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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. ΔΣ
Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Γ. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΤ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Α. ΔΣ
Τα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ του ΣΜΕ τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 202, ήταν τα εξής:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Απώλεια του αγαπημένου συναδέλφου και μέλους ΔΣ του ΣΜΕ, Θανάση Αποστολίκα
Συνάντηση με τη Γεν. Γραμματέα ΟΠΥ κα Α. Σδούκου, το Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και υπηρεσιακά
στελέχη του ΥΠΕΝ
Χωροταξικά θέματα. Συνάντηση με Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας κ. Ε. Μπακογιάννη
Αξιοποίηση Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης ΣΜΕ
Ευρωπαϊκά θέματα
Αλλαγή Καταστατικού ΣΜΕ
Δημόσια διαβούλευση για τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες
Εκκρεμότητες με ΥΠΕΝ
NOx και Diesel Exhaust. Συμμόρφωση με ευρωπαϊκά δεδομένα
Οργάνωση Γενικής Συνέλευσης ΣΜΕ
Νέος Κλιματικός Νόμος
Βιώσιμη Μεταλλεία και Ταξινομία

σελ. 6

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
•

Σχέδιο νόμου «Κλιματικός Νόμος-Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Ψηφίστηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου με τίτλο «Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική
ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή». Το εν λόγω σχέδιο νόμου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,
στόχο για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 με ενδιάμεσους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου (ΑτΘ) κατά 55% έως το 2030 και 80% έως το 2040, θέσπιση τομεακών προϋπολογισμών άνθρακα
για 7 τομείς, απαγόρευση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά ορυκτά καύσιμα από το 2029 και
ειδικότερα μέτρα που αφορούν κυρίως στις μεταφορές, τα κτίρια και επιχειρήσεις συγκεκριμένων κατηγοριών, ενώ
προστίθενται νέες υποχρεώσεις στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για συγκεκριμένες κατηγορίες
έργων. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται διατάξεις για την προώθηση οχημάτων μηδενικών εκπομπών, την
απαγόρευση εγκατάστασης καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης από το 2025 και την υποχρεωτική τοποθέτηση
φωτοβολταϊκών στα νέα επαγγελματικά κτίρια επιφάνειας άνω των 500 τ.μ. Ταυτόχρονα, προτείνονται πρόσθετες
απαιτήσεις στην περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με τις οποίες η διαδικασία θα συμπεριλαμβάνει και
λεπτομερή διερεύνηση και εκτίμηση για τις μελλοντικά προκαλούμενες εκπομπές και τις πιθανές επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Επίσης, περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με την
υποχρέωση δημοσιοποίησης έκθεσης σχετικά με το ανθρακικό αποτύπωμα για συγκεκριμένες κατηγορίες μεσαίων
και μεγάλων επιχειρήσεων (εισηγμένες, τράπεζες, ασφαλιστικές, κινητής τηλεφωνίας, ταχυμεταφορών, παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης και αποχέτευσης, αλυσίδες λιανικού εμπορίου, εφοδιαστικής και παροχής
συγκοινωνιακού έργου).
σελ. 7

Γενικότερα τονίστηκε η ουσιαστική αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οικονομία, τις επιχειρήσεις και την
κοινωνία, αναφορικά κυρίως με την κατάρτιση τομεακών προϋπολογισμών άνθρακα, την αναθεώρηση των
κλιματικών στόχων και τις ετήσιες εκθέσεις προόδου, ώστε να καλύπτονται και οι τρείς πυλώνες της βιώσιμης
ανάπτυξης (περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση) και όχι μονοδιάστατα ή ετεροβαρώς μόνο η κλιματική πλευρά.
Ταυτόχρονα, ανέπτυξε τις θέσεις του κατά άρθρο για τη βελτίωση της εφαρμογής των διατάξεων του νόμου,
αναφορικά κυρίως με τα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από τις εγκαταστάσεις και την δημοσιοποίηση
εκθέσεων με το ανθρακικό αποτύπωμα των επιχειρήσεων

Για το ιστορικό του ν/σ πιέστε εδώ https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-NomothetikouErgou?law_id=0b7f36df-2e5b-4d4b-b5f3-ae9900a07542
και
για
το
ψηφισθέν
σ/ν
πιέστε
εδώ
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/18a4e643-1429-4e6b-a317-d7c6a29adabf/11973458.pdf

Υπενθυμίζονται παρακάτω οι θέσεις του Συνδέσμου επί του σχεδίου νόμου:
−
−
−
−
−
−

Γενικές παρατηρήσεις
Δεν υπάρχει εκτίμηση επιπτώσεων από την εφαρμογή του νόμου (νομοθετική υποχρέωση)
Όλο το νομοσχέδιο ; έχει έντονο απαιτητικό χαρακτήρα χωρίς να δίνεται το κίνητρο για τη
σταδιακή επίτευξη των στόχων της πράσινης μετάβασης
Σημαντικό μειονέκτημα αποτελεί ο αριθμός εξειδικευτικών αποφάσεων που απαιτούνται για τη
λειτουργία του Κλιματικού Νόμου
Δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τα προβλήματα διεθνούς ανταγωνιστικότητας
Δεν λαμβάνονται πουθενά υπόψη οι περιορισμένες δυνατότητες μεσαίου και μικρού μεγέθους
επιχειρήσεων, άκαμπτα μέτρα, δυσβάσταχτα για τις επιχειρήσεις αυτές
Αποτελεί εξειδίκευση του Ευρωπαϊκού Κλιματικού Νόμου χωρίς όμως να έχει την πληρότητά του

Σημεία που μας αφορούν ως κλάδο-Παρατηρήσεις
Άρθρο 7

Θεσπίζονται τομεακοί προϋπολογισμοί άνθρακα πενταετούς διάρκειας στους ακόλουθους τομείς:
β)Μεταφορές, γ) Βιομηχανία, δ) Κτίρια
Οι τομεακοί προϋπολογισμοί μετά από διαβούλευση και γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής για
την Κλιματική Αλλαγή, κυρώνονται με νόμο. Οι πρώτοι τομεακοί προϋπολογισμοί καταρτίζονται το 2023
για την περίοδο 2026-2030
Παρατήρηση
Ανέφικτός στόχος με δεδομένη τη μεγάλη έλλειψη στατιστικών στοιχείων και άλλων δεδομένων
Άρθρο 10: Γενικά μέτρα πολιτικής

1γ. Σταδιακή εξάλειψη όλων των ορυκτών καυσίμων και την αποκατάστασή τους από ΑΠΕ, με γνώμονα
την ασφάλεια εφοδιασμού
1δ. Σταδιακή υποκατάσταση του φυσικού αερίου από ανανεώσιμα αέρια, όπως πράσινο υδρογόνο
Δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός-σχεδιασμός παραγωγής ανανεώσιμων αερίων και πράσινου
υδρογόνου, ούτε κατάλληλα δίκτυα κυκλοφορίας τους
1 ε. Προώθηση ηλεκτροκίνησης:
Παρατήρηση

σελ. 8

Σε τομείς όπως η Εξόρυξη και οι Κατασκευές, απαιτούνται τεράστιου μεγέθους επενδύσεις οι οποίους
δεν μπορούν να απορροφηθούν από μικρά ή μεσαία έργα όπως η πλειοψηφία της ελληνικής
πραγματικότητας
1ζ Βελτίωση του ανθρακικού αποτυπώματος των κτιρίων και των υποδομών
1ι. Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, συμμετοχής των ΑΠΕ στους τομείς της ηλεκτροπαραγωγής, των
μεταφορών….
Παρατήρηση

Συμμετοχή ΑΠΕ στις μεταφορές είναι κυριολεκτικά «πρωτάκουστη καινοτομία»

Άρθρο11
Απαγορεύεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά ορυκτά καύσιμα από την 31/12/2028

Παρατήρηση
Απόλυτο μέτρο, αμφιβόλου εφαρμογής και ιδιαίτερα επικίνδυνο στην ανταγωνιστικότητα τομέων
οικονομικής-βιομηχανικής δραστηριότητας

Άρθρο 12
2. Από την 1/1/2023 κατ’ ελάχιστον το ένα τέταρτο των νέων εταιρειών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης
είναι αμιγώς ηλεκτρικά ή υβριδικά ως 50 γρ CO2/χιλιόμετρο
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η αγορά ή μίσθωση του νέου αυτοκινήτου δεν εμπίπτει από τα
ακαθάριστα έσοδα
Άρθρο 14
2. Από 1η /1/2025 απαγορεύεται η εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης θα έχει
εξασφαλιστεί σε όλη την Περιφέρεια ανεπτυγμένο δίκτυο φυσικού αερίου

Παρατήρηση
Δεν μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο χωρίς να έχει εξασφαλιστεί σε όλη την Περιφέρεια ανεπτυγμένο
δίκτυο φυσικού αερίου
Άρθρο 15

Σε κάθε νέα ΜΠΕ η ανανέωσή της θα περιλαμβάνεται «λεπτομερής διερεύνηση και εκτίμηση για τις
μελλοντικά προκαλούμενες και τις πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με την
υφισταμένη κατάσταση»
Λεπτομερής εξέταση και ποσοτική ανάλυση κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης.
Παρατήρηση

Γίνεται πλέον πολύ σύνθετη η εργασία εκπόνησης ΜΠΕ με αντίστοιχες επιβλαβείς συνέπειες στη
μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αυτό λειτουργεί ως ένα πρόσθετο αντικίνητρο ανάπτυξης και
λειτουργίας νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Άρθρο 16
1. Τα έργα και οι δραστηριότητες κατηγορίας Α που κατατάσσονται στις ακόλουθες ομάδες,
υποχρεούνται σε κατ’ ελάχιστον μείωση εκπομπών 30% έως το 2030 σε σχέση με το 2022, αναγόμενα
στην κατάλληλη μονάδα προϊόντος του έργου
….
Ε) 9η Ομάδα στην οποία ανήκουν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις του κλάδου μας, που δεν εμπίπτουν
στην κατηγορία των συνοδών έργων μεταλλείου-λατομείου
Παρατήρηση

σελ. 9

Μεγαλεπίβολος στόχος που δύσκολα υλοποιείται, όταν σήμερα, ιδιαίτερα στην Περιφέρεια λείπουν
υποδομές για υποδοχή νέων μορφών ενέργειας
3. Από 1/1/2023 οι ανωτέρω δραστηριότητες στις ΜΠΕ περιλαμβάνουν υποχρεωτική ποσοτική
εκτίμηση των εκπομπών καθώς και ενδεικτικό ρυθμό ετήσιας μείωσης.
Παρατήρηση

Ανέφικτο εάν δεν γίνουν επενδύσεις μεγάλου μεγέθους που πολλές μικρές μονάδες δεν μπορούν να
αντιμετωπίσουν τέτοιο φορτίο
4. Από 1/1/2025 για τις ανωτέρω δραστηριότητες υποβάλλεται έκθεση στην αρμόδια για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή, προκειμένου να αποτυπωθεί ο τρόπος συμμόρφωσης με το στόχο
μείωσης των εκπομπών.
Παρατήρηση

Αυξάνουν υπέρμετρα απαιτήσεις για την εύρυθμη λειτουργία κάποιας επιχείρησης με βιομηχανικές
εγκαταστάσεις, αυξάνοντας το κόστος και αναμφίβολα μειώνοντας την ανταγωνιστικότητα
5. Για την επίτευξη του στόχου της παρ.1, ο φορέας εκμετάλλευσης του έργου, μπορεί να προβαίνει σε
αντιστάθμιση εκπομπών μέσω φυτεύσεων, αναδασώσεων με την αγορά πράσινων πιστοποιητικών
μέσω της εφαρμογής του Συστήματος Προέλευσης

Παρατήρηση
Η αντιστάθμιση σε φυτεύσεις, αναδασώσεις, είχε εφαρμοστεί και παλαιότερα και αποσύρθηκε ως
ανεφάρμοστη.
6. Ο φορέας εκμετάλλευσης του έργου της παρ.1 υποβάλλει στην αδειοδοτούσα περιβαλλοντική αρχή
ετησίως έως την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους έκθεση σχετικά με τις εκπομπές

Παρατήρηση
Αντί για «regulation fitness της Ε.Ε. στη χώρα μας εφαρμόζουμε υπερκανονιστική επιβάρυνση
7. Η πραγματοποίηση των ελέγχων των εγκαταστάσεων της παρ.1 ανατίθεται από το φορέα της
εγκατάστασης σε ειδικό επαληθευτή.

Παρατήρηση
Βαρύτατες υποχρεώσεις ιδιαίτερα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Κόστη και μείωση
ανταγωνιστικότητας είναι η μόνιμη επωδός

Άρθρο 17
1. Έως 31/3/2023 τα νομικά πρόσωπα όπως οι εταιρείες οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, υποβάλλουν
έκθεση σχετικά με το ανθρακικό τους αποτύπωμα με έτος αναφοράς το 2022. Περιλαμβάνονται και
δράσεις μείωσης των εκπομπών. Η έκθεση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΟΦΥΠΕΚΑ
(Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής)

Παρατήρηση
Υπέρογκες υποχρεώσεις στο ίδιο μοτίβο υπερφόρτωσης επιχειρήσεων. Ο ερώτημα που τίθεται είναι με
ποια υποδομή οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμοί μπορούν να αξιολογούν όλα τα προαναφερόμενα
στοιχεία και να παίρνονται οι αποφάσεις εκτίμησης της πορείας μιας επιχείρησης με συνυπολογισμό των
αντικειμενικών δυνατοτήτων
7. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της έκθεσης, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ για κάθε
μέρα καθυστέρησης. Το πρόστιμο δεν υπερβαίνει το 0,1% επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του
φορέα.
Παρατήρηση
Υπέρογκα πρόστιμα τα οποία αποπνέουν έντονο τιμωρητικό χαρακτήρα
σελ. 10

Άρθρο 23
1. Συστήνεται Εθνικό Παρατηρητήριο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
Παρατήρηση
Επιβάλλεται σε ένα τέτοιο όργανο να υπάρχει και εκπρόσωπος της βιομηχανίας

Άρθρο 26
1. Συστήνεται και συγκροτείται Κυβερνητική Επιτροπή για την κλιματική ουδετερότητα με έργο την
κατάρτιση μέτρων, του προγραμματισμού υλοποίησής τους και την παρακολούθηση της εφαρμογής των
σχετικών πολιτικών
.

•

Ενημέρωση από τη συνάντηση με τη Γεν. Γραμματέα ΟΠΥ κα Α. Σδούκου, το Γενικό
Γραμματέα Περιβάλλοντος και υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΕΝ

Η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα, περιστράφηκε γύρω από τις γνωστές εκκρεμότητες του ΣΜΕ. Οι
προοπτικές και οι προκλήσεις του μέλλοντος που είχε εντάξει ο ΣΜΕ στην ατζέντα, δεν συζητήθηκαν.
Οι ρυθμίσεις για την επίλυση των προβλημάτων έχουν κατατεθεί στο γραφείο του υπουργού και περιμένουν «το
πράσινο φως».

Εκτός των άλλων, ο ΣΜΕ έθεσε και το πρόβλημα των καθυστερήσεων έγκρισης των Τεχνικών Μελετών. Έγινε για μία
ακόμη φορά γνωστή η θέση του ΣΜΕ ότι εάν δεν επιλυθεί το πρόβλημα των καθυστερήσεων, καλύτερα είναι να αλλάξει
το καθεστώς από έγκριση σε γνωστοποίηση. Θίξαμε επίσης το θέμα της αδειοδότησης των εγκαταστάσεων που
παραμένει περίπλοκο και εν πολλοίς γραφειοκρατικό.
Στο αίτημα του ΣΜΕ για κατάργηση του 1% επί του κύκλου εργασιών, που πρέπει τα κατατεθεί στο Πράσινο Ταμείο
για τη συνέχεια, μετά την 40ετία, της λειτουργίας ενός λατομείου αδρανών, Διοικητικοί Παράγοντες ανέφεραν ότι είναι
πολιτικά δύσκολο να προταθεί να περικοπούν εγκεκριμένοι πόροι από Πράσινο Ταμείο. Μέλη του ΔΣ εξέφρασαν την
άποψη να γίνει προσφυγή επ’ αυτού στο ΣτΕ διότι αυτό λειτουργεί όχι ως ανταποδοτικό τέλος αλλά ως πρόσθετη
φορολογία.
σελ. 11

Εκφράστηκε από την πλειοψηφία των μελών του ΔΣ δυσφορία για τις μέχρι τώρα μεγάλες καθυστερήσεις στην
επίλυση των εκκρεμοτήτων του ΣΜΕ από το ΥΠΕΝ. Ήταν διάχυτη η άποψη ότι για μία ακόμη φορά, τα αιτήματα μας
δεν θα ικανοποιηθούν.
Αναφέρθηκε από τα μέλη ότι εκτός των άλλων, πρέπει να δώσουμε βάρος και στο outsourcing στη διαδικασία
επεξεργασίας των ΜΠΕ με τη βοηθητική λειτουργία και των ΚΕΣΠΑ ώστε να μειωθούν οι μεγάλοι χρόνοι αδειοδότησης
•

Χωροταξικά, Συνάντηση με Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας κ. Ε. Μπακογιάννη

Στη συνάντηση του ΣΜΕ με το Γενικό Γραμματέα κ. Ε. Μπακογιάννη θίχτηκαν σε ένα γενικότερο πλαίσιο, τα
παρακάτω:
−
−

Τροποποιήσεις Περιφερειακών Χωροταξικών στα κεφάλαια που αναφέρονται στις ΟΠΥ.
Εμφανίζονται σημαντικά προβλήματα στα κεφάλαια περί ΟΠΥ
Ειδικό Χωροταξικό για τις ΟΠΥ. Πώς το θέλουμε και γιατί. Ζητούμε να εκφράσουμε άποψη επί
του τελικού draft που δεν μας έχει σταλεί. Πιστεύουμε ότι ένα Ειδικό Χωροταξικό ΟΠΥ στη σωστή
κατεύθυνση, εκτός των άλλων, θα απλοποιήσει την αδειοδότηση των εξορυκτικών έργων και θα
μειώσει τις προσφυγές ενάντια στην εξορυκτική δραστηριότητα.

Παρατίθεται και η σχετική παρουσίαση που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής και εκθέτει τα βασικά
ζητήματα. Με διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο, μπορείτε να την κατεβάσετε
παρουσιαση του
κλάδου για τη συνά

•

Δημόσια Διαβούλευση για τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες

Τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι τρεις πρώτες Ειδικές
Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) για τις περιοχές «Νatura 2000» σε Κρήτη (ΠΕ Ρεθύμνου-μέρους, Ηρακλείου και
Λασιθίου), Έβρο (ΠΕ Έβρου και Ροδόπης-μέρους) και Πελοπόννησο (ΠΕ Λακωνίας-μέρους και Μεσσηνίας)
[διαθέσιμες στο σύνδεσμο: https://ypen.gov.gr/diavouleusi ].

Μέσω των ΕΠΜ, προδιαγράφεται -μεταξύ άλλων- το πλαίσιο χωροθέτησης και εγκατάστασης επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων εντός των περιοχών), με επίδραση τόσο σε υφιστάμενα όσο και σε μελλοντικά
έργα/δραστηριότητες. Αποτελεί ζήτημα αυξημένης βαρύτητας ο υπό διαβούλευση σχεδιασμός, καθώς βάσει αυτού
θα προχωρήσει εν συνεχεία η σύνταξη και έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων προστασίας/διαχείρισης, μέσω των
οποίων θα θεσπιστούν οι -υπό διαβούλευση σήμερα- κανόνες άσκησης των επιτρεπόμενων ανθρωπογενών
δραστηριοτήτων.

Οι ρυθμίσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τομέα /τύπο της δραστηριότητας και την περιοχή αναφοράς

Συμμετείχαμε στη διαβούλευση των τριών πρώτων ΕΠΜ που κυκλοφόρησαν (Κρήτης, Ηπείρου και Πελοποννήσου).
Ως ήταν φυσικό, με βάση την πρόσφατη κείμενη νομοθεσία, η εξορυκτική δραστηριότητα τίθεται εκτός περιοχών
αποκλειστικής προστασίας και προστασίας της φύσης. Επίσης, στις ΕΠΜ γίνεται μόνιμη αναφορά της ένταξης της
λατομικής δραστηριότητας εντός λατομιών περιοχών, κάτι, που ως γνωστό, μπορεί να λειτουργήσει μόνο για την
εξόρυξη αδρανών υλικών.
σελ. 12

Μετά από συζήτηση με το ΣΕΒ και με το Γενικό Διευθυντή Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού κ. Κ. Δημόπουλο, πρόκειται
να συμμετάσχουμε σε ειδική διαβούλευση που θα γίνει σε ό,τι αφορά στις νέες ΕΠΜ, πριν αυτές τεθούν στην τελική
δημόσια διαβούλευση.
Αναλυτικότερα αναφέρονται παρακάτω οι παρατηρήσεις του ΣΜΕ
Α. Μελέτη 9 «Εκπόνηση ΕΠΜ για τις περιοχές NATURA 2000 της Περιφέρειας Κρήτης
Γενική Παρατήρηση
Θεωρούμε ότι ειδική κατηγορία χρήσης «25» που αφορά στις εξορυκτικές δραστηριότητες στερεών ορυκτών (λατομεία,
ορυχεία και μεταλλεία και όχι υδρογονάνθρακες ) που αποτελούν το αντικείμενο των μελών του Συνδέσμου μας, πρέπει
να συμπεριληφθεί στις επιτρεπόμενες χρήσεις στο άρθρο 44 παραγρ. 18 με τις αντίστοιχες προσθήκες στις παραγράφους
14α και 14β (ζώνες απόλυτης προστασίας φύσης και προστασίας της φύσης), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και από το
Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές πρακτικές.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει την πιο αυστηρή νομοθεσία σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος σε όλον
τον κόσμο, νομοθεσία η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται με νέες ρυθμίσεις, στρατηγικές για την προστασία της
βιοποικιλότητας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την αντιμετώπιση των ρύπων και των αποβλήτων και οδηγίες
για την επίτευξή των.
Όμως προκειμένου να εξασφαλιστεί η αλυσίδα εφοδιασμού με φυσικούς πόρους αναγκαίων για την ευρωπαϊκή κοινωνία,
επιτρέπει την εξόρυξη πρώτων υλών και μέσα σε προστατευόμενες περιοχές χωρίς να απαγορεύει άκριτα και εκ των
προτέρων την αξιοποίησή τους. Τους όρους της αδειοδότησης αυτής τους έχει θεσπίσει και περιγράψει αναλυτικά στην
καθοδηγητική οδηγία για την εξορυκτική δραστηριότητα εντός περιοχών προστασίας “NATURA Guidance for
Extractive non Energy Activities”, η οποία έχει εκδοθεί από τον Σεπτέμβριο του 2010.
Σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη, ανταγωνιστικά προς την Ελλάδα, που έχουν ορυκτούς πόρους (Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία,
Φιλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Τσεχία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία), υπάρχουν παραδείγματα εξορυκτικών έργων εντός
προστατευόμενων περιοχών.
Ειδικές παρατηρήσεις
α
Παράγραφος 4.4.1: Περιοχή Προστασίας Βιοποικιλότητας Κουρταλιώτη-Πρέβελη
Επιτρέπει υπό όρους την εξόρυξη εντός μόνο της Ζώνης Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών και μόνο εντός λατομικών
περιοχών. Αυτό μπορεί να ισχύσει μόνο για τα λατομεία αδρανών. Δεν μπορεί να ισχύσει για τα λατομεία βιομηχανικών
ορυκτών. Εάν βρεθεί κοίτασμα βιομηχανικού ορυκτού (τα κοιτάσματα χωροθετούνται από τη φύση), με βάση το σχέδιο της
ανωτέρω μελέτης, δεν είναι δυνατή η αξιοποίησή του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αντιβαίνει ακόμη και το πνεύμα του
ΠΔ 59/2018, που επιτρέπει στις χρήσεις γης τη λατομική δραστηριότητα.
Πρέπει να γραφεί εντός της μελέτης η δυνατότητα αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών εντός της προαναφερόμενης
περιοχής.
β
Παράγραφος 4.4.2: Πάρκο Οικοανάπτυξης Ψηλορείτη
Επιτρέπει υπό όρους την εξόρυξης εντός της Ζώνης Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών και της Ζώνης Βιώσιμης Διαχείρισης
Φυσικών Πόρων και μόνο εντός Λατομικών Περιοχών. Αυτό μπορεί να ισχύσει μόνο για τα λατομεία αδρανών. Δεν μπορεί
να ισχύσει για τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών. Εάν βρεθεί κοίτασμα βιομηχανικού ορυκτού (τα κοιτάσματα
χωροθετούνται από τη φύση), με βάση το σχέδιο της ανωτέρω μελέτης, δεν είναι δυνατή η αξιοποίησή του.
Πρέπει να γραφεί εντός της μελέτης η δυνατότητα αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών εντός της προαναφερόμενης
περιοχής.
γ

Παράγραφος 4.4.3: Φυσικό Αρχαιολογικό Πάρκο Γιούχτα-Αγίας Ειρήνης

σελ. 13

Δεν επιτρέπει πουθενά την εξόρυξη. Αυτό αντιβαίνει όχι μόνο την Ευρωπαϊκή θεσμοθέτηση, που περιγράφεται στη Γενική
Παρατήρηση, αλλά και τη λογική του ΠΔ 19/2018.Εάν εξευρεθούν ορυκτοί πόροι εντός της περιοχής, ανεξαρτήτως
οικονομικής ή κοινωνικής σημασίας, ανεξαρτήτως όρων και προϋποθέσεων με τις οποίες μπορεί να λειτουργήσει η
εξορυκτική δραστηριότητα σε συνδυασμό με την προστασία του Περιβάλλοντος, με βάση τη μελέτη, μένουν εκτός
αξιοποίησης.
Πρέπει να γραφεί εντός της μελέτης η δυνατότητα αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών εντός της προαναφερόμενης
περιοχής.
δ
Παράγραφος 4.4.4: Φυσικό Πάρκο Αστερουσίων
Επιτρέπει υπό όρους την εξόρυξη εντός της Ζώνης Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών και της Ζώνης Βιώσιμης Διαχείρισης
Φυσικών Πόρων και μόνο εντός Λατομικών Περιοχών. Αυτό μπορεί να ισχύσει μόνο για τα λατομεία αδρανών. Δεν μπορεί
να ισχύσει για τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών. Εάν βρεθεί κοίτασμα βιομηχανικού ορυκτού (τα κοιτάσματα
χωροθετούνται από τη φύση), με βάση το σχέδιο της ανωτέρω μελέτης, δεν είναι δυνατή η αξιοποίησή του.
Πρέπει να γραφεί εντός της μελέτης η δυνατότητα αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών εντός της προαναφερόμενης
περιοχής.
ε
Παράγραφος 4.4.6: Φυσικό Πάρκο Οροπεδίου Λασιθίου
Επιτρέπει υπό όρους την εξόρυξη εντός της Ζώνης Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών και της Ζώνης Βιώσιμης Διαχείρισης
Φυσικών Πόρων και μόνο εντός Λατομικών Περιοχών. Αυτό μπορεί να ισχύσει μόνο για τα λατομεία αδρανών. Δεν μπορεί
να ισχύσει για τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών. Εάν βρεθεί κοίτασμα βιομηχανικού ορυκτού (τα κοιτάσματα
χωροθετούνται από τη φύση), με βάση το σχέδιο της ανωτέρω μελέτης, δεν είναι δυνατή η αξιοποίησή του.
Πρέπει να γραφεί εντός της μελέτης η δυνατότητα αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών εντός της προαναφερόμενης
περιοχής.
στ Παράγραφος 4.4.8: Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θρήπτης-Καψά
Την εξορυκτική δραστηριότητα κατά παρέκκλιση του ΠΔ 59/2018, την επιτρέπει μόνο εντός της Ζώνης Βιώσιμης Διαχείρισης
Φυσικών Πόρων και μόνο εντός Λατομικών Περιοχών.
Δεν μπορεί να ισχύσει για τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών. Εάν βρεθεί κοίτασμα βιομηχανικού ορυκτού (τα κοιτάσματα
χωροθετούνται από τη φύση), με βάση το σχέδιο της ανωτέρω μελέτης, δεν είναι δυνατή η αξιοποίησή του.
Πρέπει να γραφεί εντός της μελέτης η δυνατότητα αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών εντός της προαναφερόμενης
περιοχής.
ζ
Παράγραφος 4.4.9: Φυσικό Πάρκο Σητείας
Επιτρέπει υπό όρους την εξόρυξη εντός της Ζώνης Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών και της Ζώνης Βιώσιμης Διαχείρισης
Φυσικών Πόρων και μόνο εντός Λατομικών Περιοχών. Αυτό μπορεί να ισχύσει μόνο για τα λατομεία αδρανών. Δεν μπορεί
να ισχύσει για τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών. Εάν βρεθεί κοίτασμα βιομηχανικού ορυκτού (τα κοιτάσματα
χωροθετούνται από τη φύση), με βάση το σχέδιο της ανωτέρω μελέτης, δεν είναι δυνατή η αξιοποίησή του.
Πρέπει να γραφεί εντός της μελέτης η δυνατότητα αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών εντός της προαναφερόμενης
περιοχής.
Β. Μελέτη 1: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές NATURA 2000 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Γενική Παρατήρηση
Θεωρούμε ότι ειδική κατηγορία χρήσης «25» που αφορά στις εξορυκτικές δραστηριότητες στερεών ορυκτών (λατομεία,
ορυχεία και μεταλλεία και όχι υδρογονάνθρακες ) που αποτελούν το αντικείμενο των μελών του Συνδέσμου μας, πρέπει να
συμπεριληφθεί στις επιτρεπόμενες χρήσεις στο άρθρο 44 παραγρ. 18 με τις αντίστοιχες προσθήκες στις παραγράφους 14α
και 14β (ζώνες απόλυτης προστασίας φύσης και προστασίας της φύσης), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και από το
Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές πρακτικές.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει την πιο αυστηρή νομοθεσία σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος σε όλον τον
κόσμο, νομοθεσία η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται με νέες ρυθμίσεις, στρατηγικές για την προστασία της βιοποικιλότητας,
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την αντιμετώπιση των ρύπων και των αποβλήτων και οδηγίες για την επίτευξή
των.

σελ. 14

Όμως προκειμένου να εξασφαλιστεί η αλυσίδα εφοδιασμού με φυσικούς πόρους αναγκαίων για την ευρωπαϊκή κοινωνία,
επιτρέπει την εξόρυξη πρώτων υλών και μέσα σε προστατευόμενες περιοχές χωρίς να απαγορεύει άκριτα και εκ των
προτέρων την αξιοποίησή τους. Τους όρους της αδειοδότησης αυτής τους έχει θεσπίσει και περιγράψει αναλυτικά στην
καθοδηγητική οδηγία για την εξορυκτική δραστηριότητα εντός περιοχών προστασίας “NATURA Guidance for Extractive
non Energy Activities”, η οποία έχει εκδοθεί από τον Σεπτέμβριο του 2010.
Σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη, ανταγωνιστικά προς την Ελλάδα, που έχουν ορυκτούς πόρους (Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία,
Φιλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Τσεχία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία), υπάρχουν παραδείγματα εξορυκτικών έργων εντός
προστατευόμενων περιοχών.
Ειδικές Παρατηρήσεις
α
Παράγραφος 4.3.3-1: Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς –Λευκίμης Σουφλίου, Ορεινού Έβρου και Κοιλάδων Δερείου
και Φιλιούρη
−
Στο ερώτημα εάν η δραστηριότητα πρόκειται να μεταβάλει το πλήθος και την έκταση των οικοτόπων και στην
αποτίμηση επίπτωσης από την άσκηση δραστηριότητας, αναφέρονται τα εξής:
Δέχεται ότι τα υφιστάμενα λατομεία, οι υφιστάμενες Λατομικές Περιοχές δεν επηρεάζουν το πλήθος και την έκταση των
οικοτόπων. Για την ίδρυση νέων λατομείων αναφέρει ότι «μπορεί να μειώσουν την έκταση και το πλήθος σημαντικών τύπων
οικοτόπων».
Την άποψη αυτή ο ΣΜΕ τη θεωρεί αυθαίρετη. Οι εξορυκτικές δραστηριότητες ακολουθούν εγκεκριμένες Μελέτες
Οικολογικής Εκτίμησης, με συγκεκριμένα μέτρα προστασίας των προστατευόμενων ειδών. H Natura Guidance της ΕΕ, όπως
αναφέρεται στη Γενική Παρατήρηση, προβλέπει μέτρα μείωσης και μέτρα αντιστάθμισης των προβλημάτων που μπορεί να
δημιουργηθούν από την εξόρυξη. Αυτά τα μέτρα, δύνανται να οδηγήσουν σε επιθυμητό επίπεδο προστασίας των
οικοτόπων. Η ίδρυση νέων λατομείων πρέπει να εξετάζεται από τις εκτιμήσεις της Ειδικής Μελέτης Οικολογικής Εκτίμησης
και των προτεινόμενων μέτρων αντιστάθμισης των προβλημάτων. Η άποψη ότι η ίδρυση νέων εξορυκτικών
δραστηριοτήτων μπορεί να μειώσει την έκταση και το πλήθος σημαντικών τύπων οικοτόπων, δεν στοιχειοθετείται.
Πρέπει να γραφεί εντός της μελέτης η δυνατότητα αξιοποίησης ορυκτών πόρων εντός της προαναφερόμενης περιοχής.
− Στο ερώτημα εάν επηρεάζει το βαθμό διατήρησης των οικοτόπων-αποτίμηση των επιπτώσεων από τη δραστηριότητα,
δέχεται ότι η εξορυκτική δραστηριότητα επηρεάζει τη διατήρησή τους. Αποδέχεται τη λειτουργία μόνο των υπαρχόντων
λατομείων και των υπαρχουσών λατομικών περιοχών. Την άποψη αυτή ο ΣΜΕ τη θεωρεί αυθαίρετη. Οι εξορυκτικές
δραστηριότητες ακολουθούν εγκεκριμένες Μελέτες Οικολογικής Εκτίμησης, με συγκεκριμένα μέτρα προστασίας των
προστατευόμενων ειδών. H Natura Guidance της ΕΕ, όπως αναφέρεται στη Γενική Παρατήρηση, προβλέπει μέτρα
μείωσης και μέτρα αντιστάθμισης των προβλημάτων που μπορεί να δημιουργηθούν από την εξόρυξη. Αυτά τα μέτρα,
δύνανται να οδηγήσουν σε επιθυμητό επίπεδο προστασίας των οικοτόπων. Η ίδρυση νέων λατομείων πρέπει να
εξετάζεται από τις εκτιμήσεις της Ειδικής Μελέτης Οικολογικής Εκτίμησης και των προτεινόμενων μέτρων αντιστάθμισης
των προβλημάτων. Η άποψη ότι η ίδρυση νέων εξορυκτικών δραστηριοτήτων μπορεί να μειώσει το βαθμό διατήρησης
των οικοτόπων, δεν στοιχειοθετείται.
Πρέπει να γραφεί εντός της μελέτης η δυνατότητα αξιοποίησης ορυκτών πόρων εντός της προαναφερόμενης περιοχής.
− Στο ερώτημα εάν επηρεάζει τη συνοχή των οικοτόπων-αποτίμηση επιπτώσεων από τη δραστηριότητα, δέχεται ότι η
εξορυκτική δραστηριότητα επηρεάζει τη συνοχή. Στη στήλη «Προτεινόμενοι όροι και περιορισμοί» δεν επιτρέπει την
ίδρυση και λειτουργία εξορυκτικών δραστηριοτήτων.
Την άποψη αυτή ο ΣΜΕ τη θεωρεί αυθαίρετη. Οι εξορυκτικές δραστηριότητες ακολουθούν εγκεκριμένες Μελέτες
Οικολογικής Εκτίμησης, με συγκεκριμένα μέτρα προστασίας των προστατευόμενων ειδών. H Natura Guidance της ΕΕ,
όπως αναφέρεται στη Γενική Παρατήρηση, προβλέπει μέτρα μείωσης και μέτρα αντιστάθμισης των προβλημάτων που
μπορεί να δημιουργηθούν από την εξόρυξη. Αυτά τα μέτρα, δύνανται να οδηγήσουν σε επιθυμητό επίπεδο προστασίας
των οικοτόπων. Η ίδρυση νέων λατομείων πρέπει να εξετάζεται από τις εκτιμήσεις της Ειδικής Μελέτης Οικολογικής
Εκτίμησης και των προτεινόμενων μέτρων αντιστάθμισης των προβλημάτων. Η άποψη ότι η ίδρυση νέων εξορυκτικών
δραστηριοτήτων μπορεί να επηρεάσει τη συνοχή των οικοτόπων, δεν στοιχειοθετείται.
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Πρέπει να γραφεί εντός της μελέτης η δυνατότητα αξιοποίησης ορυκτών πόρων εντός της προαναφερόμενης περιοχής.
− Στο ερώτημα εάν επηρεάζονται από την εξορυκτική δραστηριότητα οι παράγοντες διατήρησης των τύπων οικοτόπων,
αποδέχεται τη λειτουργία μόνο των υπαρχόντων λατομείων και των υπαρχουσών λατομικών περιοχών. Την άποψη αυτή
ο ΣΜΕ τη θεωρεί αυθαίρετη. Οι εξορυκτικές δραστηριότητες ακολουθούν εγκεκριμένες Μελέτες Οικολογικής Εκτίμησης,
με συγκεκριμένα μέτρα προστασίας των προστατευόμενων ειδών. H Natura Guidance της ΕΕ, όπως αναφέρεται στη
Γενική Παρατήρηση, προβλέπει μέτρα μείωσης και μέτρα αντιστάθμισης των προβλημάτων που μπορεί να
δημιουργηθούν από την εξόρυξη. Αυτά τα μέτρα, δύνανται να οδηγήσουν σε επιθυμητό επίπεδο προστασίας των
οικοτόπων. Η ίδρυση νέων λατομείων πρέπει να εξετάζεται από τις εκτιμήσεις της Ειδικής Μελέτης Οικολογικής
Εκτίμησης και των προτεινόμενων μέτρων αντιστάθμισης των προβλημάτων. Η άποψη ότι η ίδρυση νέων εξορυκτικών
δραστηριοτήτων θέτει σε κίνδυνο τους παράγοντες διατήρησης των τύπων οικοτόπων, δεν στοιχειοθετείται.
Πρέπει να γραφεί εντός της μελέτης η δυνατότητα αξιοποίησης ορυκτών πόρων εντός της προαναφερόμενης περιοχής.

− Στο ερώτημα εάν επηρεάζει η εξορυκτική δραστηριότητα τον αριθμό ή των πληθυσμό απειλούμενων ειδών:
αποδέχεται τη λειτουργία μόνο των υπαρχόντων λατομείων και των υπαρχουσών λατομικών περιοχών. Την άποψη αυτή
ο ΣΜΕ τη θεωρεί αυθαίρετη. Οι εξορυκτικές δραστηριότητες ακολουθούν εγκεκριμένες Μελέτες Οικολογικής Εκτίμησης,
με συγκεκριμένα μέτρα προστασίας των προστατευόμενων ειδών. H Natura Guidance της ΕΕ, όπως αναφέρεται στη Γενική
Παρατήρηση, προβλέπει μέτρα μείωσης και μέτρα αντιστάθμισης των προβλημάτων που μπορεί να δημιουργηθούν από
την εξόρυξη. Αυτά τα μέτρα, δύνανται να οδηγήσουν σε επιθυμητό επίπεδο προστασίας των οικοτόπων. Η ίδρυση νέων
λατομείων πρέπει να εξετάζεται από τις εκτιμήσεις της Ειδικής Μελέτης Οικολογικής Εκτίμησης και των προτεινόμενων
μέτρων αντιστάθμισης των προβλημάτων. Η άποψη ότι η ίδρυση νέων εξορυκτικών δραστηριοτήτων θέτει σε κίνδυνο
τον αριθμό ή τον πληθυσμό απειλούμενων ειδών ,δεν στοιχειοθετείται.
Πρέπει να γραφεί εντός της μελέτης η δυνατότητα αξιοποίησης ορυκτών πόρων εντός της προαναφερόμενης
περιοχής.
− Στο ερώτημα εάν επηρεάζει η εξορυκτική δραστηριότητα το βαθμό διατήρησης, το ενδιαίτημα ή το εύρος
εξάπλωσης σημαντικών απειλούμενων ειδών, αποδέχεται τη λειτουργία μόνο των υπαρχόντων λατομείων και των
υπαρχουσών λατομικών περιοχών. Την άποψη αυτή ο ΣΜΕ τη θεωρεί αυθαίρετη. Οι εξορυκτικές δραστηριότητες
ακολουθούν εγκεκριμένες Μελέτες Οικολογικής Εκτίμησης, με συγκεκριμένα μέτρα προστασίας των προστατευόμενων
ειδών. H Natura Guidance της ΕΕ, όπως αναφέρεται στη Γενική Παρατήρηση, προβλέπει μέτρα μείωσης και μέτρα
αντιστάθμισης των προβλημάτων που μπορεί να δημιουργηθούν από την εξόρυξη. Αυτά τα μέτρα, δύνανται να
οδηγήσουν σε επιθυμητό επίπεδο προστασίας των οικοτόπων. Η ίδρυση νέων λατομείων πρέπει να εξετάζεται από τις
εκτιμήσεις της Ειδικής Μελέτης Οικολογικής Εκτίμησης και των προτεινόμενων μέτρων αντιστάθμισης των
προβλημάτων. Η άποψη ότι η ίδρυση νέων εξορυκτικών δραστηριοτήτων θέτει σε κίνδυνο βαθμό διατήρησης, το
ενδιαίτημα ή το εύρος εξάπλωσης σημαντικών απειλούμενων ειδών, δεν στοιχειοθετείται.
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Πρέπει να γραφεί εντός της μελέτης η δυνατότητα αξιοποίησης ορυκτών πόρων εντός της προαναφερόμενης
περιοχής.
− Στο ερώτημα παράγοντες που επηρεάζουν τη χλωρίδα όπως ρύπανση, δραστηριότητες, εγκαταστάσεις κα
αποδέχεται ότι η εξορυκτική δραστηριότητα την επηρεάζει και επιτρέπει τη λειτουργία μόνο των υπαρχόντων λατομείων
και των υπαρχουσών λατομικών περιοχών. Την άποψη αυτή ο ΣΜΕ τη θεωρεί αυθαίρετη. Οι εξορυκτικές δραστηριότητες
ακολουθούν εγκεκριμένες Μελέτες Οικολογικής Εκτίμησης, με συγκεκριμένα μέτρα προστασίας των προστατευόμενων
ειδών. H Natura Guidance της ΕΕ, όπως αναφέρεται στη Γενική Παρατήρηση, προβλέπει μέτρα μείωσης και μέτρα
αντιστάθμισης των προβλημάτων που μπορεί να δημιουργηθούν από την εξόρυξη. Αυτά τα μέτρα, δύνανται να
οδηγήσουν σε επιθυμητό επίπεδο προστασίας των οικοτόπων. Η ίδρυση νέων λατομείων πρέπει να εξετάζεται από τις
εκτιμήσεις της Ειδικής Μελέτης Οικολογικής Εκτίμησης και των προτεινόμενων μέτρων αντιστάθμισης των
προβλημάτων. Η άποψη ότι η ίδρυση νέων εξορυκτικών δραστηριοτήτων θέτει σε κίνδυνο τη διατήρηση της
χλωρίδας, δεν στοιχειοθετείται.
Πρέπει να γραφεί εντός της μελέτης η δυνατότητα αξιοποίησης ορυκτών πόρων εντός της προαναφερόμενης περιοχής.
− Στο ερώτημα ποιες χρήσεις γης/δραστηριότητες επηρεάζουν με ουσιαστικό τρόπο τον αριθμό ή το πλήθος
σημαντικών απειλούμενων ειδών, αποδέχεται ότι η εξορυκτική δραστηριότητα την επηρεάζει και επιτρέπει τη λειτουργία
μόνο των υπαρχόντων λατομείων και των υπαρχουσών λατομικών περιοχών. Την άποψη αυτή ο ΣΜΕ τη θεωρεί
αυθαίρετη. Οι εξορυκτικές δραστηριότητες ακολουθούν εγκεκριμένες Μελέτες Οικολογικής Εκτίμησης, με συγκεκριμένα
μέτρα προστασίας των προστατευόμενων ειδών. H Natura Guidance της ΕΕ, όπως αναφέρεται στη Γενική Παρατήρηση,
προβλέπει μέτρα μείωσης και μέτρα αντιστάθμισης των προβλημάτων που μπορεί να δημιουργηθούν από την εξόρυξη.
Αυτά τα μέτρα, δύνανται να οδηγήσουν σε επιθυμητό επίπεδο προστασίας των οικοτόπων. Η ίδρυση νέων λατομείων
πρέπει να εξετάζεται από τις εκτιμήσεις της Ειδικής Μελέτης Οικολογικής Εκτίμησης και των προτεινόμενων μέτρων
αντιστάθμισης των προβλημάτων. Η άποψη ότι η ίδρυση νέων εξορυκτικών δραστηριοτήτων θέτει σε κίνδυνο τον
αριθμό ή το πλήθος σημαντικών απειλούμενων ειδών, δεν στοιχειοθετείται.
Πρέπει να γραφεί εντός της μελέτης η δυνατότητα αξιοποίησης ορυκτών πόρων εντός της προαναφερόμενης περιοχής.
− Στα ερωτήματα ποιες δραστηριότητες θέτουν σε κίνδυνο την ορνιθοπανίδα, το πλήθος και την έκταση που
καταλαμβάνουν τα προστατευόμενα είδη, το βαθμό διατήρησής τους, αποδέχεται ότι η εξορυκτική δραστηριότητα τα
επηρεάζει και επιτρέπει τη λειτουργία μόνο των υπαρχόντων λατομείων και των υπαρχουσών λατομικών περιοχών. Την
άποψη αυτή ο ΣΜΕ τη θεωρεί αυθαίρετη. Οι εξορυκτικές δραστηριότητες ακολουθούν εγκεκριμένες Μελέτες Οικολογικής
Εκτίμησης, με συγκεκριμένα μέτρα προστασίας των προστατευόμενων ειδών. H Natura Guidance της ΕΕ, όπως αναφέρεται
στη Γενική Παρατήρηση, προβλέπει μέτρα μείωσης και μέτρα αντιστάθμισης των προβλημάτων που μπορεί να
δημιουργηθούν από την εξόρυξη. Αυτά τα μέτρα, δύνανται να οδηγήσουν σε επιθυμητό επίπεδο προστασίας των
οικοτόπων. Η ίδρυση νέων λατομείων πρέπει να εξετάζεται από τις εκτιμήσεις της Ειδικής Μελέτης Οικολογικής Εκτίμησης
και των προτεινόμενων μέτρων αντιστάθμισης των προβλημάτων. Η άποψη ότι η ίδρυση νέων εξορυκτικών
δραστηριοτήτων θέτει σε κίνδυνο όλα τα προαναφερόμενα, δεν στοιχειοθετείται.
Πρέπει να γραφεί εντός της μελέτης η δυνατότητα αξιοποίησης ορυκτών πόρων εντός της προαναφερόμενης περιοχής.
− Στα ερωτήματα εάν από κάποια δραστηριότητα απειλείται η συνοχή και μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή του
ενδιαιτήματος και των προστατευόμενων ειδών, αποδέχεται ότι η εξορυκτική δραστηριότητα τα επηρεάζει και επιτρέπει
τη λειτουργία μόνο των υπαρχόντων λατομείων και των υπαρχουσών λατομικών περιοχών. Την άποψη αυτή ο ΣΜΕ τη
θεωρεί αυθαίρετη. Οι εξορυκτικές δραστηριότητες ακολουθούν εγκεκριμένες Μελέτες Οικολογικής Εκτίμησης, με
συγκεκριμένα μέτρα προστασίας των προστατευόμενων ειδών. H Natura Guidance της ΕΕ, όπως αναφέρεται στη Γενική
Παρατήρηση, προβλέπει μέτρα μείωσης και μέτρα αντιστάθμισης των προβλημάτων που μπορεί να δημιουργηθούν από
την εξόρυξη. Αυτά τα μέτρα, δύνανται να οδηγήσουν σε επιθυμητό επίπεδο προστασίας των οικοτόπων. Η ίδρυση νέων
λατομείων πρέπει να εξετάζεται από τις εκτιμήσεις της Ειδικής Μελέτης Οικολογικής Εκτίμησης και των προτεινόμενων
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μέτρων αντιστάθμισης των προβλημάτων. Η άποψη ότι η ίδρυση νέων εξορυκτικών δραστηριοτήτων θέτει σε κίνδυνο
όλα τα προαναφερόμενα, δεν στοιχειοθετείται.
Πρέπει να γραφεί εντός της μελέτης η δυνατότητα αξιοποίησης ορυκτών πόρων εντός της προαναφερόμενης περιοχής.
β Παράγραφος 4.3.4
Επιτρέπει μόνο τη λειτουργία υφιστάμενων λατομείων και λατομικών περιοχών σύμφωνα με τη ΜΠΕ. Δεν δέχεται ίδρυση
νέων λατομικών δραστηριοτήτων. Αυτό αντιβαίνει τόσο το ΠΔ 59/2018 όσο και τις ευρωπαϊκές θέσεις για την εξόρυξη
εντός περιοχών NATURA 2000(βλέπε γενική παρατήρηση).
Πρέπει να γραφεί εντός της μελέτης η δυνατότητα αξιοποίησης ορυκτών πόρων εντός της προαναφερόμενης περιοχής.
Γ. Μελέτη 10: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές NATURA 2000 της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Γενική Παρατήρηση
Θεωρούμε ότι ειδική κατηγορία χρήσης «25» που αφορά στις εξορυκτικές δραστηριότητες στερεών ορυκτών (λατομεία,
ορυχεία και μεταλλεία και όχι υδρογονάνθρακες ) που αποτελούν το αντικείμενο των μελών του Συνδέσμου μας, πρέπει να
συμπεριληφθεί στις επιτρεπόμενες χρήσεις στο άρθρο 44 παραγρ. 18 με τις αντίστοιχες προσθήκες στις παραγράφους 14α
και 14β (ζώνες απόλυτης προστασίας φύσης και προστασίας της φύσης), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και από το
Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές πρακτικές.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει την πιο αυστηρή νομοθεσία σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος σε όλον τον
κόσμο, νομοθεσία η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται με νέες ρυθμίσεις, στρατηγικές για την προστασία της βιοποικιλότητας,
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την αντιμετώπιση των ρύπων και των αποβλήτων και οδηγίες για την επίτευξή
των.
Όμως προκειμένου να εξασφαλιστεί η αλυσίδα εφοδιασμού με φυσικούς πόρους αναγκαίων για την ευρωπαϊκή κοινωνία,
επιτρέπει την εξόρυξη πρώτων υλών και μέσα σε προστατευόμενες περιοχές χωρίς να απαγορεύει άκριτα και εκ των
προτέρων την αξιοποίησή τους. Τους όρους της αδειοδότησης αυτής τους έχει θεσπίσει και περιγράψει αναλυτικά στην
καθοδηγητική οδηγία για την εξορυκτική δραστηριότητα εντός περιοχών προστασίας “NATURA Guidance for Extractive
non Energy Activities”, η οποία έχει εκδοθεί από τον Σεπτέμβριο του 2010.
Σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη, ανταγωνιστικά προς την Ελλάδα, που έχουν ορυκτούς πόρους (Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία,
Φιλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Τσεχία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία), υπάρχουν παραδείγματα εξορυκτικών έργων εντός
προστατευόμενων περιοχών.
Ειδικές Παρατηρήσεις
α
Παράγραφος 4.3.4.4 : Γενικές ρυθμίσεις
Αναφέρεται: «Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση έργων και η άσκηση δραστηριοτήτων που δεν αναφέρονται στις επιτρεπόμενες
Ειδικές Χρήσεις».
Ως Ειδικές Χρήσεις στην περίπτωση της εξόρυξης, θεωρούνται η Ζώνη Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών και η Ζώνη
Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων.
Η απαγόρευση αυτή ενέχει τον κίνδυνο στέρησης της δυνατότητας αξιοποίησης ΟΠΥ, που πιθανόν να υπάρχουν εκτός των
ζωνών που προαναφέρθηκαν. Αυτό αντιβαίνει την ευρωπαϊκή λογική του NATURA Guidance, που περιγράφεται στην γενική
παρατήρηση.
Πρέπει να γραφεί εντός της μελέτης η δυνατότητα αξιοποίησης ορυκτών πόρων εντός της προαναφερόμενης περιοχής.
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β

Παράγραφος 4.3.4.5.1: Επιτρεπόμενες χρήσεις

25. Εξορυκτικές Δραστηριότητες
Επιτρέπονται μόνο εντός Ζώνης διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών και Ζώνης Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων.
Παρόλο που γίνεται αναφορά στο «Έγγραφο κατευθύνσεων της Ε. Επιτροπής – Εξόρυξη ορυκτών πλην των ενεργειακών
και NATURA 2000». Στη Μελέτη, περιγράφονται μόνο οι περιβαλλοντικές συνέπειες που αναφέρονται στο έγγραφο και
όχι οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μπορεί να υπάρξει εξορυκτική δραστηριότητα εντός περιοχών NATURA και στα
απαιτούμενα μέτρα για μείωση ή αντιστάθμιση των συνεπειών.
Πρέπει να γίνει πλήρης αναφορά στο έγγραφο κατευθύνσεων της Ε. Επιτροπής, όπου θα περιλαμβάνονται και οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της εξόρυξης εντός NATURA 2000.
γ Παράγραφος 4.3.4.5.2
Στη μελέτη αναφέρεται ότι επιτρέπεται μόνο «η λειτουργία λατομείων εξόρυξης παραδοσιακών λατομικών προϊόντων»
για τοπική χρήση».
Επίσης αναφέρει ότι «Η έρευνα και η λειτουργία μεταλλείων και λατομείων βιομηχανικών ορυκτών είναι δυνατή μετά
από σύμφωνη γνώμη της Μονάδας Διαχείρισης της περιοχής».
Αυτό, με βάση την υπάρχουσα νοοτροπία, ισοδυναμεί με πλήρη απαγόρευση των λατομικών και μεταλλευτικών
δραστηριοτήτων. Αντιβαίνει τους ευρωπαϊκούς όρους για εξόρυξη εντός NATURA 2000 (βλέπε γενική παρατήρηση) και
παρακάμπτει τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατευθείαν από την αντίστοιχη υπηρεσία του ΥΠΕΝ,
θέτοντας ως προϋπόθεση όχι την έγκριση της ΜΠΕ και της Ειδικής Οικολογικής Εκτίμησης αλλά τη σύμφωνη γνώμη της
μονάδας διαχείρισης της περιοχής.
Πρέπει η παράγραφος αυτή να ανασκευαστεί και να δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης ορυκτών πόρων εντός της
προαναφερόμενης περιοχής.
Ο ΣΜΕ, ως προς τις υπό διαμόρφωση Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, εκτός των άλλων, έθεσε τα εξής:
•
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Οι ΕΠΜ που ανακοινώθηκαν περιέχουν πολλά θέματα και κατά τη γνώμη μας δεν ακολουθήθηκε η
σωστότερη πορεία διαλόγου, η οποία θα εξασφάλιζε αν μη τι άλλο την κατανόηση των μελετητών για
τις ιδιορρυθμίες της εξορυκτικής δραστηριότητας

•
•

Θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένο να πραγματοποιηθούν ξεχωριστές συναντήσεις, για κάθε
αναφερόμενη περιοχή, με τους αντίστοιχους μελετητές, ώστε να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Για
να δοθεί χρόνος σε αυτό, ζητούμε την παράταση κατά τρεις εβδομάδες στη δημόσια διαβούλευση
Επίσης, παρατηρούμε ότι οι μελετητές (σωστό από πλευράς τους) ακολουθούν το ΠΔ 59/2018, όπως
τροποποιήθηκε με το ν.4685/2020. Αυτό πρέπει να τροποποιηθεί εκ νέου διότι σε διαφορετική
περίπτωση οι απώλειες ορυκτού πλούτου της χώρας, εντός περιοχών NATURA και ειδικότερα εντός
των ζωνών προστασίας, θα είναι σημαντικές.

Tέλος στο πλαίσιο αυτό ο ΣΜΕ απηύθυνε επιστολή στους κκ Κ. Σκρέκα και Γ. Αμυρά
Αναλυτικότερα:
Στις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) για τις περιοχές NATURA 2000 των περιφερειών Κρήτης,
Πελοποννήσου, Έβρου και Ροδόπης, οι οποίες τέθηκαν πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπεται η
εξορυκτική δραστηριότητα- και μάλιστα μόνο αδρανών- μόνο στη Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών καθώς
και στη Ζώνη Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων.
Όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει και παρουσιάσει στις συναντήσεις μας η ειδική κατηγορία χρήσης που αφορά
στις εξορυκτικές δραστηριότητες στερεών ορυκτών (λατομεία, ορυχεία και μεταλλεία και όχι
υδρογονάνθρακες), οι οποίες είναι το αντικείμενο των μελών του Συνδέσμου μας, πρέπει να συμπεριληφθεί στις
επιτρεπόμενες χρήσεις στις Ζώνες Απόλυτης Προστασίας Φύσης και Προστασίας της Φύσης, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές πρακτικές.

Όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει την πιο αυστηρή νομοθεσία σε σχέση με την προστασία του
περιβάλλοντος σε όλον τον κόσμο, νομοθεσία η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται με νέες ρυθμίσεις, στρατηγικές για την
προστασία της βιοποικιλότητας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την αντιμετώπιση των ρύπων και των
αποβλήτων και οδηγίες για την επίτευξή των.

Όμως προκειμένου να εξασφαλιστεί η αλυσίδα εφοδιασμού με φυσικούς πόρους αναγκαίων για την ευρωπαϊκή
κοινωνία, επιτρέπει την εξόρυξη πρώτων υλών και μέσα σε προστατευόμενες περιοχές χωρίς να απαγορεύει
άκριτα και εκ των προτέρων την αξιοποίησή τους. Τους όρους της αδειοδότησης αυτής τους έχει θεσπίσει και
περιγράψει αναλυτικά στην καθοδηγητική οδηγία για την εξορυκτική δραστηριότητα εντός περιοχών
προστασίας “NATURA Guidance for Extractive non Energy Activities”, η οποία έχει εκδοθεί από τον
Σεπτέμβριο του 2010.
Σε όλα σχεδόν τα κράτη-μέλη, ανταγωνιστικά προς την Ελλάδα, που έχουν ορυκτούς πόρους (Αυστρία, Γερμανία,
Σουηδία, Φιλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Τσεχία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία), υπάρχουν παραδείγματα εξορυκτικών
έργων εντός των προστατευόμενων περιοχών.

Επομένως επιβάλλεται να τροποποιηθεί το συντομότερο το άρθρο 44 παρ. 18 του Ν. 4685/20, ώστε να
εναρμονιστεί με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας περί εκπόνησης Ειδικής
Οικολογικής Εκτίμησης, με τις οποίες να κρίνεται εάν μπορεί ένα έργο να πραγματοποιηθεί μέσα σε προστατευόμενες
περιοχές. Η απόρριψη εκ των προτέρων ενός εξορυκτικού έργου, εκτός των άλλων, περιορίζει σημαντικά την
αξιοποίηση σημαντικού κοιτασματολογικού δυναμικού της χώρας με αρνητικό αντίκτυπο στην περιφερειακή
ανάπτυξη και την εθνική οικονομία.
Σε επίρρωση των δυσμενών επιπτώσεων που ήδη διαφαίνονται, σας ενημερώνουμε ότι στις προαναφερόμενες
ΕΠΜ, όπως έχουν εισαχθεί για δημόσια διαβούλευση, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 44 του Ν. 4685/2020
ακόμα και με την ισχύουσα διατύπωση του! Περιορίζεται η εξορυκτική δραστηριότητα μόνον εντός των
καθορισμένων Λατομικών Περιοχών των Ζωνών Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών
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Πόρων, επιτρέποντας στη πράξη αποκλειστικά την εξόρυξη αδρανών αφού αυτά είναι τα μοναδικά που
αξιοποιούνται μέσα σε καθορισμένες Λατομικές Περιοχές. Έτσι στην περίπτωση που εξευρεθούν κοιτάσματα άλλων
ορυκτών πόρων, τα οποία χωροθετούνται από τη φύση (όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 2837/2000
και σε πολλές αποφάσεις του ΣτΕ), αυτά τίθενται εκτός διαδικασίας αδειοδότησης, επειδή δεν θα προβλέπεται η
εξόρυξή τους στην αντίστοιχη ΕΠΜ.
Επειδή αναμένονται οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και για άλλες περιοχές περιοχές NATURA, οι
οποίες θα οξύνουν το πρόβλημα, είναι επιβεβλημένη η άμεση τροποποίηση του άρθρου 44 παρ. 18 του
Ν.4685/20 με τις προσθήκες στις παραγράφους 14α 14β της εξορυκτικής δραστηριότητας σε όλες τις
ζώνες.

Ανασκόπηση της πορείας επίλυσης κρίσιμων θεμάτων για την αδειοδότηση και τη λειτουργία των εξορυκτικών
έργων που αφορούν στη δασική νομοθεσία και τις δασικές υπηρεσίες

•

Ο Σύνδεσμος απηύθυνε επιστολή στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος κ. Γ. Αμυρά με την οποία επανέφερε την ανάγκη να
εξεταστούν αρμοδίως και να δοθούν λύσεις σε μία σειρά θεμάτων που απασχολούν και παρεμποδίζουν την ανάπτυξη του
εξορυκτικού κλάδου και ήδη είχαν τεθεί υπόψη του σε παλαιότερη συνάντηση τον Απρίλιο του 2021.
Τα ζητήματα αυτά παραμένουν και συνοπτικά αφορούν:

−
−
−
−

Ασάφειες στη Δασική Νομοθεσία και δυσλειτουργία των δασικών υπηρεσιών
Άδεια Έγκρισης Επέμβασης, άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 4014/2011 και άρθρο 4 παρ. 2 της απόφασης 15277, 9.4.2012
Επιστροφές-παραδόσεις αποκατεστημένων δασικών εκτάσεων
Προσδιορισμός ανταλλάγματος χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 5 του ν. 4280/2014
Κωδικοποίηση του ν. 4280/2014

 Εγγυητικές διασφάλισης Δημοσίου, όπως ορίστηκαν από το ν. 4512/2018 άρθρο 66 και τις τροποποιήσειςσυμπληρώσεις με το άρθρο 152 του ν. 4819/2021, οι οποίες δεν επιλύουν τα προβλήματα που δημιουργούνται
 Μεγάλες καθυστερήσεις στη γνωμοδότηση των δασικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια έγκρισης των ΜΠΕ
 Εξορυκτικά έργα εντός περιοχών NATURA και ειδικά ανασκόπηση των περιεχομένων των πρώτων Ειδικών
Περιβαλλοντικών Μελετών
 Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και ανταλλαγή απόψεων του Συνδέσμου με τους μελετητές και τους
υπηρεσιακούς παράγοντες πριν αυτές τεθούν σε διαβούλευση
Στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκε και συνάντηση μαζί του προκειμένου να συζητηθούν τα εκκρεμή θέματα και η εξεύρεση της
καλύτερης δυνατής λύσης αυτών.
Γ. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Επόμενα βήματα για την οδηγία για τον αμίαντο, τον μόλυβδο και τα διισοκυανικά

Μετά τη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και την έγκριση των γνωμοδοτήσεων της ACSH για τον αμίαντο,
τον μόλυβδο και τα διισοκυανικά, η Επιτροπή εργάζεται τώρα για την εκτίμηση επιπτώσεων, την οποία θα
ακολουθήσει η διυπηρεσιακή της διαβούλευση. Η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει την πρόταση για αναθεώρηση της
οδηγίας για τον αμίαντο το 3ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Όσον αφορά στον μόλυβδο, το χρονοδιάγραμμα είναι
λιγότερο σαφές, δεδομένης της αβέβαιης κατάστασης λόγω της συμφωνίας ότι η οδηγία για τις καρκινογόνες και
μεταλλαξιογόνες ουσίες θα καλύπτει πλέον τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες (υπό ορισμένες προϋποθέσεις),
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μία από τις οποίες είναι και ο μόλυβδος. Ως εκ τούτου, δεν έχει αποφασιστεί ακόμη εάν ο μόλυβδος θα ρυθμιστεί στην
οδηγία για τους χημικούς παράγοντες ή στην οδηγία για τα καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα και τοξικά για την
αναπαραγωγή.

Αυτό προκαλεί ανησυχία, δεδομένου ότι κατανοούμε ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί στο τελικό κείμενο όλες οι
προϋποθέσεις που ζητήσαμε για τη συμπερίληψη των τοξικών για την αναπαραγωγή ουσιών στο CMD Για εμάς θα
ήταν προτιμότερο να καλύψουμε τον μόλυβδο στο CAD, ωστόσο μένει να δούμε αν θα είναι εφικτό.

• NOx και Diesel Exhaust. Συμμόρφωση με ευρωπαϊκά δεδομένα

Κοινή άποψη των μελών, ιδιαίτερα όσων ασχολούνται με υπόγεια έργα, είναι ότι τα πολύ χαμηλά όρια που έχουν τεθεί,
αντιμετωπίζονται πολύ δύσκολα. Απαιτείται εκτεταμένη ηλεκτροκίνηση, ιδιαίτερα στα βαριά μηχανήματα έργου που
αυτό απαιτεί με τη σειρά του υψηλότατες επενδύσεις, οι οποίες αυτόδυναμα δύσκολα μπορούν να υλοποιηθούν από
τον κλάδο.
Θα διερευνηθεί εάν είναι δυνατό να ενταχθούμε στις επιλέξιμες επενδύσεις του προγράμματος Ελλάδα 2.0
Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

•

«Ευρωπαϊκές Αρχές για τις βιώσιμες πρώτες ύλες (Sustainable Principles for raw materials (SPFRM))».

H ΕΕ κυκλοφόρησε σε όλες τις επίσημες γλώσσες ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με τις «Αρχές για τις βιώσιμες
πρώτες ύλες (Sustainable Principles for raw materials (SPFRM))». Αυτό, ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μας αποτελεί περιγραφή
Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης για τον εξορυκτικό κλάδο.
Όπως γνωρίζετε, εμείς από πολύ νωρίς (2006), έχουμε δημιουργήσει κοινή συναινέσει Κώδικα Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Προκειμένου να μην είναι ένα γενικόλογο κείμενο όπως της Commission, έχουμε αποφασίσει Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης,
ώστε να αποτυπώνεται η Βιώσιμη Λειτουργία μας. Επί των Δεικτών αυτών, ως γνωστόν, απολογίζονται σε ετήσια βάση τα
μέλη και ο ΣΜΕ ως σύνολο.
Ο διάλογος επί του κειμένου της Commission είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ήδη από τις 15.12.2021 το κείμενο αυτό έχει συζητηθεί
στην Policy Committee της Εuromines.
Aρχές χρόνου ο διάλογος θα έχει ολοκληρωθεί. Η Commission ενδιαφέρεται να ανακοινώσει στο website τις εταιρείες ή και
συνδέσμους που δέχονται να ακολουθήσουν τις Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης στην εξόρυξη ή ακολουθούν ήδη.
Συμφωνήθηκε επίσης να προωθηθούν καλές πρακτικές που να αποδεικνύουν τη βιώσιμη λειτουργία των εταιρειών
μελών μας και του ΣΜΕ.
Παρατίθενται παρακάτω οι αρχικές απόψεις των μελών της Euromines όπως εκφράστηκαν στην τελευταία συνεδρίαση της
Policy Committee:
−
−

−
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Η Euromines υποστηρίζει τις Αρχές της ΕΕ (SPFRM) για τις Βιώσιμες Πρώτες Ύλες και ενθαρρύνει τις
εταιρείες να υπογράψουν αυτές τις εθελοντικές αρχές
Υποστηρίζει την άποψη της Commission ότι οι Αρχές της ΕΕ (SPFRM) δεν αποτελούν πρότυπο και δεν
ζητούνται άμεσα η αξιολόγηση και ο έλεγχος εφαρμογής τους. Τα υφιστάμενα πρότυπα και
συστήματα δεν θα αποτελούν αντικείμενο benchmarking και διαλόγου με stakeholders, ούτε και τα
αποτελέσματα της εφαρμογής τους μπορούν να συγκριθούν. Η εφαρμογή των Αρχών ΒΑ θα αφορά
στο σχηματισμό γενικής εικόνας εφαρμογής της βιώσιμης ανάπτυξης στις πρώτες ύλες
Η Euromines υποστηρίζει τη Συμφωνία του Παρισιού και τον στόχο της ΕΕ για καθαρό, μηδενικό σε
ρύπους, κλίμα έως το 2050. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρέπει να δημιουργήσουμε βιώσιμες
και ανθεκτικές αλυσίδες αξίας της ΕΕ, στη βάση των οποίων οι πρώτες ύλες εξορύσσονται με βιώσιμο

−

−
−
−
−

τρόπο. Για να επιτραπεί μια παγκόσμια δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη, τα μέλη της Euromines τηρούν
τις αρχές της ΕΕ για βιώσιμες πρώτες ύλες
Οι φιλόδοξοι στόχοι για το κλίμα αυξάνουν τη ζήτηση για μέταλλα και ορυκτά για κλιματικές
τεχνολογίες, όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και e-mobility - έως έξι φορές συνολικά και έως και
42 φορές για μεμονωμένα μέταλλα και ορυκτά, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας IEA . Η
μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης μειώνει μόνο τη ζήτηση για πρωτογενή μέταλλα κατά περίπου 1530% έως το 2050, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Έχοντας κατά νου αυτήν την εξέλιξη, είναι
υψίστης σημασίας η υποκείμενη βάση πρώτων υλών να είναι βιώσιμη – ένα έργο το οποίο έχει
υπογράψει η ευρωπαϊκή βιομηχανία εξόρυξης, ήδη εκτελεί, αλλά απαιτεί περαιτέρω επενδύσεις για
να συνεχίσει την πορεία της. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να αναπτυχθούν κριτήρια χωρίς να
διαταραχθούν οι αλυσίδες αξίας και να αποτραπεί κάθε είδους «διαρροή βιωσιμότητας» εκτός ΕΕ.
Τα μέλη της Euromines δεσμεύτηκαν να εφαρμόζουν αρχές και πρότυπα για να εξασφαλίσουν μια
βιώσιμη διαχείριση της προμήθειας πρώτων υλών, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης
Δεσμεύονται να ακολουθήσουν αρχές και πρότυπα για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ενώ αποδεικνύουν στον ευρωπαίο καταναλωτή ότι μια οικονομία χαμηλών
εκπομπών άνθρακα είναι πραγματικά βιώσιμη
Δεσμεύονται να αναπτύξουμε κοινές και εναρμονισμένες κατευθυντήριες γραμμές για την
υποστήριξη της παρακολούθησης και της ιχνηλασιμότητας του περιβαλλοντικού και κοινωνικού
αποτυπώματος πρώτων υλών
Πιστεύει ότι πρέπει να προστατευτεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών και
ταυτόχρονα, να εγγυηθεί υψηλές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις του κλάδου μας, η
Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές αρχές αντιμετωπίζονται και εκπληρώνονται από
κάθε ευρωπαϊκή εξορυκτική εταιρεία εντός της ΕΕ και από αυτές που παραδίδουν πρώτες ύλες στην
ΕΕ. Η ΕΕ πρέπει να εγγυηθεί ότι οι φορείς εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούν ανεπαρκή
περιβαλλοντικά πρότυπα δεν θα υπονομεύσουν την ανταγωνιστικότητα των υπεύθυνων
επιχειρήσεων εξόρυξης

Τα μέλη της Euromines δεσμεύονται να τηρούν τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης στους εξής τομείς:
 Προστασία του κλίματος
 Διαδικασίες και προϊόντα χωρίς άνθρακα έως το 2050
 Απαλλαγή των προϊόντων από τον άνθρακα μέσω αποτελεσματικών μετασχηματισμών και
αξιολογήσεων του κύκλου ζωής
 Βιοποικιλότητα & προστασία του περιβάλλοντος
 Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στους φυσικούς πόρους
 Μείωση της ρύπανσης του νερού, του αέρα και του εδάφους
 Αποκατάσταση βιοποικιλότητας
 Υπεύθυνη διαχείριση απορριμμάτων
 Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων
 Αποκατάσταση χώρων εξόρυξης
 Κοινωνική ευθύνη
 Ασφάλεια (δέσμευση για μηδενικούς θανάτους και μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των
ατυχημάτων), υγεία και δικαιώματα των εργαζομένων
 Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των προτύπων της ΔΟΕ (αναφορά, δέουσα
επιμέλεια και κατάρτιση) στην αλυσίδα αξίας
 Ποικιλομορφία και ένταξη των φύλων και των τοπικών κοινοτήτων
 Υπεύθυνες αλυσίδες αξίας, ηθική και συμμόρφωση
 Συμβολή στη θετική ανάπτυξη των κοινοτήτων υποδοχής.
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Πιστεύουμε ότι οι υφιστάμενες Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΣΜΕ χρήζουν μικρών τροποποιήσεων προκειμένου
να συμπεριληφθούν τα νέα δεδομένα των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας και της Κυκλικής Οικονομίας.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε εσωτερική διαβούλευση επί των αρχών «ΕΕ για τις Βιώσιμες Πρώτες Ύλες» με την
παράθεση κάποιων αρχικών απόψεων για το βαθμό κάλυψης των αρχών ΕΕ από τις αντίστοιχες αρχές ΣΜΕ. Το
Για λόγους εύκολης σύγκρισης, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα που βασίζεται στην αρίθμηση των αρχών ΕΕ
όπως είναι στο κείμενο της Commission και στην αρίθμηση του «Κώδικα Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΣΜΕ».
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΕΕ-ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΣΜΕ
ΑΡΧΕΣ ΕΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (Ανθρώπινα
δικαιώματα, συνεργασία με κοινότητες
κοινών ενδιαφερόντων, απασχόληση, υγεία
και ασφάλεια)
1 α. Η εξόρυξη και η επεξεργασία
βιώσιμων πρώτων υλών στηρίζουν τα
ανθρώπινα δικαιώματα, τις κοινότητες και
τη χρηστή διακυβέρνηση, μέσω του
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
των πολιτισμών, των εθίμων και των αξιών
των ανθρώπων, μεταξύ άλλων και των
αυτοχθόνων πληθυσμών, οι οποίοι
επηρεάζονται από τις δραστηριότητες
εξόρυξης και επεξεργασίας

1 β. Η εξόρυξη και η επεξεργασία
βιώσιμων πρώτων υλών στηρίζουν τα
ανθρώπινα δικαιώματα, τις κοινότητες και
τη χρηστή διακυβέρνηση, μέσω
εποικοδομητικού και ενεργού διαλόγου με
ενδιαφερόμενες κοινότητες και τους
εργαζόμενους, μεταξύ άλλων και εκείνες
των αυτοχθόνων, με στόχο την προαγωγή
της κοινωνικής, οικονομικής και θεσμικής
ανάπτυξης των εν λόγω κοινοτήτων.
Ο διάλογος διεξάγεται αποτελεσματικά και
με όρους διαφάνειας και οδηγεί στη
θέσπιση ρυθμίσεων αναφοράς με τα οικεία
ενδιαφερόμενα μέρη
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ΑΡΧΕΣ ΣΜΕ

Καλύπτεται πλήρως από την
2η αρχή ΣΜΕ:
2. Εφαρμόζοντας αρχές και
πρακτικές επιχειρηματικής
ηθικής και σύγχρονα
συστήματα εταιρικής
διακυβέρνησης.

Καλύπτεται πλήρως από την
4η και 10η αρχή ΣΜΕ:
4. Επιδιώκοντας τον ειλικρινή
διάλογο με όσους
επηρεάζονται ή επηρεάζουν
τις δραστηριότητες των
επιχειρήσεών μας, με πνεύμα
αμοιβαίας κατανόησης των
απόψεων των διαφόρων μερών
10. Συμβάλλοντας οι
επιχειρήσεις, ως «ενεργοί
πολίτες», στην κοινωνική,
οικονομική, πολιτιστική και
θεσμική ανάπτυξη των
τοπικών κοινωνιών στις οποίες
δραστηριοποιούμαστε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 γ. Η εξόρυξη και η επεξεργασία
βιώσιμων πρώτων υλών στηρίζουν τα
ανθρώπινα δικαιώματα, τις κοινότητες και
τη χρηστή διακυβέρνηση, μέσω της
δέσμευσης για την εξασφάλιση ότι οι
ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης στις οικείες
κοινότητες, μεταξύ άλλων και στις
κοινότητες των αυτοχθόνων, δεν τίθενται
σε κίνδυνο από μη ασφαλείς εργασίες
εξόρυξης και επεξεργασίας

2 α. Η εξόρυξη και η επεξεργασία
βιώσιμων πρώτων υλών στηρίζουν την
αξιοπρεπή εργασία του εργατικού
δυναμικού μέσω της βελτίωσης της υγείας
και ασφάλειας των εργαζομένων χάρη στη
δέσμευση για επίτευξη του στόχου
μηδενικών ατυχημάτων
2 β. Η εξόρυξη και η επεξεργασία
βιώσιμων πρώτων υλών στηρίζουν την
αξιοπρεπή εργασία του εργατικού
δυναμικού μέσω της συνεχούς βελτίωσης
των δεξιοτήτων των εργαζομένων, καθώς
και της δημιουργίας και διατήρησης
σταθερού και ποιοτικού χώρου εργασίας·

2γ. Η εξόρυξη και η επεξεργασία
βιώσιμων πρώτων υλών στηρίζουν την
αξιοπρεπή εργασία του εργατικού
δυναμικού μέσω του σεβασμού των
δικαιωμάτων των εργαζομένων σύμφωνα
με τις θεμελιώδεις συμβάσεις της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Επιχειρηματική
ακεραιότητα, διαφάνεια και ευρύτερη
οικονομική συνεισφορά)
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Καλύπτεται εν μέρει από την
3η και 5η αρχή ΣΜΕ:
3. Εκπληρώνοντας με
συνέπεια τις θεσμοθετημένες
υποχρεώσεις μας και
παρέχοντας ορθή και
συστηματική ενημέρωση και
πληροφόρηση σε όσους
επηρεάζονται ή επηρεάζουν
τις δραστηριότητες των
επιχειρήσεών μας.
5. Υιοθετώντας την ανάπτυξη
και εφαρμογή ορθών και
επιστημονικά θεμελιωμένων
μεθόδων σχεδιασμού των
εξορυκτικών δραστηριοτήτων
για την αποτελεσματική
προστασία του περιβάλλοντος
και για τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας.
Καλύπτεται εν μέρει από την
8η αρχή ΣΜΕ
8. Επιδιώκοντας τη συνεχή
βελτίωση των επιδόσεών μας
στον τομέα της υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας.
Καλύπτεται από την 7η αρχή
του ΣΜΕ
7. Επενδύοντας σε φυσικούς,
τεχνολογικούς, οικονομικούς
και ανθρώπινους πόρους με
σκοπό την ανάπτυξη και
συνεχή βελτίωση της
αποτελεσματικότητας και
αποδοτικότητας σε βάθος
χρόνου.
Καλύπτεται από τη 2η αρχή
ΣΜΕ
2. Εφαρμόζοντας αρχές και
πρακτικές επιχειρηματικής
ηθικής και σύγχρονα
συστήματα εταιρικής
διακυβέρνησης.

Στην 8η αρχή ΣΜΕ δεν
συμπεριλαμβάνεται το zero vision

H 7η αρχή ΣΜΕ είναι πιο γενική

Η αναφορά της ΕΕ είναι πιο
συγκεκριμένη

3. Η εξόρυξη και η επεξεργασία βιώσιμων
πρώτων υλών τηρούν όλες τις νομοθετικές
και κανονιστικές διατάξεις της Ε.Ε.,
μεταξύ άλλων και την ενωσιακή νομοθεσία
όπως ορίζεται στις Συνθήκες της ΕΕ

4 α. Η εξόρυξη και η επεξεργασία
βιώσιμων πρώτων υλών αποτελούν
ουσιαστικό δομικό στοιχείο για τις
βιώσιμες αξιακές αλυσίδες με στρατηγική
σημασία για την οικονομική ανάπτυξη και
τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής
οικονομίας και κοινωνίας, μεταξύ άλλων
και για τη μετάβαση προς την κλιματική
ουδετερότητα και την ψηφιακή οικονομία,
ενώ παράλληλα συμμορφώνονται με την
αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής
βλάβης», όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή
Πράσινη Συμφωνία, δεδομένου ότι:
συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη
και κοινωνικοοικονομική πρόοδο των
κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των
αυτοχθόνων, οι οποίες σχετίζονται με τις
εργασίες εξόρυξης και επεξεργασίας ή
επηρεάζονται από αυτές
4β. Η εξόρυξη και η επεξεργασία
βιώσιμων πρώτων υλών εκτελούνται με
τρόπο ώστε να διασφαλίζεται
μακροπρόθεσμη αειφορία και οικονομική
βιωσιμότητα με στόχο την ανάπτυξη και
την κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης
κοινωνίας όσον αφορά τα ορυκτά και
τα μέταλλα·

4γ. Η εξόρυξη και η επεξεργασία βιώσιμων
πρώτων υλών προάγουν την καινοτομία
και ενθαρρύνουν τη χρήση ψηφιακών
τεχνολογιών για πιο ασφαλείς, καθαρές και
οικονομικά αποδοτικές διαδικασίες
παραγωγής
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Καλύπτεται πλήρως από την
1η και 3η αρχή ΣΜΕ
1. Ενσωματώνοντας αρχές
βιώσιμης ανάπτυξης στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων
των εταιριών-μελών μας
3. Εκπληρώνοντας με
συνέπεια τις θεσμοθετημένες
υποχρεώσεις μας και
παρέχοντας ορθή και
συστηματική ενημέρωση και
πληροφόρηση σε όσους
επηρεάζονται ή επηρεάζουν
τις δραστηριότητες των
επιχειρήσεών μας.
Καλύπτεται πλήρως από την
7η και 10η αρχή ΣΜΕ
7. Επενδύοντας σε φυσικούς,
τεχνολογικούς, οικονομικούς
και ανθρώπινους πόρους με
σκοπό την ανάπτυξη και
συνεχή βελτίωση της
αποτελεσματικότητας και
αποδοτικότητας σε βάθος
χρόνου
10. Συμβάλλοντας οι
επιχειρήσεις, ως «ενεργοί
πολίτες», στην κοινωνική,
οικονομική, πολιτιστική και
θεσμική ανάπτυξη των
τοπικών κοινωνιών στις οποίες
δραστηριοποιούμαστε.
Καλύπτεται εν μέρει από την
7η αρχή ΣΜΕ
Επενδύοντας σε φυσικούς,
τεχνολογικούς, οικονομικούς
και ανθρώπινους πόρους με
σκοπό την ανάπτυξη και
συνεχή βελτίωση της
αποτελεσματικότητας και
αποδοτικότητας σε βάθος
χρόνου
Καλύπτεται από την 5η και 6η
αρχή ΣΜΕ
5. Υιοθετώντας την ανάπτυξη
και εφαρμογή ορθών και

Δεν αναφέρεται στις αρχές ΣΜΕ
συγκεκριμένα η κάλυψη με βιώσιμο
τρόπο των αναγκών της κοινωνίας σε
ΟΠΥ και μέταλλα

Οι αρχές ΣΜΕ δεν αναφέρουν
συγκεκριμένα ότι «ενθαρρύνουν τη
χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για πιο
ασφαλείς καθαρές και οικονομικά
αποδοτικές διαδικασίες παραγωγής»

επιστημονικά θεμελιωμένων
μεθόδων σχεδιασμού των
εξορυκτικών δραστηριοτήτων
για την αποτελεσματική
προστασία του περιβάλλοντος
και για τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας.
6. Διευκολύνοντας και
ενθαρρύνοντας τη σχεδίαση
προϊόντων και διαδικασιών
παραγωγής, τη χρήση και
ανακύκλωση των προϊόντων
μας και τη διάθεση των αποβλήτων, με υπεύθυνο τρόπο
4δ. Η εξόρυξη και η επεξεργασία βιώσιμων Καλύπτεται πλήρως από την
πρώτων υλών θέτουν σε εφαρμογή αξιακές 6η αρχή ΣΜΕ
αλυσίδες τεχνολογίας ορυκτών οι οποίες
λειτουργούν με άξονα την
Διευκολύνοντας και
κυκλική οικονομία και την αποδοτικότητα ενθαρρύνοντας τη σχεδίαση
προϊόντων και διαδικασιών
των πόρων με στόχο την προώθηση της
ανάκτησης των αποβλήτων και την ώθηση παραγωγής, τη χρήση και
ανακύκλωση των προϊόντων
προς την ενεργειακή μετάβαση και τον
μας και τη διάθεση των αποεξηλεκτρισμό.
βλήτων, με υπεύθυνο τρόπο
5 Η εξόρυξη και η επεξεργασία βιώσιμων
Καλύπτεται πλήρως από την
πρώτων υλών κάνουν χρήση ορθής
2η και 9η αρχή ΣΜΕ
οικονομικής διαχείρισης με τους εξής
τρόπους:
2. Εφαρμόζοντας αρχές και
α. Με εφαρμογή συστήματος διαχείρισης
πρακτικές επιχειρηματικής
με πλήρη λογοδοσία όσον αφορά το
ηθικής και σύγχρονα
σύνολο των οικονομικών ζητημάτων και
συστήματα εταιρικής
τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές
διακυβέρνησης
πτυχές των εργασιών·
9. Δημοσιοποιώντας στοιχεία
για την παρακολούθηση της
προόδου που αφορά στις
οικονομικές, περιβαλλοντικές
και κοινωνικές επιδόσεις του
κλάδου, με ιδιαίτερη
έμφαση στους τομείς της
υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας.
5β. Με ενσωμάτωση της βιωσιμότητας
Καλύπτεται πλήρως από την
στις στρατηγικές εταιρικής διακυβέρνησης 1η και 2η αρχή
και τα συστήματα διαχείρισης με βάση την
εταιρική κοινωνική ευθύνη,
1. Ενσωματώνοντας αρχές
συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης
βιώσιμης ανάπτυξης στις διακινδύνων και του σεβασμού προς το
δικασίες λήψης αποφάσεων
κράτος δικαίου·
των εταιριών-μελών μας.
2. Εφαρμόζοντας αρχές και
πρακτικές επιχειρηματικής
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ηθικής και σύγχρονα
συστήματα εταιρικής
διακυβέρνησης.
5γ. Με εφαρμογή ισχυρών συστημάτων
διαφάνειας που
αφορούν, μεταξύ άλλων, και τον πίνακα
υποβολής
στοιχείων μη οικονομικού χαρακτήρα προς
τους
επενδυτές και το κοινό·

5δ. Με τήρηση των εταιρικών πρακτικών
δεοντολογίας
για τη διατήρηση της υψηλότερης δυνατής
επιχειρηματικής ακεραιότητας σε κάθε
εργασία, καθώς και των ορθών
συστημάτων διακυβέρνησης, όπως
ορίζονται στην ενωσιακή και την εθνική
νομοθεσία και στα σχετικά διεθνώς
συμφωνηθέντα έγγραφα
καθοδήγησης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
(Περιβαλλοντική διαχείριση και
μετριασμός των επιπτώσεων
6. Η εξόρυξη και η επεξεργασία βιώσιμων
πρώτων υλών κάνουν χρήση ορθών
πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Αυτό διασφαλίζεται με τους εξής τρόπους:
6α. Με εφαρμογή ορθής περιβαλλοντικής
διαχείρισης της τεχνικής και οικονομικής
σκοπιμότητας βάσει επιστημονικών
στοιχείων και γνώσεων, σύμφωνα με το
ισχύον νομικό πλαίσιο και την Ευρωπαϊκή
Πράσινη Συμφωνία· οι βασικές αρνητικές
επιπτώσεις των εργασιών στο περιβάλλον
(π.χ. ύδατα, αέρας, έδαφος),
καθώς και οι ζημίες που προκύπτουν, θα
παρακολουθούνται, θα αξιολογούνται και
θα ελαχιστοποιούνται επαρκώς·

Καλύπτεται πλήρως από την
9η αρχή ΣΜΕ
9. Δημοσιοποιώντας στοιχεία
για την παρακολούθηση της
προόδου που αφορά στις
οικονομικές, περιβαλλοντικές
και κοινωνικές επιδόσεις του
κλάδου, με ιδιαίτερη
έμφαση στους τομείς της
υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας.
Καλύπτεται πλήρως από τη 2η
αρχή ΣΜΕ
2. Εφαρμόζοντας αρχές και
πρακτικές επιχειρηματικής
ηθικής και σύγχρονα
συστήματα εταιρικής
διακυβέρνησης.

Καλύπτεται πλήρως από την
1η , 3η, 5η και 9η αρχή ΣΜΕ
1. Ενσωματώνοντας αρχές
βιώσιμης ανάπτυξης στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων
των εταιριών-μελών μας
3. Εκπληρώνοντας με
συνέπεια τις θεσμοθετημένες
υποχρεώσεις μας και
παρέχοντας ορθή και
συστηματική
ενημέρωση και πληροφόρηση
σε όσους επηρεάζονται ή
επηρεάζουν τις
δραστηριότητες των
επιχειρήσεών μας.
5. Υιοθετώντας την ανάπτυξη
και εφαρμογή ορθών και
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Δεν γίνεται στις αρχές ΣΜΕ αναφορά
για την Πράσινη Συμφωνία

επιστημονικά θεμελιωμένων
μεθόδων σχεδιασμού των
εξορυκτικών δραστηριοτήτων
για την αποτελεσματική
προστασία του περιβάλλοντος
και για τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας

6β. Με εφαρμογή μέτρων περιβαλλοντικής
προστασίας
και μετριασμού καθ’ όλη τη διάρκεια του
κύκλου
ζωής μιας εργασίας εξόρυξης και
επεξεργασίας, από
το στάδιο της έρευνας έως και μετά το
κλείσιμο·

9. Δημοσιοποιώντας στοιχεία
για την παρακολούθηση της
προόδου που αφορά στις
οικονομικές, περιβαλλοντικές
και κοινωνικές επιδόσεις του
κλάδου, με ιδιαίτερη έμφαση
στους τομείς της υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας.
Καλύπτεται πλήρως από την
3η και 5η αρχή ΣΜΕ

Η αρχή της Ε.Ε. είναι πιο
συγκεκριμένη

3. Εκπληρώνοντας με
συνέπεια τις θεσμοθετημένες
υποχρεώσεις μας και
παρέχοντας ορθή και
συστηματική
ενημέρωση και πληροφόρηση
σε όσους επηρεάζονται
ή επηρεάζουν τις
δραστηριότητες των
επιχειρήσεών μας.
5. Υιοθετώντας την ανάπτυξη
και εφαρμογή ορθών και
επιστημονικά θεμελιωμένων
μεθόδων σχεδιασμού των
εξορυκτικών δραστηριοτήτων
για την αποτελεσματική
προστασία του περιβάλλοντος
και για τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας

6γ. Με εφαρμογή των καλύτερων
διαθέσιμων τεχνικών για τη διαχείριση των
εξορυκτικών αποβλήτων, σύμφωνα με την
οδηγία για τα εξορυκτικά απόβλητα και το
ισχύον έγγραφο αναφοράς βέλτιστων
διαθέσιμων τεχνικών για τη διαχείριση των
αποβλήτων της
εξορυκτικής βιομηχανίας·
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Καλύπτεται από την 6η αρχή
ΣΜΕ
6. Διευκολύνοντας και
ενθαρρύνοντας τη σχεδίαση
προϊόντων και διαδικασιών
παραγωγής, τη χρήση και
ανακύκλωση των προϊόντων
μας και τη διάθεση των
αποβλήτων, με υπεύθυνο
τρόπο

Η αρχή της ΕΕ είναι πιο
συγκεκριμένη

6δ. εφαρμογή, σύμφωνα με την ισχύουσα
ενωσιακή νομοθεσία, την Ευρωπαϊκή
Πράσινη Συμφωνία και
τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, των
αρχών
για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, με
στόχο την
ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών
επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα και την
αντιστάθμισή τους, όπου
προβλέπεται διά νόμου, με την υλοποίηση
ολοκληρωμένων προσεγγίσεων, καθώς και
τον συγκερασμό δραστηριοτήτων εξόρυξης
και επεξεργασίας
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000
7 α. Η εξόρυξη και η επεξεργασία
βιώσιμων πρώτων υλών βελτιώνουν και
προάγουν την αποδοτική χρήση της
ενέργειας και στηρίζουν τα μέτρα
μετριασμού και προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή μέσω: της βελτίωσης
της αποδοτικότητας όσον αφορά τη
χρήση της ενέργειας και της προώθησης
της χρήσης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο
την ελαχιστοποίηση των εκπομπών των
αερίων του θερμοκηπίου. Η μέτρηση και/ή
η εκτίμηση και αναφορά
των εκπομπών ισοδυνάμου CO2
πραγματοποιούνται
σύμφωνα με τα αποδεκτά πρότυπα
αναφοράς που ορίζονται στην ενωσιακή
και την εθνική/περιφερειακή νομοθεσία·
7β. Μέσω της υποστήριξης ή εναρμόνισης
με τους στόχους
των παγκόσμιων συμφωνιών για το κλίμα
μέσω στόχων για τη μείωση ή τον
μετριασμό των εκπομπών ισοδυνάμου CO2
που βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία,
καθώς και της προώθησης της χρήσης
των διαθέσιμων ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας·
7γ. Μέσω της αξιολόγησης του ευάλωτου
ως προς την κλιματική αλλαγή χαρακτήρα
των εργασιών, της ενίσχυσης της
ανθεκτικότητας των εργασιών στην
κλιματική αλλαγή με τη λήψη κατάλληλων
μέτρων προσαρμογής, καθώς και της
συμβολής στην ανθεκτικότητα των
παρακείμενων κοινοτήτων,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων των
αυτοχθόνων, έναντι των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής.
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Καλύπτεται από την 5η αρχή
ΣΜΕ
Υιοθετώντας την ανάπτυξη
και εφαρμογή ορθών και
επιστημονικά θεμελιωμένων
μεθόδων σχεδιασμού των
εξορυκτικών δραστηριοτήτων
για την αποτελεσματική
προστασία του περιβάλλοντος
και για τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας.

Δεν περιέχεται στις Αρχές
ΣΜΕ

Δεν περιέχεται στις Αρχές
ΣΜΕ

Δεν περιέχεται στις Αρχές
ΣΜΕ

Η αρχή της ΕΕ έχει αναλυτική
περιγραφή

8 α. Η εξόρυξη και η επεξεργασία
βιώσιμων πρώτων υλών περιλαμβάνουν τη
διαχείριση των υλικών και συμβάλλουν
στην κυκλική οικονομία της ΕΕ, όπου αυτό
είναι εφικτό και στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων της μέσω:
της διευκόλυνσης και ενθάρρυνσης της
ασφαλούς χρήσης, ανακύκλωσης και
διάθεσης των προϊόντων χάρη στην
κατανόηση της χρήσης των υλικών τους ή
της διαχείρισής τους στο πλαίσιο
θεματικών τομέων·
8β. Μέσω της προώθησης της διαχείρισης
των υλικών κατά
την εξόρυξη και την επεξεργασία,
συμπεριλαμβανομένων της εξόρυξης
υποπροϊόντων υπό οικονομικά
συμφέροντες όρους και της ανάκτησης
πρώτων υλών από τα απόβλητα της
εξόρυξης και της επεξεργασίας, καθώς και
από άλλους δευτερογενείς
πόρους.

Καλύπτεται πλήρως από την
6η αρχή ΣΜΕ
6. Διευκολύνοντας και
ενθαρρύνοντας τη σχεδίαση
προϊόντων και διαδικασιών
παραγωγής, τη χρήση και
ανακύκλωση των προϊόντων
μας και τη διάθεση των
αποβλήτων, με υπεύθυνο
τρόπο.
Καλύπτεται πλήρως από την
6η και 7η αρχή ΣΜΕ

Η αρχή της ΕΕ είναι αναλυτικότερη
και πιο συγκεκριμένη

6. Διευκολύνοντας και
ενθαρρύνοντας τη σχεδίαση
προϊόντων και διαδικασιών
παραγωγής, τη χρήση και
ανακύκλωση των προϊόντων
μας και τη διάθεση των
αποβλήτων, με υπεύθυνο
τρόπο.
7. Επενδύοντας σε φυσικούς,
τεχνολογικούς, οικονομικούς
και ανθρώπινους πόρους με
σκοπό την ανάπτυξη και
συνεχή βελτίωση της
αποτελεσματικότητας και
αποδοτικότητας σε βάθος
χρόνου

•

Συμμετοχή στη συνεδρίαση της Communication Committee της Euromines

Ο ΣΜΕ μετείχε στη συνεδρίαση της Ομάδας Επικοινωνίας της Euromines όπου εν γένει συζητήθηκαν τα παρακάτω
επικοινωνιακά θέματα:
−
−
−
−
−

−
−
−
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Εuromines Vision and mission
Contribution to the UN SDGs
Euromines Communication Strategy
Euromines main target audiences
Addressing:
 The EC and MEPs
 Member states representatives
 The wider business community
 The Unions
 NGOs
 European Policy centres and think tanks
 General Public
Key messages
Communication plan
Internal Communication: goals, outcomes, channels and tools

−
−

Digital Presence
Publications

Επισυνάπτεται η σχετική παρουσίαση με τα θέματα

Με διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο, μπορείτε να την κατεβάσετε
2022_01_25_DRAFT
Communication Stra

•

Βασικά σημεία της εξέλιξης της ΙED-επιγραμματικό χρονοδιάγραμμα δράσεων
17.12.2021: Οι Ευρωβουλευτές Dennis Radtke, Radan Kanev, Anna Michelle Assimakopoulou, Prof. Dr
Sven Simon και η Sara Skyttedal έστειλαν γράμμα στην Commission (Mr Dombrovskis) που είναι στη
διεύθυνση του Τrade και στον Mr Breton που είναι στη διεύθυνση Internal Market)
20.12.2021, εστάλη επιστολή από την Industrial Emission Alliance (με συμμετοχή και της Euromines),
στη DG GROW, ENERGY, ENVI, CLIMA και RTD (Research & Innovation). Το γράμμα συμπεριελάμβανε
μία παράγραφο που εναντιωνόταν στην συμπερίληψη νέων τομέων όπως η εξόρυξη
1.1.2022, η Euromines έστειλε ένα γράμμα με τα επιχειρήματά μας στους κομισάριους κ. Sinkevicus
(από τη διεύθυνση Περιβάλλοντος), τον κ. Dombrovskis (Trade) και τον κ. Βreton(Internal Market)
20.1.2022, μία διαδικτυακή συνάντηση ανάμεσα στη DG GROW (Ms Nyberg, Mr Herrrera και η Μs
Cavaco-Viegas) και η Euromines (o Mr van Nes) έλαβε χώρα. H DG GROW ενημέρωσε ότι η Inter
Service Consulation θα ξεκινούσε αρχές Φεβρουαρίου. Επίσης η DG GROW έδωσε έμφαση στη
σημασία να γνωρίζουν τη γνώμη των κρατών μελών απέναντι στη συμπερίληψη της εξόρυξης

Ειπώθηκε επίσης ότι αυτήν την περίοδο λαμβάνουν χώρα διάφορες δύσκολες σοβαρές και κρίσιμες συζητήσεις για
την αναθεώρηση των BREF, αναφορικά με τις βιομηχανικές διαδικασίες που ήδη υπόκεινται στα BREF. Ακόμη μία
φορά, αυτό δείχνει ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε την εξορυκτική βιομηχανία εκτός IED.

Ως προς την επιχειρηματολογία, πάνω στην οποία βασίζεται η συμπερίληψη στο ΙED, ειπώθηκε από τους
συμμετέχοντες ότι εάν υπάρξει οποιοδήποτε κενό στην ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία για τον εξορυκτικό
κλάδο, για παραδείγματα που συσχετίζονται με την επεξεργασία του νερού, θα πρέπει το κενό αυτό να καλυφθεί πιο
αποτελεσματικά από την ήδη υπάρχον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο όπως η Water Framework Directive. H άποψη
που επικρατεί σε σχέση με αυτό είναι ότι τέτοια κενά στην πράξη καλύπτονται από την εκάστοτε εθνική νομοθεσία
και άδειες των εξορυκτικών χώρων.

Η συμπερίληψη στο πεδίο εφαρμογής της ΙΕD, θα προσέθετε επιπλέον γραφειοκρατικό βάρος (χρονοβόρο και
κοστοβόρο), χωρίς ουσιαστικό περιβαλλοντικό όφελος. Εξάλλου, η ΙΕD, θα σήμαινε για τον εξορυκτικό κλάδο επιπλέον
χρόνο για την απόκτηση νέων αδειών.
Εν κατακλείδι, η συμπερίληψη του κλάδου στην iED, θα εμπόδιζε την προοπτική για ανάπτυξη της εξορυκτικής
βιομηχανίας και για προσέλκυση νέων επενδύσεων και κατ’ επέκταση κάτι τέτοιο θα μπορούσε να καθυστερήσει τις
δραστηριότητες ακόμη περισσότερο. Κάτι τέτοιο είναι εντελώς αντίθετο από τους πρωταρχικούς στόχους της
Commission για ομαλή και επιτυχημένη «Πράσινη Μετάβαση». Τέλος, Οι ιδιορρυθμίες της εξορυκτικής
δραστηριότητας είναι μεγάλες και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με οριζόντια μέτρα όπως στην κλασική
βιομηχανία.
• Συμμετοχή ΣΜΕ στη συνεδρίαση της ad hoc ομάδα δημιουργίας baseline study για τις εκπομπές ΝΟx, CO,
DE.
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Πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Ad hoc ομάδας δημιουργίας baseline study για τις εκπομπές NOx, CO, DE, στην οποία
εκπροσωπήθηκε ο κλάδος από το Γεν. Δν/τη κ. Χ. Καβαλόπουλο, με ενεργό συμμετοχή.
Σε αυτή τέθηκαν θέματα οργάνωσης όπως: ο ορισμός του αντικειμένου της μελέτης:παρουσίαση/περιγραφή της τρέχουσας
κατάστασης, ο ορισμός των προβλημάτων και των προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν με τα νέα επαγγελματικά
όρια έκθεσης (OELs), θα προωθηθούν έντονα οι προσπάθειες του κλάδου για σωστότερο έλεγχο, διαχείριση και μείωση των
αέριων ρύπων στους εργασιακούς χώρους, να αποδειχθεί στους διαμορφωτές πολιτικών (Policy makers) ότι κάνουμε τις
απαραίτητες προσπάθειες να μειώσουμε την έκθεση σε κινδύνους και να ενδυναμώσουμε την προστασία των εργαζομένων
απέναντι σε αυτούς.
Το σχετικό workshop για τα ΝΟx, CO, DE emissions, προγραμματίστηκε για Μάϊο του 2022.
Στόχος της Μελέτης είναι να δημιουργηθεί ένα αναλυτικό έγγραφο που να περιγράφει την κατάσταση των NOx, CO και DE
emissions των μελών και θα περιλαμβάνει καλές πρακτικές εφαρμογής μέτρων αλλά και προστάσεις πρόληψης ή μείωσης
εκπομπών NOx, CO, DE στον εξορυκτικό κλάδο.
Ο ειδικότερος πιο μακροπρόθεσμος στόχος είναι να επιμηκυνθεί η περίοδος παρέκκλισης, να ζητηθεί Κοινωνικο-οικονομική
έρευνα επιπτώσεων και να παρασχεθούν τα κεντρικά/κύρια μηνύματα, θέσεις και Position papers σε επίπεδο εταιρείας ή
εθνικού συνδέσμου αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Εuromines).

Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

• Σχολιασμός της απόφασης του συμβουλίου της επικρατείας 919/ 2021 σχετικά με την επεκτασιμότητα της ΣΣΕ
30/7/2018 και τον χαρακτηρισμό της (κλαδική η ομοιοεπαγγελματική) και επόμενα βήματα στις ΣΣΕ»
Από την απόφαση 919/ 2021 σχετικά με την επεκτασιμότητα της ΣΣΕ 30/7/2018 και τον χαρακτηρισμό της
(κλαδική η ομοιοεπαγγελματική) και εκτεταμένη συζήτηση με το νομικό μας σύμβουλο κύριο Μπακόπουλο,
συνάγονται τα εξής συμπεράσματα:
−

−

−

Από το ΣτΕ κρίθηκε ότι η ΣΣΕ που υπογράφηκε στις 30/7/2018 μεταξύ ΣΜΕ και ΟΜΕ δεν είναι
ομοιοεπαγγελματική αλλά κλαδική (παράγραφος 6 κειμένου)
Αναφέρει στην παράγραφο 6 του κειμένου ότι η επέκτασή της εν λόγω σύμβασης «δεν μπορεί να
καταλήγει σε διεύρυνση του πεδίου ισχύος της συλλογικής σύμβασης με τη δημιουργία
δεσμεύσεων που δεν θα μπορούσαν να έχουν παραχθεί από τη σύμβαση αυτή, δεν μπορεί δηλαδή
η σύμβαση επεκτεινόμενη να δεσμεύει πρόσωπα τα οποία όχι μόνο δεν ήταν αλλά και δεν
μπορούσαν ως εκ της οικονομικής τους δραστηριότητας ή της επαγγελματικής τους ειδικότητας
να είναι μέλη των οργανώσεων που μετείχαν στη σύναψή της». Εννοεί ότι δραστηριότητες εκτός
ΣΜΕ, (μεταλλουργίες, τσιμεντοβιομηχανίες, σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ και
τα λοιπά) δεν συμπεριλαμβάνονται σε όποια επέκταση της σύμβασης και αν αποφασισθεί
Στην παράγραφο 7 του κειμένου αναφέρει ότι η ΟΜΕ από το καταστατικό της, έχει ως σκοπό
μεταξύ άλλων, την εκπροσώπηση εργαζομένων στα εργοστάσια εμπλουτισμού και επεξεργασίας
μεταλλευμάτων καθώς και στη μεταποίηση των μετάλλων και ανεξάρτητα από ειδικότητα η
ιδιότητα εκτός από το διευθυντικό προσωπικό.."
Εδώ εντοπίζεται μία αντίφαση με την προηγούμενη επισήμανση: Εάν υπάρχει κενό στην κάλυψη
κάποιων εργαζομένων από επιχειρησιακή σύμβαση αλλότριων από το ΣΜΕ επιχειρήσεων τότε,

εάν ανήκουν στις κατηγορίες που προαναφέρθηκαν, μπορούν να επικαλεστούν τη
σύμβαση ΣΜΕ-ΟΜΕ
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−

Στην παράγραφο 10 του κειμένου, το κύριο σκεπτικό για την απόφαση του δικαστηρίου με την
οποία απέρριψε την επέκταση της σύμβασης, ήταν η έλλειψη κάποιων ΣΤΑΚΟΔ που έπρεπε να
ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό του ελέγχου συνδρομής προϋποθέσεων επέκτασης (51%) και
όχι η συμπερίληψη ΣΤΑΚΟΔ 23-5 (Παραγωγή Τσιμέντου, Γύψου, Ασβέστη και 24 (βασικών
μετάλλων) που ήταν εξόφθαλμο λάθος δεδομένου ότι οι δραστηριότητες αυτών των ΣΤΑΚΟΔ
δεν έχουν σχέση με ΣΜΕ-ΟΜΕ. Είναι προφανές ότι οι δικαστικοί δεν μπόρεσαν να καταλάβουν το
διαχωρισμό μεταλλείων, εξόρυξης και «παραγωγής μετάλλων» ή τσιμέντου
Με βάση την απόφαση αυτή και όλα τα νέα κανονιστικά δεδομένα για την υπογραφή ΣΣΕ, ο ΣΜΕ
πρέπει να χαράξει τη νέα του στρατηγική για τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Δεδομένου ότι με βάση τις νέες διατάξεις, οι κλαδικές και επιχειρησιακές συμβάσεις είναι ισότιμες, πρέπει να
συναποφασίσουμε τη στρατηγική ρυθμίσεων στα δύο είδη αυτών των συμβάσεων, ώστε να υπάρχει ενιαίο πνεύμα σε αυτές
στα μισθολογικά και στα εργασιακά, ώστε ένα είδος σύμβασης να συνάδει με το άλλο ή να αλληλοσυμπληρώνονται. Αυτό
βέβαια δεν σημαίνει επ’ ουδενί ότι δεσμεύονται να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις μέλη στις επιχειρησιακές τους συμβάσεις
κάποια κοινά συμφωνηθέντα πλαίσια
ΣΤ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

•
Τεύχος Ιανουαρίου Manufacturing Magazine- Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων- Συνέντευξη
του Χρήστου Καβαλόπουλου Γενικού Διευθυντή του ΣΜΕ
Παρατίθεται παρακάτω άρθρο του Γενικού Διευθυντή του ΣΜΕ στο περιοδικό Manufacturing:
«Ο κλάδος των μεταλλευτικών επιχειρήσεων έχει να αντιμετωπίσει πολυεπίπεδες προκλήσεις τόσο σε διεθνές όσο και
σε εσωτερικό επίπεδο. Σε διεθνές επίπεδο, αδιαμφισβήτητα ο κλάδος καλείται να αντιμετωπίσει το θέμα της
ενεργειακής κρίσης καθώς και τις αυξήσεις στα θαλάσσια ναύλα καθώς και τα κόστη των εξαγωγικών πρώτων υλών.
Παρά την αυξανόμενη ζήτηση και την αντίστοιχη αύξηση των τιμών, τα κέρδη ροκανίζονται καθώς οι πιέσεις κόστους
είναι μεγάλες. Από εκεί και πέρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κρίνεται απαραίτητη η Ένταξη του κλάδου στον Κανονισμό
Ταξινόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενισχύει τις πράσινες επενδύσεις διότι, όπως είναι φανερό, ο κλάδος
διευκολύνει και υποστηρίζει πολλές και ποικίλες δραστηριότητες απαραίτητες για την πράσινη ανάπτυξη. Μολονότι,
ο κλάδος είναι ακόμη εν δυνάμει ταξινομημένος καθώς χωρίς αυτή την συνθήκη δεν μπορεί να προχωρήσει ο κλάδος
σε Green Funding. Επιπλέον, μια ακόμη πρόκληση είναι η εναρμόνιση των δραστηριοτήτων του κλάδου στις αρχές της
βιώσιμης ανάπτυξης. Ο κλάδος καλείται να αποδείξει ότι οι δραστηριότητες του είναι όντως βιώσιμες.
Στο εσωτερικό οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει είναι η καθυστέρηση λήψης επαρκών κυβερνητικών μέτρων
για τις ανατιμήσεις καθώς και η καθυστέρηση στο κομμάτι των αδειοδοτήσεων. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να
εφαρμοστεί η λειτουργία του outsourcing που έχει ψηφιστεί αλλά ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί. Αναντίρρητα, η
απλοποίηση της νομοθεσίας θα λειτουργούσε θετικά σε αυτό το πλαίσιο. Τέλος, είναι ιδιαίτερα σημαντική η ένταξη
του κλάδου στις προβλέψεις του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» θα κινητοποιήσει σημαντικές επενδύσεις ενώ θα δώσει και τη
δυνατότητα στον κλάδο να απαντήσει στον ανταγωνισμό αλλά και στις αναδυόμενες προκλήσεις.
Σχετικά με τις τάσεις που πρόκειται να πρωταγωνιστήσουν στον κλάδο των Μεταλλευτικών επιχειρήσεων σίγουρα η
διεύρυνση των εξαγωγών σε περισσότερες χώρες θα απασχολήσει τους επαγγελματίες. Με βάση όλα τα παραπάνω, η
εναρμόνιση του κλάδου με την πράσινη ανάπτυξη και ο περιορισμός αφενός των ρύπων του CO2 αλλά κυρίως ο
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περιορισμός της εξάρτησης από πρωτογενείς πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας μέσω της κυκλικής χρήσης των πόρων,
του σχεδιασμού βιώσιμων προϊόντων και της καινοτομίας θα αποτελέσει το μεγάλο στοίχημα για το 2022.
Στο ίδιο πλαίσιο και η εφαρμογή των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας θα βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για
τον κλάδο, ενώ σίγουρα μεγάλη θα είναι και η ανάγκη για ανάπτυξη νέων προϊόντων εξορυκτικού-μεταλλουργικού
κλάδου για νέες εφαρμογές και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Εν κατακλείδι, όλες οι ενέργειες του κλάδου τη φετινή χρονιά πρόκειται να διοχετευτούν στην υιοθέτηση των κανόνων
της κυκλικής οικονομίας αλλά και στην εφαρμογή της πράσινης συμφωνίας, διότι η συμβολή του κλάδου αποτελεί τον
ακρογωνιαίο λίθο για την εφαρμογή της πράσινης συμφωνίας. Τέλος, όλες οι ενέργειες μας θα είναι προς την
κατεύθυνση της μείωσης του κόστους ενώ η παραμετροποίηση του κλάδου κρίνεται αναγκαία. Στόχος είναι η επίλυση
του κόστους για να μην καθυστερούν τα έργα».
•

Βραβείο Αριστείας στους φοιτητές και τις φοιτήτριες από τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ

Η Γεωλογία είναι μια επιστήμη που με γοητεύει. Ένας από τους πολλούς τομείς με τους οποίους μπορείς να
ασχοληθεί κάποιος είναι αυτός της Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας. Σε καθημερινή βάση ο
κοινός άνθρωπος χρησιμοποιεί τα ορυκτά, χωρίς να έχει σαφή επίγνωση της προέλευσης κάποιων
αντικειμένων. Μάλιστα, πολλές φορές εκπλήσσεται από τις αμέτρητες χρήσεις των ορυκτών στην
καθημερινή ζωή.
Η Δήμητρα Περπέρη μεταπτυχιακή φοιτήτρια μιλά με πολύ χαρά γιατί ο κόσμος που μαθαίνει για τα ορυκτά
και τη χρησιμότητα τους δείχνει ενδιαφέρον για την επιστήμη της Ορυκτολογίας -Πετρολογίας στα
πλαίσια του Flea Market που οργάνωσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

σελ. 35

Τον Δεκέμβριο 2021 οι Πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ διοργάνωσαν το τετραήμερο Flea Market εντός της
πανεπιστημιούπολης, για τις επιστημονικές φοιτητικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στο ΑΠΘ. Οι
φοιτητές μέλη των ομάδων αυτών είχαν την δυνατότητα να διαθέσουν διάφορα αντικείμενα ώστε να
ενισχύσουν οικονομικά τις δράσεις τους. Στην δράση αυτή έλαβαν μέρος τα μέλη του AUTh SEG Student
Chapter διαθέτοντας δείγματα από ορυκτά, πετρώματα και μεταλλεύματα που είχαν συλλέξει από τις
ασκήσεις υπαίθρου είτε του Τμήματος Γεωλογίας είτε της φοιτητικής ομάδας.
Όπως ήταν φυσικό το ενδιαφέρον των επισκεπτών του Flea Market που ήταν κυρίως φοιτήτριες και
φοιτητές του ΑΠΘ, επικεντρώθηκε στα ορυκτά και στα πετρώματα.
Στοιχειοθετώντας μερικές από αυτές τις απαντήσεις, αναδεικνύεται ο μαγικός και θαυμαστός κόσμος
των ορυκτών, των πετρωμάτων και των μεταλλευμάτων, και πώς μπορούμε αυτήν την αγάπη μας να την
μεταφέρουμε να την μεταλαμπαδεύσουμε και σε άλλους.
Μυτιγλάκη Χριστίνα, Υποψήφια διδάκτορας

Χαλκός, Χρυσός, Άργυρος, Μάρμαρα, Γρανίτες, Πετρέλαιο, Φυσικό αέριο, Βιομηχανικά ορυκτά, Λίθιο,
Κοβάλτιο, Σπάνιες Γαίες. Είναι μια νοητή ευθεία, με αλληλοεπικαλύψεις και προσθήκες από άλλα βασικά
και κρίσιμα ορυκτά και πετρώματα, τα οποία καθορίζουν διαχρονικά την εξέλιξη της ανθρώπινης ιστορίας.
Συνήθως δεν τα παρατηρούμε ή δεν τα αναγνωρίζουμε στη καθημερινότητα μας, ωστόσο παίζουν
καθοριστικό ρόλο στους διάφορους τομείς της ζωής μας, στη κοινωνία και τον πολιτισμό μας. Αυτός είναι
ο λόγος που με συναρπάζουν και αποτελούν αντικείμενο της έρευνας και της καθημερινής ενασχόλησης
μου.

σελ. 36

Δήμητρα Περπέρη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Η Γεωλογία είναι μια επιστήμη που με γοητεύει. Ένας από τους πολλούς τομείς με τους οποίους
μπορείς να ασχοληθεί κάποιος είναι αυτός της Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας. Σε
καθημερινή βάση ο κοινός άνθρωπος χρησιμοποιεί τα ορυκτά, χωρίς να έχει σαφή επίγνωση της
προέλευσης κάποιων αντικειμένων. Μάλιστα, πολλές φορές εκπλήσσεται από τις αμέτρητες χρήσεις των
ορυκτών στην καθημερινή ζωή. Κατά τη διάρκεια του Flea Market οι διδακτορικοί, μεταπτυχιακοί και
προπτυχιακοί φοιτητές του AUTh SEG Student Chapter είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν και να
μοιραστούν τις γνώσεις τους με ανθρώπους που δεν έχουν επαφή με την επιστήμη της Γεωλογίας. Οι
εντυπώσεις των προσελθόντων ήταν πολύ θετικές και πολλοί από αυτούς θέλησαν να μάθουν
περισσότερες λεπτομέρειες για τα εκθέματα που μπορούσαν να αποκτήσουν, αλλά και για τη σημασία του
επιστημονικού μα αντικειμένου. Χαρήκαμε πολύ με την ανταπόκριση του κόσμου και ελπίζουμε να
προκαλέσουμε στο μέλλον το ενδιαφέρον και άλλων για την επιστήμη μας.

σελ. 37

Ευτυχία Περιστερίδου, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Τι σημαντικό κρύβεται στα κοιτάσματα; Τα πετρώματα! Και τι σημαντικό κρύβεται στα πετρώματα;
Τα ορυκτά! Άμεσα ή έμμεσα όλοι μας τα χρησιμοποιούμε καθημερινά. Από απλά αντικείμενα όπως το χαρτί,
μέχρι και τα πιο εξελιγμένα προϊόντα τεχνολογίας. Μπορεί οι περισσότεροι να νομίζουν ότι κάθε κατηγορία
ορυκτού, πετρώματος ή κοιτάσματος είναι ίδια, όμως το ανήσυχο πνεύμα του Γεωλόγου είναι αυτό που τον
ωθεί στη λεπτομερή μελέτη και τον προσδιορισμό των διαφορών τους. Είναι αυτός που διακρίνει ότι τελικά
όλα αυτά τα θαύματα της φύσης είναι τόσο διαφορετικά μεταξύ τους. Αυτή είναι η μαγεία της Γεωλογίας!
Το να διακρίνεις πίσω από το πιο απλά πράγματα στη φύση, πόσο σύνθετα είναι και πώς όλα αυτά
συνδέονται μεταξύ τους.
Αικατερίνη Πανώρα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Το ενδιαφέρον μου για την Γεωλογία, ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ, είναι
δεδομένο. Το να βλέπω, όμως, το ενδιαφέρον του κόσμου για τα ορυκτά και τα πετρώματα κατά τη διάρκεια
του Flea Market, ήταν κάτι που με χαροποίησε απρόσμενα. Φοιτητές από άλλες σχολές, Καθηγητές και
απλός κόσμος περνούσαν μία, δύο και τρείς φορές από τον χώρο που εκθέταμε τα ορυκτά προσπαθώντας
να καταλάβουν τις διαφορές των πετρωμάτων, να θαυμάσουν την ομορφιά τους και να λύσουν τις απορίες
τους. Οι συζητήσεις που άνοιξα με τον κόσμο για τα χαρακτηριστικά κάθε ορυκτού και η εκτίμηση που
έδειξαν όταν έπαιρναν τις απαντήσεις που έψαχναν, με οδήγησαν στο να πιστέψω ακράδαντα πως η
επιστήμη της Γεωλογίας δεν είναι μόνο κάτι που χρειάζεται ο άνθρωπος, αλλά και που τον συναρπάζει.

σελ. 38

Αναστάσιος Κυριάκος, Προπτυχιακός φοιτητής
Σαν Γεωλόγοι και μέλη του AUTh SEG Student Chapter τα πετρώματα και τα κοιτάσματα είναι πολύ
σημαντικά για εμάς. Είναι απίστευτο πόσες πληροφορίες μπορούμε να αντλήσουμε από αυτά, τόσο για μια
μεταλλοφορία οικονομικού ενδιαφέροντος όσο και για τις διάφορες διεργασίες που έγιναν στον πλανήτη
μας στους γεωλογικούς αιώνες. Η μεταλλογένεση, οι τεκτονικές διεργασίες, η ηφαιστειότητα και η
παλαιογεωγραφία είναι μερικά από τα μυστήρια που καλούμαστε να εξερευνήσουμε και να δώσουμε λύση
με βάση τα ορυκτά, τα πετρώματα και τα κοιτάσματα που μελετάμε. Ένα από τα πράγματα που είναι άξιο
αναφοράς στην Γεωλογία είναι ο χρόνος. Πιο συγκεκριμένα η ιδιότητα που έχουμε να ταξιδεύουμε πίσω
στον χρόνο, όχι μόνο μερικές χιλιάδες χρόνια, όπως για παράδειγμα οι αρχαιολόγοι, αλλά πολλά
εκατομμύρια χρόνια πίσω. Αυτό για όσους δεν είναι μυημένοι στην Γεωλογία φαντάζει δυσνόητο, αλλά για
έναν Γεωλόγο είναι βασικό κριτήριο για να αντιληφθεί την γεωλογική ιστορία και εξέλιξη μιας περιοχής.
Ιωάννα Άλπη, Προπτυχιακή φοιτήτρια

Τα πετρώματα και τα ορυκτά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. Τα
περισσότερα αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως η οδοντόκρεμα, τα γυαλιά όρασης, τα ρολόγια, τα
μολύβια, τα κινητά τηλέφωνα, τα αυτοκίνητα και εκατοντάδες άλλα προϊόντα, δεν θα υπήρχαν χωρίς τα
ορυκτά. Αυτό μας δείχνει πόσο σημαντικά είναι τα μέταλλα για όλους μας και πόσο διαφορετική θα ήταν η
ζωή μας αν δεν τα είχαμε!
Νικόλαος Μανθόπουλος, Μεταπτυχιακός φοιτητής

Τι είναι ένα κοίτασμα; Η απάντηση μπορεί αναμφίβολα να βρεθεί μέσα στους διάφορους
μεταλλευτικούς κώδικες παγκοσμίως. Αλλά, τι σημαίνει όμως πραγματικά ο όρος κοίτασμα; Κοίτασμα, είναι
η εμπειρία της ανακάλυψης, η πρόκληση της ανάπτυξης, η σιγουριά της εξόρυξης και η ενδελέχεια της
αποκατάστασης. Κοίτασμα, είναι η στιγμή που παρατηρείς το σημείο που κάποτε βρέθηκαν μερικές πέτρες
με περίεργο χρώμα και σήμερα βρίσκεται ένα μεταλλείο. Ένα έργο που όχι μόνο αναπτύσσει τις τοπικές
κοινωνίες, αλλά τροφοδοτεί τον ατέρμονο κύκλο της εξέλιξης της επιστήμης και της τεχνολογίας. Κοίτασμα,
είναι να κοιτάς πίσω μετά την εξόφληση και το μόνο που έχει μείνει είναι η μνήμη και ένα ωραίο τοπίο. Και
αφού όλα αυτά είναι ένα κοίτασμα...μήπως να το εκμεταλλευτούμε;

Ειρήνη Μαργιώλα, Προπτυχιακή φοιτήτρια
σελ. 39

Οι περισσότεροι δεν αντιλαμβάνονται πόσο στενά συνδεδεμένη είναι η καθημερινότητα όλων μας με
τον κόσμο της Γεωλογίας. Οι όροι ορυκτά, πετρώματα, κοιτάσματα φαντάζουν κάτι μακρινό στον μέσο
άνθρωπο. Ωστόσο, και φέτος μέσα από το Flea Market, που διοργανώθηκε στο Α.Π.Θ., μας δόθηκε η ευκαιρία
τόσο ως AUTh SEG Student Chapter όσο και ως Γεωλόγοι να αναδείξουμε αυτήν την επιστήμη, και ιδιαίτερα
τη σημασία των ορυκτών-πετρωμάτων-κοιτασμάτων για τον άνθρωπο. Το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν
μεγάλο τόσο για την επιστήμη μας όσο και για τα ορυκτά που υπήρχαν, αλλά και για τη χρήση και τη
σημασία τους στην καθημερινή μας ζωή. Ακόμη, δεν έλειπαν οι ερωτήσεις και οι απορίες για τη δράση του
Γεωλόγου στην ύπαιθρο και τη διαδικασία συλλογής δειγμάτων.
Μαργαρίτα Μέλφου, Υποψήφια διδάκτορας

Είναι ένα μαγικό ταξίδι κάποιος να σπουδάζει την επιστήμη της Γεωλογίας και να προσπαθεί να
ερμηνεύσει τη φύση και το φυσικό περιβάλλον γύρω μας. Κατά τη διάρκεια του Flea Market του ΑΠΘ, η
ομάδα μας, το AUTh SEG Student Chapter, εξέθεσε και διέθεσε ορυκτά, πετρώματα και μεταλλεύματα
ιδιαίτερης ομορφιάς στο ευρύ κοινό. Εκτός από την οικονομική ενίσχυση της ομάδας μας, πολλοί
επισκέπτες ενδιαφέρθηκαν, εντυπωσιάστηκαν και αναρωτήθηκαν για τον τρόπο δημιουργίας των
ορυκτών. Όσοι δεν ασχολούνται με τη Γεωλογία εκπλήσσονται όταν μαθαίνουν, ότι για παράδειγμα ένας
κυβικός σιδηροπυρίτης με πολύ λείες έδρες ή ένας καλά κρυσταλλωμένος χαλαζίας δεν έχουνε υποστεί
επεξεργασία από τον άνθρωπο, αλλά έτσι τους διαμόρφωσε η φύση. Ελπίζουμε η μικρή συμβολή της
ομάδας μας με την έκθεση και διάθεση δειγμάτων ορυκτών και των πετρωμάτων και το μεράκι των μελών
μας να αποτελέσει κίνητρο για κάποιους να ασχοληθούν ή να ενδιαφερθούν για να μάθουν παραπάνω
πράγματα για την μαγική επιστήμη της Γεωλογίας.
Σπυρίδων Στρογγύλης, Μεταπτυχιακός φοιτητής

Η πλειονότητα των ανθρώπων, μέσα στους οποίους πολλές φορές συμπεριλαμβανόμαστε και εμείς οι
Γεωλόγοι, δεν έχουν κατανοήσει την έννοια και την αξία των ορυκτών, των ορυκτών πόρων, των
πετρωμάτων, καθώς και των κοιτασμάτων στην καθημερινότητά μας. Ενδεικτικά, ένα αυτοκίνητο
χρειάζεται ορυκτά σιδήρου ή χαλκού. Προϊόντα καθημερινής χρήσης όπως η οδοντόβουρτσα, τα γυαλιά, τα
μολύβια, τα καλλυντικά κ.ά. συνδέονται με την κατανάλωση ορυκτών. Τα παραπάνω θα αποκτήσουν την
αξία που τους αναλογεί όταν ως ανθρωπότητα αντιληφθούμε ότι η κατασκευή αεροπλάνων, ηλεκτρικών
συσκευών μέχρι και η τσίχλα που μασάμε οφείλεται στους πόρους αυτούς. Ακόμα μεγαλύτερη αξία θα
αποκτήσουν όμως, όταν ο καθένας από εμάς αντιληφθεί πως τα αγαθά αυτά δεν βρίσκονται σε μεγάλη
αφθονία στη Γη, και είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα θα εξαντληθούν.
Πασσαλή Νικολέτα, Προπτυχιακή φοιτήτρια

Τα ορυκτά, τα πετρώματα και τα κοιτάσματα βρίσκονται παντού γύρω μας. Ήδη από την αρχαιότητα
οι άνθρωποι είχαν ξεκινήσει να τα εκμεταλλεύονται προς όφελός τους. Τα ορυκτά, τα πετρώματα και τα
κοιτάσματα εκτός της οικονομικής τους σημασίας, έχουν πολλές εφαρμογές και στην καθημερινότητα.
Χρησιμοποιούνται στην κοσμετολογία, στην κατασκευή οχημάτων, δρόμων, κτηρίων, στις ηλεκτρικές
συσκευές και φυσικά στην παραγωγή ενέργειας. Στα μάτια όμως ενός Γεωλόγου, με την μελέτη των
ορυκτών και των πετρωμάτων ξεδιπλώνεται η ιστορία όλης της Γης! Μέσω αυτών γίνονται ορατά όλα τα
γεωλογικά γεγονότα που έλαβαν μέρος και διαμόρφωσαν την Γη όπως την γνωρίζουμε σήμερα. Έτσι μας
δίνουν πληροφορίες για το κλίμα, τις συνθήκες, την σύσταση και την τεκτονική δραστηριότητα της Γης!
Μελετώντας το δείγμα ενός πετρώματος, μπορούμε να ξετυλίξουμε μια ιστορία εκατομμυρίων ετών. Για
τον Γεωλόγο είναι το κλειδί για το ταξίδι πίσω στον χρόνο, στο παρελθόν, όταν ακόμη δεν υπήρχε ο
Άνθρωπος στην Γη. Σε πολλούς αυτά φαίνονται αδιάφορα και κοινότυπα, αλλά χωρίς τις επιστήμες της
Ορυκτολογίας, της Πετρολογίας και της Κοιτασµατολογίας, ο κόσμος σήμερα θα ήταν πολύ διαφορετικός.

σελ. 40

Η φοιτητική ομάδα AUTh SEG Student Chapter της Παγκόσμιας Ένωσης Κοιτασματολόγων (Society
of Economic Geologists - SEG) ιδρύθηκε στο πλαίσιο του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2014. Η ομάδα αριθμεί 35 ενεργά μέλη, φοιτητές προπτυχιακού και
μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, καθώς και υποψήφιους διδάκτορες, των οποίων το γνωστικό
ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις διαδικασίες γένεσης, έρευνας και εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων
ορυκτών πρώτων υλών. Το παράρτημα λειτουργεί εθελοντικά και με τους όρους που θέτει η SEG, ενώ οι
δράσεις του συνεχώς αξιολογούνται. Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας Βασίλειος
Μέλφος είναι ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος, και ο Dr. Thomas Sant είναι ο σύμβουλος από την βιομηχανία.

Οι δράσεις του AUTh SEG Student Chapter στοχεύουν στην ανάπτυξη των ειδικών γνώσεων των
μελών του, αλλά και στη διάδοση της επιστήμης της Κοιτασματολογίας στο ευρύ κοινό. Σημαντικός
σκοπός για την ομάδα είναι η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων με διακεκριμένους
προσκεκλημένους από τον χώρο της επιστημονικής κοινότητας και της βιομηχανίας, καθώς και η
πραγματοποίηση ασκήσεων υπαίθρου σε σημαντικές κοιτασματολογικές περιοχές της Ελλάδας και του
εξωτερικού. Τα μέλη της ομάδας έχουν επισκεφθεί τα τελευταία χρόνια κοιτάσματα και μεταλλεία στην
Μαρώνεια, στην Κίρκη, στο Πέραμα, στην Ξυλαγανή, στο Βούρινο, στο Λαύριο, στην Μήλο, στη Δράμα,
στο Παγγαίο, στη Βάθη και στα Ριζανά, καθώς και στο Ada Tepe της Βουλγαρίας, στην περιοχή BorTimok της Σερβίας και στην περιοχή Buchim-Plavica της North Macedonia. Για τις δράσεις αυτές, αλλά
και για την προώθηση της Γεωλογικής Επιστήμης, το Student Chapter έλαβε από τις Πρυτανικές Αρχές
του ΑΠΘ Βραβείο Αριστείας στις 31 Αυγούστου 2021.

σελ. 41

