στις χρήσεις  και ταυτοποίησή τους με σύγχρονες αναλύσεις και 
επιστημονικά κριτήρια γεωλογικού-κοιτασματολογικού ενδιαφέροντος. 

Οι αρχαίοι  έδιναν χαρακτηριστικά ονόματα στα ορυκτά, γεμάτα μηνύματα, μερικά από 
τα οποία διατηρούνται ως και σήμερα, όπως π.χ. αχάτης, χρυσόκολλα, οψιδιανός…… 
Ένας άλλος  μεγάλος αριθμός από αυτά, παρουσιάζονται σήμερα με διαφορετικά 
ονόματα, καθώς η τεχνολογία επέτρεψε να προσδιοριστεί επ’ ακριβώς η σύσταση και η 



δομή τους. Όπως π.χ. η «Μηλία Γη» (Θεόφραστος, Περί Λίθων, εδάφιο 62) σήμερα 
προσδιορίστηκε  ως Καολίνης, η «Ηράκλεια λίθος» (Θεόφραστος, εδάφιο 4) αντιστοιχεί 
σήμερα στον Μαγνητίτη, ή το «Αρρενικόν» (Θεόφραστος, εδάφιο 40, 50, 51) που είναι η 
Κίτρινη Σανδαράχη…. 

Υπάρχουν όμως αναφορές σε αρχαία κείμενα και για κάποια άλλα ορυκτά ( «γαίες») με 
σπουδαίες χρήσεις, όπως π.χ, είναι  ο «Αστήρ» της Σάμου ή η «Σφραγίς» της Λήμνου, που 
παρέμειναν κατά κάποιο τρόπο στο σκοτάδι. Τι ήταν στην πραγματικότητα αυτές οι 
πολυσυζητημένες γαίες; Που σταματάει ο μύθος και αρχίζει η πραγματικότητα; Αυτά 
προσπαθεί να λύσει η επιστημονική έρευνα. 

Η λίστα των ορυκτών που κατονόμασαν οι αρχαίοι στα κείμενά τους (Ορφικά, Ομηρικά, 
Ησιόδου, Θεοφράστου……) είναι πολύ μεγάλη. Αλλά, όμως, είναι μόνο αυτά; Μέσα από τις 
περιγραφές των παλαιών κειμένων προκύπτει ότι οι αρχαίοι εκμεταλλεύτηκαν έναν 
πολύ μεγαλύτερο αριθμό ορυκτών, χωρίς όμως να τα έχουν κατονομάσει. Για ορισμένα 
από αυτά τα «ανώνυμα ορυκτά», πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες και εργαστηριακές 
μελέτες  με σκοπό την ταύτισή τους με τα αντίστοιχα  σημερινά επικρατούντα ορυκτά. 
Όπως π.χ. ο λίθος (Σαμία Γη) που αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκε λόγω της 
λιπαρότητάς του σαν  σαπούνι (Θεόφραστος εδάφιο 62, 63) αποδείχθηκε ότι αντιστοιχεί 
σε Μπεντονίτη με μικρή συμμετοχή ζεολίθων  (μελέτη των Περδικάτση-Δήμου-Χιώτη 
ΙΓΜΕ 2000). Ποιος θα φανταζόταν ότι οι αρχαίοι χρησιμοποίησαν τον μπεντονίτη στη 
Σάμο, τουλάχιστο 2.000 χρόνια πριν αυτός εξορυχτεί κανονικά στη Μήλο και κατακτήσει 
την παγκόσμια αγορά; Ή ακόμη ότι η «Λήμνια Γη» ήταν το ορυκτό Αλουνίτης, που 
χρησιμοποιήθηκε  αυτούσιο για  θεραπευτικούς σκοπούς στη Λήμνο, πριν αυτό 
ανακαλυφθεί σε μεγάλες ποσότητες στη Μήλο και τεχνητά μετατραπεί μέσα σε 
δεξαμενές σε στυπτηρία; 

 

Το σύγγραμμα χωρίζεται σε τρεις ενότητες: 

1..Εισαγωγικό κείμενο, όπου παρουσιάζονται η σχέση του ανθρώπου και η εξάρτησή του 
από τους λίθους (δοξασίες, δεισιδαιμονίες….) και γίνεται ένας παραλληλισμός μεταξύ του 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΛΙΘΩΝ στον αρχαίο και στο σύγχρονο κόσμο. 

2..Κατάταξη των λίθων σε πέντε κατηγορίες ανάλογα με την τότε κυρίαρχη χρήση τους: 

    -Λίθοι για χρωστικές και άλλες παρεμφερείς χρήσεις  (χρώματα, στερεωτικά, 
βαφικά......) 

    -Λίθοι  για διακόσμηση, φυλακτά, σφραγίδες,  θεραπεία….  

    -Μέταλλα και Μεταλλικοί λίθοι  

    -Λίθοι για δόμηση, αρχιτεκτονική, γλυπτική, κονιάματα. 

    -Λίθοι ειδικών χρήσεων 

3..Οι λανθασμένες περί λίθων αντιλήψεις, σήμερα. Επειδή πολλές από τις αρχαίες 
δοξασίες περί μαγικών ιδιοτήτων των λίθων (δικαιολογημένα τότε), εξακολουθούν να 
υπάρχουν σήμερα, γίνεται προσπάθεια με επιστημονικά τεκμηριωμένα  δεδομένα, να 
αποδειχθεί ότι πρόκειται για εντελώς λανθασμένες αντιλήψεις που δεν θα έπρεπε να 
συνοδεύουν τον σύγχρονο άνθρωπο.   

 



Το βιβλίο “Οι χρήσεις των λίθων στην αρχαιότητα” με συγγραφέα την κα Ελευθερία την 
κα Ελευθερία Δήμου με πνευματικά δικαιώματα της ιδίας και του Συνδέσμου και 
χρηματοδότηση του Συνδέσμου κυκλοφόρησε. Σε ηλεκτρονική μορφή και σε hard copies 
τα οποία είναι διαθέσιμα στα γραφεία του Συνδέσμου σε περιορισμένο αριθμό. 
 

 Το εν λόγω σύγγραμμα απευθύνεται σε αρχαιολόγους, ορυκτολόγους, μεταλλειολόγους, 
γεωλόγους, φοιτητές, σε διαφόρους φορείς και ιδιώτες που έχουν σχέση με την 
εξορυκτική δραστηριότητα, αλλά και σε όποιον πολίτη ενδιαφέρεται να μάθει κάτι 
παραπάνω για τα ορυκτά που συμπορεύθηκαν με τον άνθρωπο από τη στιγμή της 
εμφάνισής του στη γη.  
 

Επισυνάπτεται παρακάτω στην ηλεκτρονική του μορφή.  
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Δ. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• Meeting του Μanagement Board 20-22/1/2021 –Eκστρατεία κατά των 
μυοσκελετικών παθήσεων (MSDs) που δεν έχουν βασική αιτία τις 
συνθήκες εργασίας. 
 

Η εκστρατεία η οποία ξεκίνησε το 2020 θα ολοκληρωθεί το 2022. Η πρώτη φάση θα 
ασχοληθεί με την ενότητα ανύψωσης-διαχείρισης βαρών στους χώρους εργασίας με 
τον τίτλο “Lighten the Load”. 
 
Επισημάνσεις  που ήδη έχουν γίνει για την αντιμετώπιση των μυοσκελετικών από 
την EU OSHA: 
 
• Ο κατάλληλος εξοπλισμός, εργονομικά σχεδιασμένος μπορεί να εξασφαλίσει 
κατάλληλες εργασιακές συνθήκες, προστατεύοντας τους εργαζόμενους από MSDs 
ακόμα και αυτούς  που δεν έχουν 100% την απαιτούμενη φυσική κατάσταση 
• Πρέπει να αντιμετωπίζεται η καθιστική εργασία. Δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 
ώρες συνεχούς καθίσματος χωρίς ο εργαζόμενος να κινείται έστω και λίγο  ή απλά να 
σηκώνεται για λίγο . Καλό είναι να αποφεύγεται μία άκαμπτη κινητική θέση εργασίας 
και για οποιαδήποτε στάση σώματος (καθιστή ή όρθια) 
 



 

 
Επισημαίνεται ότι ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν ιδανικές καταστάσεις σε κάθε είδος 
εργασίας, θα εφαρμόζονται εξειδικευμένες καλές πρακτικές αντιμετωπίζοντας την 
άκαμπτη, χωρίς αλλαγές στάσης εργασία.  
 
Υπενθυμίζεται ότι η έντονη καθιστική στάση εργασίας δημιουργεί πολλά σοβαρά 
προβλήματα  υγείας και όχι μόνο.  
 
• Γίνεται ειδική αναφορά για τη διασύνδεση ψυχοκοινωνικών κινδύνων και 
μυοσκελετικών παθήσεων 
• Επισημαίνεται η εμφάνιση ψυχοκοινωνικών κινδύνων μετά την επιστροφή στην 
εργασία εργαζόμενου που έπασχε απο κρίση μυοσκελετικών 

• Τονίζεται η εμφάνιση MSDs  απο τις άλλες μορφές εργασίας  και ιδιαίτερα της 
τηλεεργασίας. Τα δημιουργούμενα ψυχοκοινωνικά προβλήματα από την εξ 
αποστάσεως εργασία οδηγούν και σε έντονα μυοσκελετικά προβλήματα  
 

ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ 

Με περισσότερες από είκοσι αναρτήσεις- Δημοσιεύσεις  για τις δραστηριότητες του 
Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων ξεκίνησε η νέα χρονιά . 

 

Η προβολή αφορούσε το δελτίο τύπου από την ενημέρωση που έγινε στους Έλληνες 
ευρωβουλευτές  από τον πρόεδρο του ΣΜΕ κ Αθ Κεφάλα και τον Γενικό Διευθυντή κ Χρ 
Καβαλόπουλο  για τα θέματα  με τα οποία ασχολείται η ευρωβουλή και αφορούν τον 
εξορυκτικό κλάδο 

Επίσης δημοσιεύθηκε άρθρο του προέδρου στην Καθημερινή  με θέμα την αξιοποίηση 
των ορυκτών  

 



 

 

 

 

Ενδεικτικές αναρτήσεις: 
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