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ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Α. ΔΣ
Τα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ του ΣΜΕ ήταν τα εξής:
−
−
−
−
−
−
−
−

Ένταξη της εταιρείας παραγωγής καθετοποίησης μαρμάρου MARMOR SG SA
(Stone Group International) στο ΣΜΕ
Συνέδριο RawMat21
Εκκρεμότητες με ΥΠΕΝ
Εργασιακά θέματα
Ανατύπωση ΚΜΛΕ και διερεύνηση αναθεώρησης του
Αναθεώρηση της Οδηγίας περί energy taxation
Πρόταση Euromines προς την Commission σε σχέση με τις αυξανόμενες τιμές
ρεύματος
Συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση για το νομοσχέδιο «¨Στρατηγικές επενδύσεις
και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
•

Εκκρεμότητες με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και ΟΠΥ στην πολιτική ενότητα του RawMat21 ανέφερε
ότι θα συσταθεί ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή υπηρεσιακών και εκπροσώπων της
εξορυκτικής βιομηχανίας προκειμένου να επεξεργαστεί τροποποιήσεις στο Ν. 4512/2018.
Οι απόψεις που εκτέθηκαν στο ΔΣ για το αντικείμενο της ομάδας εργασίας συνοψίζονται
ως εξής:

Θα πρέπει να τεθούν και άλλα βασικά θέματα εκτός των τροποποιήσεων του 4512/2018
και συγκεκριμένα:
−
−
−
−
−
−
−

Εστίαση σε θέματα εμποδίων της καθημερινότητας
Συγκεκριμένα οριζόντια μέτρα που θα λύσουν σημαντικά προβλήματα (πχ
outsourcing)
Βελτιώσεις του Ν. 4512/2018
Δασικά (φυτοτεχνικές μελέτες, κόστος αποκαταστάσεων)
Διευθέτηση προβλημάτων που προκύπτουν από το νομικό καθεστώς λειτουργίας
των ΑΑΕΚ και των ΑΠΕ και έχουν σχέση με την εξορυκτική δραστηριότητα
Εκσυγχρονισμός καθοριστικών διατάξεων της αδειοδότησης εξορυκτικών έργων
με πνεύμα φιλικό στην επιχειρηματικότητα
Ειδικό Χωροταξικό και Δημόσια Μεταλλεία

Τονίζεται ότι σε κάθε αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας ο ΣΜΕ θα προσέλθει με
συγκεκριμένες θέσεις
•

Δημόσια Διαβούλευση ΣχΝ για τις Στρατηγικές Επενδύσεις - Χωροταξικές και
Πολεοδομικές Ρυθμίσεις

Tέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Σχέδιο
Νόμου με τίτλο: «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος
μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις»
(διαθέσιμο εδώ).
Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων νεότερες ρυθμίσεις (κυρίως αναμόρφωση
του ν.3894/2010) για το πλαίσιο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης των Στρατηγικών
Επενδύσεων. Ειδικότερα :
•Επικαιροποίηση της διαδικασίας έκδοσης παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους
δόμησης για τις Στρατηγικές Επενδύσεις που πραγματοποιούνται εντός εγκεκριμένων
σχεδίων πόλεων, σε αντικατάσταση του καταργούμενου άρθρου 7 του ν.3894/2010
(άρθρο 4)
•Αναμόρφωση της διαδικασίας που αφορά τα βοηθητικά και συνοδά έργα που κρίνονται
απαραίτητα για την υλοποίηση της επένδυσης (η υποβαλλόμενη αίτηση κατατίθεται στη
Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, σε αντικατάσταση του άρθρου 9 του ν.
3894/2010) (άρθρο 6)
•Αναμόρφωση της διαδικασίας διενέργειας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, οι οποίες
πλέον μπορούν να αφορούν όλες τις Στρατηγικές Επενδύσεις (όχι μόνο αυτές που
λαμβάνουν κίνητρα χωροθέτησης) και να διεκπεραιώνονται από τη Γενική Γραμματεία
Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η απαλλοτριούμενη έκταση δεν μπορεί να καταλαμβάνει
ποσοστό εκτάσεων μεγαλύτερο του τρία τοις εκατό (3%) επί της συνολικής έκτασης
υλοποίησης της επένδυσης (άρθρα 7-9).
•Εμπλουτισμός των κινήτρων χωροθέτησης, με αποσαφήνιση της έννοιας των όμορων και
του ενιαίου χαρακτήρα των εκτάσεων. Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης μη
όμορων εκτάσεων του βασικού ακινήτου της επένδυσης θέτοντας ως περιορισμό της
ελάχιστης μεταξύ τους απόστασης, το 1 χλμ. (άρθρο 10 παρ. 1)
•Για τις επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας ο ανώτατος
επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης, που προβλέπεται στο άρθρο 11 του ν. 3986/2011
ορίζεται σε 0.6 (προστίθεται ο τομέας της εφοδιαστικής, σε αναμόρφωση του άρθρου 11
του ν.4608/2019) (άρθρο 10 παρ. 3)

•Για τις στρατηγικές επενδύσεις σε Data Centres ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής
δόμησης ορίζεται σε 0.8 και το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης ορίζεται σε 60%
(άρθρο 10 παρ. 3)
•Εισάγεται υποχρέωση των φορέων της επένδυσης για τις οποίες έχει εγκριθεί ΕΣΧΑΣΕ
να εφαρμόζουν σχέδιο αρχών βιώσιμης ανάπτυξης και να καταρτίζουν ετήσιο
απολογισμό βιώσιμης ανάπτυξης (sustainability reporting) ακολουθώντας τα διεθνή
αναγνωρισμένα πρότυπα, ο οποίος εν συνεχεία θα ελέγχεται από τρίτο ανεξάρτητο
φορέα (άρθρο 10 παρ. 4)
•Στις χρήσεις γης των ακινήτων που έχουν ως γενικό προορισμό μεταφορικές, τεχνικές,
κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές και λειτουργίες, και τα οποία περιλαμβάνονται
σε Στρατηγικές Επενδύσεις προστίθενται 2 νέες κατηγορίες που περιλαμβάνουν:
αποθήκες, κέντρα δεδομένων (Data Centers), κατασκευή μόνιμων εγκαταστάσεων
κινηματογραφικών παραγωγών (studios) (άρθρο 26)
•Αυξάνεται η επιτρεπόμενη μεταβολή των ορίων της αρχικώς οριοθετηθείσας έκτασης
ΕΣΧΑΣΕ-ΕΣΧΑΔΑ (από 15% ορίζεται πλέον στο 20% της έκτασης). Ειδικά για τα ΕΣΧΑΣΕ
ορίζεται ότι η προς επέκταση έκταση, θα πρέπει να είναι στην κυριότητα του επενδυτή πριν
από την εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης και Αξιοποίησης της δημόσιας
περιουσίας (άρθρο 27)
•Ορίζεται ότι η διαδικασία της προέγκρισης για τις οικοδομικές άδειες που απαιτούνται για
την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις στρατηγικές επενδύσεις,
θα πραγματοποιείται πλέον από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης
κι Επενδύσεων (άρθρο 29)
•Προβλέπεται η δυνατότητα στην ΚΥΔΟΜ για την έκδοση της απαιτούμενης προέγκρισης
οικοδομικών αδειών κατά το στάδιο υλοποίησης των στρατηγικών επενδύσεων (θα ισχύει
παράλληλα με τη σχετική αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων
και θα επαφίεται στον φορέα της επένδυσης η επιλογή) (άρθρο 30)
Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
•

Νέα εγκύκλιος ΥΑ για το νέο πλαίσιο σχετικά με τις απεργίες και τα Μητρώα
Συνδικαλιστικών οργανώσεων

Κυκλοφόρησε εγκύκλιος και ΥΑ για το νέο πλαίσιο σχετικά με τις απεργίες και τα Μητρώα
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων.
Δημιουργείται στο ΕΡΓΑΝΗ το Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
Εργαζομένων (ΓΕΜΗΣΟΕ) και Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.ΘΕ). Για όσες οργανώσεις δεν
εγγραφούν, αναστέλλεται το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης και της κατάρτισης
συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
Τα δεδομένα που θα τηρούνται στο μητρώο είναι: Στοιχεία Επωνυμίας, Έδρας και
Επικοινωνίας, Στοιχεία Καταστατικού, Στοιχεία Εκλογικής Διαδικασίας και Οργάνων
Διοίκησης (αριθμός μελών με δικαίωμα ψήφου, αριθμός μελών που ψήφισαν στις πιο
πρόσφατες αρχαιρεσίες, εκλεγμένα μέλη, σύνθεση οργάνων διοίκησης), οικονομικές
καταστάσεις και Μεγέθη
Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

•

Συμμετοχή ΣΜΕ στο συνέδριο RawMat21

Οι σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις σε στρατηγικούς τομείς όπως η ψηφιακή
βιομηχανία, η αεροναυπηγική, αλλά και οι διαρθρωτικές αλλαγές στον τομέα της
ενέργειας, έχουν αλλάξει ριζικά το χάρτη των αναγκών των πρώτων υλών
τοποθετώντας τις σε περίοπτη θέση στο κάδρο των παγκόσμιων, ευρωπαϊκών και
εθνικών στρατηγικών. Πολλοί φορείς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και ο ΟΟΣΑ
προβλέπουν ότι η ζήτηση πρώτων υλών παγκοσμίως θα διπλασιαστεί ως το 2060. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ για σειρά δεκαετιών στηρίζονταν στην προμήθεια των
πρώτων υλών από τρίτες χώρες, τα τελευταία χρόνια άλλαξε προσανατολισμό και
αναγνώρισε τις στενές σχέσεις ανάμεσα στην ασφάλεια του εφοδιασμού τους και την
βιομηχανική ανάπτυξη σε τεχνολογικά προηγμένους τομείς καθώς και για την επίτευξη
των στόχων της πράσινης συμφωνίας.
Αυτά ήταν, μεταξύ άλλων, τα θέματα που απασχόλησαν τους συνέδρους του Διεθνούς
Συνεδρίου με τίτλο «Πρώτες Ύλες και Κυκλική Οικονομία – Τεχνολογικές Εξελίξεις και
Μελλοντικές Προκλήσεις» - RawMat2021 που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στο
ξενοδοχείο Divani Caravel Palace από την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη
9 Σεπτεμβρίου 2021.
Το Συνέδριο διοργανώθηκε από τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών
του ΕΜΠ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Συνεργατικό Σχηματισμό
Καινοτομίας για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες “GRawMat”, με πρόεδρο τον Καθηγητή
Άνθιμο Ξενίδη και αγκαλιάστηκε από όλους τους φορείς που εμπλέκονται με την
αλυσίδα αξίας των πρώτων υλών. Έτσι συμμετείχαν ως συνδιοργανωτές και
έμπρακτοι υποστηρικτές το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ο
Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) και 12 ερευνητικοί/επιστημονικοί
φορείς).Το ενδιαφέρον αυτό Συνέδριο χρηματοδοτήθηκε και υποστηρίχτηκε από 29
συνολικά επιχειρήσεις και οργανισμούς, ενώ τέθηκε και υπό την αιγίδα του ΣΕΒ.
Το Συνέδριο RawMat2021 κατάφερε να συγκεντρώσει και να φέρει σε επαφή
επιστήμονες, στελέχη εταιρειών και φορείς λήψης αποφάσεων που παρουσίασαν τα
αποτελέσματα των ερευνών τους και μοιράστηκαν απόψεις, γνώσεις και ιδέες που
στοχεύουν στην διασφάλιση του ανεφοδιασμού των χωρών με πρώτες ύλες,
προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις σύγχρονες ανάγκες και να μην αποτελέσουν
τροχοπέδη στα σχέδια για σύγχρονη βιομηχανική ανάπτυξη και καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής. Προσέγγισε επιστημονικά όλα τα επιμέρους πεδία που
σχετίζονται με την βιώσιμη παραγωγή των πρώτων υλών και την ανακύκλωση τους
που ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά περιλαμβάνουν:
•Την Ευρωπαϊκή Στρατηγική στα θέματα πρώτων υλών και κυκλικής οικονομίας η
οποία στηρίζεται σε έρευνες επάρκειας των πρώτων υλών. Παρουσιάστηκε η παρούσα
κατάσταση και εξετάστηκαν οι δυνατότητες παραγωγής κρίσιμων πρώτων υλών
καθώς και οι προοπτικές απεξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μονοπώλια
παραγωγής τους.
•Την ανάπτυξη νέων μεθόδων έρευνας αποθεμάτων από διάφορες πηγές, όπως από
νέα κοιτάσματα ή απόβλητα προηγούμενων ή τρεχουσών εκμεταλλεύσεων σε
διαφορετικό κάθε φορά περιβάλλον, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον εντοπισμό
υποθαλάσσιων κοιτασμάτων.
•Όλα τα στάδια βιώσιμης παραγωγής ορυκτών πρώτων υλών. Παρουσιάστηκαν
σύγχρονες καινοτόμες μέθοδοι και χρήση εξοπλισμού παραγωγής, εξόρυξη σε
δυσχερή/προκλητικά περιβάλλοντα και ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας και
της τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, παρουσιάστηκαν νέες επιμέρους διεργασίες και
ριζικά διαφοροποιημένες, σε σχέση με τις επικρατούσες, μέθοδοι παραγωγής και

συνεκμετάλλευσης περισσότερων συστατικών περιορίζοντας τις απώλειες πρώτων
υλών, μικρότερες καταναλώσεις υλικών και ενέργειας, λιγότερα απόβλητα με
μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση.
•Την αξιοποίηση μεταλλευτικών / μεταλλουργικών αποβλήτων, παραπροϊόντων αλλά
και προϊόντων μετά το τέλος κύκλου ζωής τους. Παρουσιάστηκαν προτάσεις
αξιοποίησης πολλών ροών ιστορικών ή νέων παραγόμενων μεταλλευτικών και
μεταλλουργικών αποβλήτων για την ανάκτηση μεταλλικών στοιχείων που σήμερα δεν
αξιοποιούνται. Επιπλέον, εργασίες αξιοποίησης των προϊόντων μετά των κύκλο ζωής,
όπως για παράδειγμα οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, οι μόνιμοι μαγνήτες που
χρησιμοποιούνται στους κινητήρες υψηλής απόδοσης συμπεριλαμβανομένων και των
κινητήρων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οι πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων με τα
εξαρτήματα τους κλπ, που περιέχουν μεγάλο αριθμό διαφορετικών τεχνολογικών
μετάλλων όπως σπάνιες γαίες, λίθιο, νικέλιο, κοβάλτιο κλπ, σε μεγάλες ποσότητες.
•Την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Παρουσιάστηκαν εργασίες
ανακύκλωσης προϊόντων μετά το τέλος ζωής του, τεχνολογίες με καλύτερες
αποδόσεις, μεγαλύτερες ανακτήσεις και ταυτόχρονα φιλικότητα στο περιβάλλον.
Επιπλέον, παρουσιάστηκαν εργασίες χρήσης τελικών αποβλήτων σε άλλες
βιομηχανίες σύμφωνα με τις αρχές της βιομηχανικής συμβίωσης, για την παραγωγή
τσιμέντου ή προϊόντων του καθώς επίσης και άλλων προϊόντων με τις τεχνικές του
γεωπολυμερισμού.

•Προσαρμογή στην Πράσινη Συμφωνία. Παρουσιάστηκαν επιπλέον προτάσεις
εφαρμογής μεθόδων χρήσης εναλλακτικών αναγωγικών μέσων σε αντικατάσταση του
άνθρακα ή δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα.
•Νέες τάσεις στην Εκπαίδευση που προβλέπουν ή ακολουθούν τις σύγχρονες
τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο των πρώτων υλών και της κυκλικής οικονομίας.
Στο συνέδριο συμμετείχαν 436 επιστήμονες από 22 διαφορετικές χώρες εκ των οποίων
οι 206 με φυσική παρουσία και οι 230 διαδικτυακά. Έγιναν 9 κεντρικές ομιλίες πολύ
μεγάλου ενδιαφέροντος και 22 εξειδικευμένες ομιλίες ευρείας απήχησης. Επιπλέον,
παρουσιάστηκαν συνολικά 243 εργασίες πολύ υψηλής ποιότητας, από τις οποίες οι
184 προφορικά και οι 59 με την μορφή αναρτήσεων ( posters).
Στο συνέδριο επίσης πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρίαση για τα Προβλήματα και τις
Προκλήσεις του Ελληνικού Εξορυκτικού κλάδου. Παρουσιάστηκαν οι θέσεις του ΣΜΕ
για την επόμενη ημέρα του εξορυκτικού κλάδου και οι εξελίξεις στα θέματα του Ειδικού
Χωροταξικού Σχεδίου για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες από τη Γενική Γραμματεία
Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα, σε στρογγυλή τράπεζα που έλαβε χώρα, συζητήθηκαν συγκεκριμένα
θέματα που αφορούν τον κλάδο, όπως των κατευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κας Σδούκου για τις ορυκτές πρώτες ύλες και
την αξιοποίηση των εν δυνάμει πηγών τους, της απλούστευσης του συστήματος
αδειοδότησης, βελτιώσεων του λατομικού νόμου, κλπ. Επίσης, παρουσιάστηκαν

αναλυτικά οι προτάσεις της Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
της Επιτροπής και της ΔΕΗ για το επίκαιρο θέμα της απολιγνιτοποίησης. Τέλος,
παρουσιάστηκαν από εκπροσώπους του ΥΠΕΝ οι οδικοί χάρτες για την έρευνα και
εκμετάλλευση ορυκτών πρώτων υλών στην Ελλάδα και για τη γεωθερμία.
Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη
συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ και εκπροσώπους των θεσμικών
φορέων ΣΜΕ και ΣΕΜΜΘ ήταν σημαντικά. Για να μπορέσει η εξορυκτική
βιομηχανία να αποτελέσει παράδειγμα και οδηγό ανάπτυξης, είναι αναγκαίο να
δοθεί πρώτον, η πρέπουσα προτεραιότητα στη δημιουργία του κατάλληλου
επιχειρηματικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος από τη Δημόσια Διοίκηση, να
συνεχιστεί η ευέλικτη και βιώσιμη παραγωγή από τις ίδιες τις επιχειρήσεις και να
συμβάλλουμε όλοι, πολιτεία και εκπρόσωποι του κλάδου, στην αποδοχή και
υποστήριξη από την κοινωνία της υπεύθυνης και βιώσιμης εξόρυξης.

Παρατίθενται παρακάτω βασικά στοιχεία από ομιλίες σχετικές με τον κλάδο που
παρουσίασαν ενδιαφέρον:
Κύρια σημεία παρουσίασης κ. Μπακογιάννη:
Ως προς τον Χωροταξικό Σχεδιασμό ειπώθηκαν τα εξής:
 Ο Εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία δύο
χρόνια
Τα Ειδικά Χωροταξικά βρίσκονται σε διαδικασία αναθεώρησης
 Ξεκίνησαν οι προκηρύξεις πολεοδομικών σχεδίων που εξειδικεύουν τους









σχεδιασμούς σε τοπικό επίπεδο. Επομένως τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει
σαφές πλαίσιο. Θα ξέρουν οι πολίτες και οι επενδυτές πού και πώς γίνεται μία
επένδυση και πώς θα επιτυγχάνεται απρόσκοπτα χωρίς κάποιος να μπορεί να
τη σταματήσει.
Θα υπάρχει σαφές πλαίσιο κανόνων και ασφάλειας που θα δώσει προοπτική
στον κλάδο όπως και χωρική συνοχή
Για το Ειδικό Χωροταξικό ΟΠΥ, το ΥΠΕΝ έχει προχωρήσει τη διαδικασία,
υπάρχει ανάδοχος ήδη και έχει οριστεί επιτελική επιτροπή
Η σύμβαση έχει υπογραφεί από το 2019 και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο
στάδιο έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων γιατί το
Χωροταξικό υπόκειται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση προκειμένου να
τεθεί σε διαβούλευση και να εκφραστούν οι απόψεις περί Χωρικού Σχεδίου.
Υπάρχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες και ο κλάδος είναι ιδιαίτερα
ανταγωνιστικός
Υπάρχουν θέματα ένταξης των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, που είναι και η
μεγάλη πρόκληση σε σχέση με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
Πρέπει να υπάρχει αναμφισβήτητα σχεδιασμός προκειμένου να υπάρχει και το
πλαίσιο που καθιστά γνωστούς τους κανόνες και από εκεί και πέρα να
προσαρμόζεται στο πεδίο εφαρμογής
Σκοπός του ΕΧΠ ΟΠΥ είναι η διαμόρφωση πολιτικής για τη χωρική διάρθρωση
του εξορυκτικού κλάδου με βάση τις Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης. Θα
περιλαμβάνει τις βασικές κατευθύνσεις για τη χωρική οργάνωση του
εξορυκτικού κλάδου σε συνάρτηση με τις υφιστάμενες χρήσεις γης θα είναι
εναρμονισμένο με την Εθνική Πολιτική για το στρατηγικό σχεδιασμό και
εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου
Εν κατακλείδι υπάρχουν 4 στάδια για το Χωροταξικό Σχεδιασμό και τώρα
βρισκόμαστε στον πρώτο

κ. Ε. Μπακογιάννης, ΓΓ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος

Στόχοι της Επιτελικής Επιτροπής είναι:
 Ο προσδιορισμός, εξειδίκευση και συμπλήρωση των βασικών κατευθύνσεων,
προτεραιοτήτων και επιλογών της Εθνικής Χωροταξικής Πολιτικής στον τομέα

της εξόρυξης ΟΠΥ
 Η προσαρμογή του χωρικού σχεδιασμού στις νέες εθνικές και ευρωπαϊκές
πολιτικές και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος εξόρυξης
 Η ενσωμάτωση στο χωρικό σχεδιασμό των σχετικών με την εξόρυξη
κατευθύνσεων, παρεμβάσεων και έργων, των προγραμμάτων δημοσίων
επενδύσεων, των προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και άλλων
γενικών ή ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων που έχουν αξιόλογες
επιπτώσεις στη διάρθρωση και ανάπτυξη του εθνικού χώρου, καθώς και τη
διατύπωση προτάσεων για νέες παρεμβάσεις, έργα κτλ.
 Η δημιουργία ενός στρατηγικού πλαισίου για τη χωρική οργάνωση των
δραστηριοτήτων έρευνας και εξόρυξης, που θα ανταποκρίνεται στους στόχους
των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών
 Η παροχή κατευθύνσεων για τη χωρική διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη
της εξορυκτικής δραστηριότητας
 Η προώθηση πολιτικών χρήσεων γης που θα συνεκτιμούν τις περιοχές
κοιτασματολογικό ενδιαφέρον μετά από επιστημονικά τεκμηριωμένη
αξιολόγηση
 Η παροχή των αναγκαίων κατευθύνσεων προς τα υποκείμενα επίπεδα
χωρικού σχεδιασμού για την προώθηση της εξορυκτικής δραστηριότητας στο
πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και την ενσωμάτωση του τομέα εξόρυξης των
ΟΠΥ στο πλαίσιο της συνεκτικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης του χώρου
 Η προώθηση του χωρικού σχεδιασμού με γνώμονα τη διασφάλιση των
αξιοποίησης των κοιτασμάτων από ασύμβατες χρήσεις και τη στέρηση της
δυνατότητας αξιοποίησης τους σε μακροχρόνια βάση
 Η γεωγραφική απεικόνιση των υφιστάμενων κοιτασμάτων σε εθνικό επίπεδο
(η αποτύπωση θα πραγματοποιηθεί με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στη
Γενική Διεύθυνση ΟΠΥ του ΥΠΕΝ καθώς και των στοιχείων που προέκυψαν
από μελέτες του ΙΓΜΕ και αφορούν έρευνες με σκοπό του εντοπισμού
κοιτασμάτων και τον καθορισμό των αποθεμάτων τους)
 Έχουν συνολικά 9 Περιφερειακά Χωροταξικά σχέδια-παρουσιάστηκαν οι
βασικές κατευθύνσεις του καθενός
Επισυνάπτεται παρακάτω η παρουσίαση του προέδρου στο πλαίσιο της συζήτησης
στρογγυλής τραπέζης (με διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο μπορείτε να τη διαβάσετε :

Προοπτικές ανάπτυξης της
Ελληνικής Εξορυκτικής Βιομηχανίας
Αθανάσιος Κεφάλας
Πρόεδρος Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2021

Greece specific issues (in Greek),Α. Κεφάλας, πρόεδρος ΣΜΕ ,Θέμα παρουσίασης "Προοπτικές
ανάπτυξης της εξορυκτικής βιομηχανίας"στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης

Η παρουσία του ΣΜΕ και των μελών του (οργανωτική επιτροπή, χορηγίες,
παρουσιάσεις) ήταν καταλυτική. Η πολιτική ενότητα με τη συμμετοχή φορέων της
εξόρυξης και των Γενικών Γραμματέων Ενέργειας και ΟΠΥ και Χωροταξίας του ΥΠΕΝ
που πραγματοποιήθηκε με οργάνωση και συντονισμό του ΣΜΕ, κρίνεται ιδιαίτερα
επιτυχής.
To Συνέδριο θεωρείται επιτυχημένο. Είχε σημαντικό αριθμό παρουσιάσεων υψηλού
επιπέδου και μεγάλο αριθμό συμμετοχών. Κρίνεται αρνητική η σχεδόν μηδαμινή
προβολή και δημοσιότητα του.
Μπορείτε να διαβάσετε το βιβλίο με όλα τα επιστημονικά abstracts του Συνεδρίου

Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
•

Συνεδρίαση Ομάδας Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας της Εuromines στις
29.9.2021

H συνεδρίαση του Health and Safety Committee της Euromines πραγματοποιήθηκε
υβριδικά και μετείχε σε αυτήν διαδικτυακά και ο ΣΜΕ θέτοντας τις απόψεις του επί
κάποιων κρίσιμων θεμάτων που συζητήθηκαν με τα υπόλοιπα μέλη.
Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν την Ομάδα ήταν:
 Μomentum Safety Alert: εισήχθη ως τρόπος ανταλλαγής πληροφορίας και
ανάλυσης περιστατικών ατυχημάτων που θα βοηθήσει στην τόνωση της
κουλτούρας πρόληψης και της αύξησης της ευαισθητοποίησης και της
δέσμευσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας ανάμεσα στις εταιρείες μέλη. Στο
πλαίσιο αυτό προτάθηκε στα μέλη της Euromines να μοιράζονται μεταξύ τους
safety alerts όχι μόνο στις συνεδριάσεις της Ομάδας Υγείας και Ασφάλειας
αλλά και οποιαδήποτε ώρα.Το ΔΣ του Συνδέσμου συμφώνησε να παρέχουν τα
μέλη περιστατικά στη Εuromines
 EU Strategy Framework 2021-2027 (adopted):παρουσιάστηκαν τα κύρια
σημεία του νέου πλαισίου για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία 2021-2027
που ισχύει από τον Ιούνιο του 2021 και θέτει τις βασικές που χρειάζονται για
να βελτιωθεί το επίπεδο υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων

Τα βασικά στοιχεία που μπορούν να υποστηρίξουν την εφαρμογή του νέου
οράματος για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία είναι:






Ο δυνατός κοινωνικός διάλογος
Η ενδυναμωμένη βάση στοιχείων
Η βελτιωμένη επιβολή κανονιστικού πλαισίου υγείας και ασφάλειας εργασίας
Η χρηματοδότηση
Η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης

Η Εuromines τοποθετήθηκε με τα σχόλια της επί του Roadmap για το νέο στρατηγικό
πλαίσιο για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία το Νοέμβριο του 2020, όπου τέθηκαν
τα εξής:
 Η ανάγκη για ενδιάμεση αξιολόγηση του ποσοστού και της σκοπιμότητας
εφαρμογής των υιοθετημένων χαμηλότερων ορίων έκθεσης (Κάδμιο,
μόλυβδος, κοβάλτιο, νικέλιο, μονοξείδιο του αζώτου, διοξείδιο του αζώτου,
μονοξείδιο του άνθρακα, εκπομπές diesel engine)
 Η ανάγκη για καλύτερη συνεργασία ανάμεσα σε ευρωπαϊκές υπηρεσίες,
Commission, Επιτροπής για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία και
Βιομηχανία, όταν ορίζονται τα επαγγελματικά όρια έκθεσης
 Αναγνώριση της στρατηγικής σημασίας του κοινωνικού διαλόγου και ενίσχυση
του ρόλου της Advisory Committee of Safety and Health και του Standard
Working Party for the Extractive Industry

Tα βασικότερα αντικείμενα του νέου στρατηγικού πλαισίου ήταν: Αλλαγή, Πρόληψη και
Ετοιμότητα, που σημαίνουν:
 Προσδοκία και διαχείριση της Αλλαγής στο πλαίσιο της πράσινης ψηφιακής
μετάβασης
 Αναθεώρηση των τιμών ορίων για Lead και Di-isocyanates (CAD 2022)
 Νέα τιμή έκθεσης για το Κοβάλτιο (CMD στο Q12024)
 Aναθεώρηση για τον Άσβεστο (Άσβεστος στην εργασία το 2022)
 Αναθεώρηση των Οδηγιών για τους επαγγελματικούς χώρους και τον
εξοπλισμό οθόνης μέχρι το 2023
 Έμφαση σε ψυχοκοινωνικούς και εργονομικούς κινδύνους, ιδιαίτερα σε
σύνδεση με την ψηφιοποίηση

Για να βελτιωθεί η Πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών και των ατυχημάτων είναι
κρίσιμο να υπάρχουν:
 Προσέγγιση του οράματος μηδενισμού των θανάτων στους χώρους εργασίας,
μέσω από τη διερεύνηση των ατυχημάτων, των θανατηφόρων και των αιτιών
που τα προκαλούν, ενισχύοντας έτσι την ευαισθητοποίηση αλλά και τη γνώση
σε σχέση με την ασφάλεια, ακόμα και για τα παρ’ ολίγο ατυχήματα
 Ανανεωμένοι ευρωπαϊκοί κανόνες για τα επικίνδυνα χημικά (νικέλιο, βενζόλιο)
προκειμένου να καταπολεμηθεί ο καρκίνος(1η αιτία για θανάτους που
συσχετίζονται με την εργασία), αναπαραγωγικές και αναπνευστικές παθήσεις
 Αντιμετώπιση των επαγγελματικών κυκλοφορικών παθήσεων(2η αιτία θανάτου
που σχετίζονται με την εργασία)
 Αντιμετώπιση των μυοσκελετικών μαθήσεων
 Χώροι εργασίας για όλους (αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω φύλου, της
βίας και της παρενόχλησης)
Για να αυξηθεί η Ετοιμότητα θα πρέπει να υπάρχει άμεση ανταπόκριση στους
κινδύνους και τις ενδεχόμενες απειλές:
 Κρίσιμος ο ρόλος της Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας σε περιόδους κρίσεων
όπως η πανδημία COVID19
 Ευρωπαϊκή οδηγία/καθοδήγηση για διαδικασίες έκτακτης ανάγκης για πιθανές
μελλοντικές απειλές για την υγεία
 Διασφάλιση standards υγείας και ασφάλειας εργασίας για εποχικούς και
αλλοδαπούς εργαζόμενους
 Ανανέωση της Σύστασης της Commission για τις επαγγελματικές ασθένειες
προκειμένου να περιλαμβάνουν και την COVID19
Εφαρμογή του ανανεωμένου οράματος για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασίασυγκεκριμένες δράσεις για διαφορετικούς παράγοντες:
 Υιοθέτηση/αναβάθμιση των εθνικών στρατηγικών για την Υγεία και Ασφάλεια
στην εργασία
 Συνεχής αναβάθμιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια
στην εργασία
 Δημιουργία τριμερούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Υγεία και Ασφάλεια
στην εργασία με στόχο την επεξεργασία των θεμάτων που συσχετίζονται με
την πανδημία
 Αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με την ψηφιακή αγορά εργασίας,
ψυχοκοινωνικούς και εργονομικούς κινδύνους, σε επίπεδο κοινωνικών εταίρων
 Αξιολόγηση των πιο σημαντικών αιτιών για κυκλοφορικές παθήσεις που
σχετίζονται με την εργασία
OELs για ΝΟ, ΝΟx, CO και Diesel Exhaust
Όσον αφορά στα ΝΟ, ΝΟ2, CO και Diesel Exhaust , o εξορυκτικός κλάδος μέσω
Euromines στην οποία μετέχει και ο ΣΜΕ, ανέλαβε την υποχρέωση να παρουσιάσει
στην Commission μια μεγάλη μελέτη βάσης (baseline study) (τελικό παραδοτέο το
2022) που θα αναδεικνύει από το 2018 μέχρι και το 2022 τις βελτιωτικές κινήσεις που
έγιναν από την εξόρυξη ώστε να πλησιαστούν τα όρια αυτά και τι μπορεί να γίνει ως
το 2023 προς την κατεύθυνση αυτή.

Οι βασικοί στόχοι αυτής της μελέτης είναι:
 Να δείξουν τις προσπάθειες της εξορυκτικής βιομηχανίας να ελαττώσει
τα όρια έκθεσης των εργαζομένων στους προαναφερόμενους ρύπους
με απώτερο στόχο την υλοποίηση των νέων υποχρεωτικών ορίων που
θεσπίστηκαν
 Να αποδείξουν στους εμπλεκόμενους φορείς και ιδιαίτερα στην
Commission ότι γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την προστασία
των εργαζομένων που αποτελεί έμπρακτα τον πρώτιστο στόχο.
Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει από τη Euromines δύο ερωτηματολόγια για
να προσδιορίσουν οι επιχειρήσεις του κλάδου πού βρίσκονται από πλευράς
ρύπων. Υπήρχαν σε αυτά 5 πεδία ερωτήσεων: 1. Μετρήσεις, 2. Αερισμός, 3.
Μηχανήματα, 4. Εκρηκτικά, 5. Λοιπές βοηθητικές υποστηρικτικές εργασίες (πχ
συνεργεία) που επιβαρύνουν το περιβάλλον με ρύπους.
Επίσης, έχει κυκλοφορήσει από τη Euromines (2018) ειδική έκδοση με τίτλο
«Καλές πρακτικές για τη μείωση της έκθεσης σε NOx και CO».
Στο πλαίσιο των απαιτήσεων της Commission για την τελική συμμόρφωση του
κλάδου το 2021 και της εμφάνισης της μελέτης βάσης (baseline study) το 2022,
η Euromines θα οργανώσει στις αρχές χρόνου συναντήσεις, προκειμένου να
συζητηθεί πού βρισκόμαστε σήμερα και τι μπορεί να γίνει για τα ΝΟx και CO.
Θα πρέπει τα μέλη του ΣΜΕ να δώσουν ανάλογα στοιχεία για το πού
βρισκόμαστε σήμερα και έχουν σκοπό να κάνουμε ώστε να μειώσουμε
σημαντικά την έκθεση σε αυτούς τους ρύπους.
Θα σταλεί template προς την Ομάδα Υ&Α, που θα ζητά κωδικοποιημένα
στοιχεία για την προώθηση του διαλόγου με τους Ευρωπαίους εταίρους μας,
συμβάλλοντας στη baseline study.
 Eτήσιο report για τα στατιστικά ασφάλειας
 Από τον Οκτώβριο του 2020 η Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας της
Euromines οριστικοποίησε το Ερωτηματολόγιο για τα Στατιστικά Ασφάλειας
των μελών
 Τον Ιανουάριο του 2021, κυκλοφόρησε στα μέλη για συμπλήρωση αλλά η
συμμετοχή ήταν μικρή και τα στοιχεία αόριστα ή ανακριβή: κάποιες εταιρείες
θεωρούν τα περιστατικών πρώτων βοηθειών ως συνολικά καταγεγραμμένα και
κάποιες εταιρείες έχουν διαφορετικό τρόπο υπολογισμού και καταγραφής των
ωρών έκθεσης ως προς το εργολαβικό και το μόνιμο προσωπικό
 Πρέπει να υπάρξει δράση σχετικά με το θέμα και να ενθαρρυνθούν τα μέλη να
παράσχουν τη σωστή πληροφορία ώστε να συλλεχθούν αξιόπιστα στοιχεία για
τα στατιστικά ασφάλειας σε επίπεδο μελών Euromines (2020-2021)
 Risk Management Project
−
−
−

Πρόκειται για μελέτη της DG Περιβάλλοντος από την Eco-Efficiency (διάρκειας
36 μηνών)
Ολιστική μελέτη που καλύπτει όλες τις πτυχές των πρώτων υλών και όλες τις
φάσεις του μεταλλευτικού κύκλου
Περιλαμβάνει και τα μικρά μεταλλεία και λατομεία

−

Οι οδηγίες είναι νομικά μη υποχρεωτικές (αλλά μπορεί να γίνει η βάση για νέα
νομοθεσία στο μέλλον)

Τα αντικείμενα του έργου είναι:

−

Η ενσωμάτωση του Risk Management μπορεί προληπτικά να διαχειριστεί,
να ελέγξει και να αντιμετωπίσει τους κινδύνους του εξορυκτικού κλάδου
Προετοιμασία οδηγιών για καλύτερη διαχείριση Κινδύνου στον εξορυκτικό
κλάδο
Για όλες τις εξορυκτικές δραστηριότητες και όλους του εξορυκτικούς
κλάδους
Για έναν περιορισμένο αριθμό focus groups
Για τη διαχείριση κινδύνου σε θέματα περιβάλλοντος και ασφάλειας
(συμπεριλαμβανομένης της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων)
Μη επισκιασμός των ήδη υπαρχόντων κανονισμών

−

Περιοχές της μελέτης που ερευνήθηκαν:

−
−
−
−
−








Υπόγεια εξόρυξη
Επιφανειακή εξόρυξη
Κατεργασίες
Έργο
Εξόφληση και μετά το πέρας της εξόρυξης
‘Έρευνα

Το κεντρικό μήνυμα είναι:
 Υπάρχουν ήδη εκτεταμένοι κανονισμοί για εργασιακούς χώρους και για την
επαγγελματική υγεία και ασφάλεια
 Η προϋπόθεση για να καλυφθεί όλος ο κύκλος ενός εξορυκτικού έργου δεν
είναι πλήρως διαφανής, ξεκάθαρος και απτός για μικρότερα μεταλλεία-ορυχείαλατομεία
 Πρέπει να διερευνηθούν τρόποι με τους οποίους μπορούν οι προτεινόμενες
προσεγγίσεις/τεχνικές για τη διαχείριση κινδύνου να ταιριάξουν
μαζί/συνδυαστούν με εθνικούς νόμους και αδειοδοτικά συστήματα

ΣΤ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
•

Position paper της euromines με θέμα τον Αντίκτυπο της αύξησης των
τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην ανταγωνιστικότητα του εξορυκτικού
κλάδου και στην ικανότητα επίτευξης των στόχων της ΕΕ για την
απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα

Παρατίθεται παρακάτω το position paper της Εuromines, απευθυνόμενο στην
Commission, σε σχέση με τις επιπτώσεις της αύξησης των τιμών ηλεκτρικής
ενέργειας στην ανταγωνιστικότητα του εξορυκτικού κλάδου και την ικανότητα
επίτευξης των στόχων της ΕΕ για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα:
«Εξ ονόματος του εξορυκτικού τομέα της ΕΕ, σας γράφω για να εκφράσουμε τις
ανησυχίες μας ότι τις τελευταίες εβδομάδες, η ΕΕ αντιμετωπίζει δραματική αύξηση
των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας που ξεπερνά κατά πολύ τα 100 €/MWh σε
περισσότερα από 18 κράτη μέλη (βλ. γράφημα παρακάτω ). Αυτές οι αυξανόμενες
τιμές ηλεκτρικής ενέργειας –σχεδόν τέσσερις φορές υψηλότερες από το 2020– όχι
μόνο οδηγούν σε προβλήματα κατά τη λειτουργία αλλά και σε καθυστερήσεις
επενδύσεων, καθώς τέτοια υψηλά επίπεδα τιμών αποθαρρύνουν τα έργα άμεσης
ηλεκτροδότησης και υπονομεύουν την ασφάλεια σχεδιασμού για τη βιομηχανία,
εμποδίζοντας μια από τις κύριες οδούς απαλλαγής από άνθρακα, τον τομέα της
εξόρυξης και τη συμβολή στους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ.
Ο εξορυκτικός κλάδος, ως κλάδος έντασης ενέργειας που δεν έχει τη δυνατότητα να
λάβει έμμεση αντιστάθμιση κόστους για το κόστος του CO2 σε τιμές ηλεκτρικής
ενέργειας, υπόκειται στις παγκόσμιες τιμές της αγοράς βασικών προϊόντων. Οι
αυξήσεις των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας αυτού του μεγέθους είναι εξαιρετικά
ανησυχητικές καθώς οι τιμές της παγκόσμιας αγοράς δεν λαμβάνουν υπόψη το
αυξανόμενο κόστος. Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, οι επενδύσεις θα
καθυστερήσουν περαιτέρω, θα μειωθούν η ανταγωνιστικότητα ,η ανθεκτικότητα και
η εγχώρια βάση εφοδιασμού της ΕΕ σε πρώτες ύλες ,που είναι απαραίτητες για την
Πράσινη Συμφωνία και την καθημερινή ζωή.

Το θέμα δεν αφορά μόνο στην ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και οι τιμές του φυσικού
αερίου βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Αυτό εμποδίζει την εξαιρετικά
αποδοτική συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς είναι η κύρια
πηγή ενέργειας για ορισμένες εξορυκτικές δραστηριότητες. Η κατάσταση αυτή
επιδεινώνεται από το γεγονός ότι αυτές οι υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου στην
Ευρώπη θέτουν δραστηριότητες όπως η εξόρυξη αλατιού σε ανταγωνιστικό
μειονέκτημα έναντι άλλων βασικών χωρών παραγωγής όπως η Λευκορωσία, η
Ρωσία και ο Καναδάς.
Αναγνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει μόνο μία βασική αιτία, αλλά πολλοί παράγοντες που
προκαλούν αυτές τις αυξήσεις τιμών, μεταξύ άλλων γεωπολιτικές εξελίξεις, τεχνικά
ζητήματα και απότομα αυξημένες τιμές ETS της ΕΕ. Ωστόσο, θα πρέπει να
αποφευχθεί δεόντως η συνέχιση, η επιδείνωση ή η επανάληψη αυτής της
κατάστασης, εάν η βιομηχανία θέλει να παραμείνει ανταγωνιστική, ενώ παράλληλα
επιτυγχάνει τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας και της απαλλαγής από τις
εκπομπές CO 2 . Ως εκ τούτου, σας ζητάμε να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα μαζί με
τα κράτη μέλη σε μια συστημική προσέγγιση με ουσιαστικό αντίκτυπο, λαμβάνοντας,
μεταξύ άλλων, υπόψη τις εξής παραμέτρους:
1) Αναθεώρηση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Το επίμονο υψηλό επίπεδο τιμών δείχνει ότι η οριακή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
δεν είναι ένας οικονομικά αποδοτικός τρόπος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και
είναι –όπως στην παρούσα κατάσταση– επιζήμια για την οικονομική κατάσταση των
νοικοκυριών και της βιομηχανίας. Θα παροτρύνουμε την Επιτροπή να αναλύσει την
κατάσταση και να εφαρμόσει ένα σχέδιο που να αποφεύγει μια τέτοια βλάβη. Ένας
προτεινόμενος τρόπος για να προχωρήσουμε είναι να περιοριστούν οι οριακές τιμές
αιχμής εάν η οριακή τιμή αποκλίνει κατά 10% από το κόστος παραγωγής των
εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας με καύση φυσικού αερίου, να επιβληθεί ο
διαχωρισμός, να επιτραπεί μίγμα τιμών μεταξύ ενεργειακών ισοσκελισμένων και
δημοπρατούμενων τιμών και να αποφευχθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ διαφορετικών
πηγών ενέργειας.

2) Μηχανισμός διασφάλισης ότι οι τιμές του EU ETS δεν αυξάνονται σε πολύ υψηλά
επίπεδα
Στην εν εξελίξει τροποποίηση της οδηγίας ETS, το αποθεματικό σταθερότητας της
αγοράς θα μπορούσε να διαδραματίσει βασικό ρόλο για τη σταθεροποίηση του
συστήματος και τον περιορισμό των αυξήσεων των τιμών του CO2 που βασίζονται
σε κερδοσκοπία, αυξάνοντας τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και επιβαρύνοντας
ταυτόχρονα τους βιομηχανικούς και οικιακούς καταναλωτές. Ένα μέτρο θα
μπορούσε να είναι η απελευθέρωση πρόσθετων δικαιωμάτων από το MSR για να
αποφευχθεί η αστάθεια των τιμών όταν πυροδοτείται από αύξηση της μέσης τιμής
του δικαιώματος (αντί των πλεονασματικών δικαιωμάτων στην αγορά).
3) Ενθάρρυνση προγραμμάτων που υποστηρίζουν εταιρικές συμφωνίες αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας για ηλεκτρική ενέργεια χωρίς άνθρακα, ειδικά που στοχεύουν
σε ηλεκτροεντατικές βιομηχανίες που μπορούν να προσφέρουν μεσοπρόθεσμο έως
μακροπρόθεσμο μετριασμό του κόστους
4) Παρακολούθηση των τιμών του φυσικού αερίου και παροχή δυνατότητας για
μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που η τιμή αυξηθεί πέρα από την
ανταγωνιστική σκοπιμότητα της συμπαραγωγής.
5) Πιο ευέλικτες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις προκειμένου να
δώσουν στις κυβερνήσεις περισσότερο χώρο να αντιδράσουν στις τιμές της
ενέργειας και να χρησιμοποιήσουν τη ρήτρα ευελιξίας στις κατευθυντήριες γραμμές
για το έμμεσο κόστος του ETS, προσθέτοντας τους επηρεαζόμενους τομείς
Αυτός είναι ένας κρίσιμος τομέας για τη βιομηχανία εξόρυξης, καθώς η έκθεσή του
ως παράγοντα τιμής στις παγκόσμιες αγορές εμπορευμάτων μεταφράζεται άμεσα σε
διαρροή επενδύσεων καθώς και σε κινδύνους μετεγκατάστασης, γεγονός που
υπονομεύει την ανθεκτικότητα και τη σταθερότητα της εγχώριας βάσης εφοδιασμού
πρώτων υλών που είναι απαραίτητες για το Green Deal. Θα παροτρύνουμε τη ΓΔ
Ανταγωνισμού να συμπεριλάβει την εξόρυξη στον κατάλογο των τομέων που
είναι επιλέξιμοι για έμμεση αντιστάθμιση κόστους σύμφωνα με τη ρήτρα
ευελιξίας των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις ETS.
Εάν η Επιτροπή δεν ενεργήσει γρήγορα, ο κίνδυνος για τη βιομηχανική
ανταγωνιστικότητα, τη διαρροή άνθρακα και επενδύσεων και για

καθυστέρηση στη βιομηχανική ηλεκτροδότηση θα είναι πολύ υψηλός. Στην
Έκθεσή της για τη Στρατηγική Προοπτική Διερεύνηση του 2021, η Επιτροπή
επεσήμανε το ρόλο της διασφάλισης της απελευθερωμένης και οικονομικά
προσιτής ενέργειας, όχι μόνο ως προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα,
αλλά και ως πλεονέκτημα για την ψηφιοποίηση, τη γεωπολιτική
ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία».

Παραθέτουμε παρακάτω παραδείγματα από την ελληνική πραγματικότητα στο
χώρο της εξόρυξης:
ΚΟΣΤΟΣ –ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ (8ος
2020-9ος 2021)
Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ανά 1000 τόνους αδρανών έχουμε 3-4 MWh
κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος

Β. ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Γ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Με βάση πίνακες του ΑΔΜΗΕ η
μεσοσταθμική τιμή αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας στο
διασυνδεδεμένο σύστημα αρχές
Οκτωβρίου ήταν 187 €/ΜWh
που ισούται περίπου με 0,187
ευρώ/kWh
Για 30.000 τόνους υπολογίζεται
γύρω στα 19.645 ευρώ

Για 30.000 τόνους μηνιαία
παραγωγή και 105 ΜWh
κατανάλωση έχουμε συνολικό
κόστος 25.387,48 €

Μέση εγκατεστημένη ισχύς 750 kW

i.

Mία κατά μέσο όρο μηνιαία παραγωγή είναι
30.000 τόνοι με μηνιαία κατανάλωση 105.000
kWh

ii.

Για 39-40 εκ. τόνους ετήσιας εθνικής
παραγωγής καταναλώνονται 137.000
ΜWh/έτος που ισούνται περίπου με 11.500
ΜWh/μήνα

iii.

Ειδικό Τέλος Μείωσης
Εκπομπών Αερίων
Ρύπων
(ETMEAΡ):0,0088 €/kWh
Για 30.000 τόνους:924 €
Χρήση Δικτύου
μεταφοράς:1,197 €/kWh
Με ισχύ 750 Kw:905,8 €
Χρήση δικτύου
διανομής:1,097 €/kW
Με ισχύ 750 kW:830 €
Επιπλέον 0,0028 €/kWh

vi.

Για 30.000 τόνους:294 €
Υπηρεσίες Κοινής
Ωφέλειας:0,0069 €/kWh
Για 30.000 τόνους:724,5
€
Ειδικός φόρος
κατανάλωσης:0,005€/
kWh
Για 30.000 τόνους:525 €
ΦΠΑ 6%

vii.

Ειδικό τέλος 5‰

iv.

v.

18% συμμετοχή του Ηλεκτρικού
Ρεύματος στο συνολικό κόστος
έναντι 10% πριν το Σεπτέμβριο
του 2021

Ζ. ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΣΜΕ
•

΄Ενταξη της εταιρείας MARMOR στο ΣΜΕ SG SA (Stone Group
International)

Από 1-10-2021 η εταιρεία θα είναι τακτικό μέλος του ΣΜΕ.
Η Stone Group International είναι ένας καθετοποιημένος όμιλος εταιριών, με πλήρως
ανεπτυγμένη οργανωτική δομή στο χώρο της εξόρυξης, επεξεργασίας και εμπορίας
μαρμάρων.
Διαθέτει τα παρακάτω ιδιόκτητα λατομεία (η ίδια ή μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων):
•

λευκού στην περιοχή Πύργων στη Δράμα (50%),

•

λευκού και γκρι στην περιοχή Έλκη στο Βώλακα (70%),

•

πράσινου στην περιοχή Στάνοβο στη Βέροια (100%),

•

ημίλευκου στην Βέροια (100%),

•

συμμετοχή 30% σε χιονόλευκο στην περιοχή Σαλιάρα στη Θάσο και

•

ημίλευκου στην Καβάλα (100%)

ενώ διαθέτει τοπογραφικά προς εκμετάλλευση σε 14 περιοχές σε διάφορα στάδια
συνολικής έκτασης 3,5 εκ. τ.μ.
Επίσης έχει 5 παραγωγικές μονάδες επεξεργασίας μαρμάρου:
−
−
−
−

1 ιδιόκτητη στη Θεσσαλονίκη,
2 ιδιόκτητες στη Δράμα,
1 ιδιόκτητη στη Βέροια και
1 ενοικιαζόμενη στην Καβάλα)

Απασχολεί συνολικά μαζί με τις συμμετοχές της 600 εργαζόμενους.
Για περισσότερες από 4 δεκαετίες ο όμιλος κάνει γνωστό και αγαπητό το Ελληνικό
μάρμαρο, που εξορύσσει κυρίως από τη μαρμαροφόρο περιοχή της Δράμας, σε
περισσότερες από 80 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.
Με τα πλακίδια & τις ψηφίδες να γίνονται μια από τις βασικές επιχειρηματικές
δραστηριότητες στα πλαίσια της καθετοποίησης και της ελαχιστοποίησης των
εξορυκτικών αποβλήτων επεκτάθηκε η παραγωγή πλακιδίων, προσθέτοντας δύο
γραμμές παραγωγής από την Pedrini και την Breton και ανοίγοντας ένα νέο
εργοστάσιο, επικεντρωμένο στις ψηφίδες.
Μία από τις αξίες του Ομίλου είναι η καινοτομία. Έχουν συμπεριλάβει στην
καθημερινότητα της εταιρείας τον Αυτόματο Διαλογέα Πλακιδίων που ακούει στο
όνομα “Geoffrey” και αποτελεί μία παγκόσμια καινοτομία. Μέσω της τεχνητής
νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης, ο αυτόματος διαλογέας πλακιδίων έχει τη
δυνατότητα να αναγνωρίζει εύκολα, γρήγορα και με ακρίβεια, όλα τα πιθανά
ελαττώματα πλακιδίων από διάφορα είδη Ελληνικού μαρμάρου και να τα

κατηγοριοποιεί ανάλογα. Μετά τη διαλογή, τα πλακίδια περνούν στο τελικό στάδιο της
συσκευασίας, ενώ όλα τα δεδομένα καταχωρούνται αυτόματα στο SAP-ERP.
Η ασφάλεια και η υγιεινή είναι μόνιμο μέλημά του Ομίλου, έχοντας ως στόχο την
ελάττωση των συμβάντων και τελικά μηδενικά ατυχήματα/ δυστυχήματα.

