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           ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
       
       
 

 Α. ΔΣ 
 

Τα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ του ΣΜΕ το Μάρτιο και Απρίλιο του 2022,  ήταν τα εξής: 
 

− Αναπλήρωση της θέσης του εκλιπόντος Α. Αποστολίκα στο ΔΣ  
− Απώλεια Οδυσσέα Κυριακόπουλου 
− Νέα εταιρειών  
− Προετοιμασία ΓΣ  
− Εργασιακά   
− Κοστολόγηση επιπτώσεων καθυστερήσεων νομοθετικών ρυθμίσεων ΦΣΤΕ η ΚΑΣΗ  
− Εξελίξεις σε θέματα "αιγιαλού και παραλίας"  
− Προετοιμασία για τoν εορτασμό των 100 χρόνων ΣΜΕ   
− Οργάνωση δικτύου βραβευθέντων ΣΜΕ   
− Ενημέρωση από την ad hoc ομάδα επεξεργασίας αλλαγών/τροποποιήσεων  Καταστατικού 

ΣΜΕ 
−  Προετοιμασία ΓΣ, πρόταση διοργάνωσης Panels: α) Εξόρυξη και Γεωπολιτικές αλλαγές, β) 

Εξορυκτική βιομηχανία και νέες Τεχνολογίες. Προτάσεις για ομιλητές  
− Ενημέρωση για τις προτεινόμενες αλλαγές στο Καταστατικό  
− Προτεινόμενες αλλαγές στον Κώδικα Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης  
− Ευρωπαϊκά θέματα  
− Άδειες Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, επαφή ΣΕΒ, ΣΜΕ με Γεν. Γραμματέα Βιομηχανίας   

 
 

Β. ΣΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

• Κοστολόγηση επιπτώσεων από την καθυστέρηση ικανοποίησης αιτημάτων του ΣΜΕ 
από το ΥΠΕΝ 

Μετά τα στοιχεία που προσκομίστηκαν από το ΣΜΕ στις εταιρείες που επιλέχθηκαν για την 
κοστολόγηση των επιπτώσεων (ECHMES, ΙΟΒΕ), οι εταιρείες εκτίμησαν ότι η μελέτη αυτή θα έχει 
κόστος τα 30.000 ευρώ. Στη συζήτηση που ακολούθησε η κύρια άποψη ήταν ότι το χρηματικό ποσό 
που ζητείται είναι ιδιαίτερα μεγάλο σε σχέση με την πιθανή του χρησιμότητα. Θα επανεξεταστεί ίσως 
στο εγγύς μέλλον. 

 

• Εξελίξεις σε θέματα Αιγιαλού και Παραλίας 

Υπάρχει σημαντικός διάλογος με το ΥΠΑΝ, προκειμένου να γίνουν τροποποιήσεις της υπάρχουσας 
νομοθεσίας, ιδιαίτερα στα θέματα της χρήσης βιομηχανικών λιμένων και εγκαταστάσεων φόρτωσης. 
Αντίστοιχος διάλογος θα ανοίξει και με το ΥΠΕΝ, προκειμένου να συζητηθούν οι περιβαλλοντικές 
πτυχές των θεμάτων. Στη φάση αυτή αποφασίστηκε να συμμετάσχει και ο ΣΜΕ.  
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• Δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής 
διαδικασίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – β’ φάση αδειοδότηση παραγωγής και 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης πιλοτικών θαλάσσιων 
πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την 
προστασία του περιβάλλοντος».  
 

Tέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο : «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας-Β’ φάση..». 

Αυτό που ενδιαφέρει τον κλάδο μας είναι ότι στο Μέρος Β’ άρθρο 21 περί ασφάλειας 
ανεμογεννητριών, δεν αναφέρει ότι πρέπει να τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας από 
προϋπάρχουσες άλλες δραστηριότητες. Επίσης, στο Μέρος ΣΤ’ , Κεφάλαιο Α’ υπάρχουν διατάξεις 
που αφορούν σε ρυθμίσεις μεταλλευτικής και λατομικής δραστηριότητας (άρθρα 113-123). 

Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή προς παρατηρήσεις μέχρι 10 Μαΐου 2022. 

Επισυνάπτονται παρακάτω αναλυτικά οι παρατηρήσεις που κατέθεσε ο ΣΜΕ επί του εν λόγω 
νομοσχεδίου στον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Κ. Σκρέκα, αποκλειστικά για την εξορυκτική 
δραστηριότητα, ώστε να διευκολυνθούν και οι υπηρεσίες του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου στη 
σύνταξη του τελικού κειμένου και αλλά και να βοηθηθεί ο κλάδος στην επίλυση χρόνιων 
προβλημάτων του. 

Αναλυτικότερα: 

Μέρος Β’  

Άρθρο 21 

Περί αποστάσεων ασφαλείας 

Αναφέρεται μόνο στις αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται μεταξύ ανεμογεννητριών και στον 
περιβάλλοντα χώρο τους το  «γήπεδο ασφαλείας». 

Σχόλιο: 
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Πρέπει να προστεθεί  ότι τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας από λειτουργούντα λατομεία-μεταλλεία, 
ίσες με αυτές που διατηρεί το λειτουργούν λατομείο-μεταλλείο από προϋπάρχοντα έργα., όπως 
προβλέπει ο ΚΜΛΕ στο άρθρο 85 (250-500 μ., αναλόγως με τη χρήση ή μη, των εκρηκτικών υλών).  

Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Σε περίπτωση που λειτουργεί 
φωτοβολταϊκό πάρκο εντός λατομείου και ανήκει στο φορέα της εξόρυξης, τότε η μέριμνα της 
ασφάλειάς του εναπόκειται στο φορέα της εξόρυξης.  

Πρόταση: 

Προσθήκη στο άρθρο 21: 

Ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα χωροθετούνται σε απόσταση ασφαλείας από 
προϋπάρχοντα μεταλλεία-λατομεία, όπως προβλέπει ο ΚΜΛΕ στο άρθρο 85 και συγκεκριμένα από 
250-500 μ. ανάλογα με το εάν γίνεται χρήση ή μη εκρηκτικών υλών. 

 

Μέρος ΣΤ’ 

Κεφάλαιο Α 

Άρθρο 116 παρ. 3 

Αναφέρεται: 

«Στην περίπτωση των αποφάσεων έγκρισης διενέργειας ερευνητικών εργασιών, η ισχύς των 
οποίων έληξε από την 1η.3.2021 έως και τη δημοσίευση του παρόντος και δεν έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία μίσθωσης, παρατείνεται κατά ένα (1) έτος η προθεσμία υποβολής της αίτησης μίσθωσης 
με απευθείας σύμβαση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4512/2018 (Α’ 5). H 
παράταση του ενός (1) έτους χορηγείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ή με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, για δημόσια ή δημοτική έκταση αντίστοιχα, 
κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου και υπό την επιφύλαξη ότι για τις υπό κρίση εκτάσεις δεν 
είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών ή 
μίσθωσης υπέρ τρίτου ενδιαφερομένου. Η παράταση χορηγείται εντός είκοσι (20) ημερών από την 
υποβολή της αίτησης και ισχύει από την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Συντονιστή 
ή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου». 



 σελ. 9 

 

Σχόλιο:  

Δεδομένου ότι πολλές εγκρίσεις ερευνών που έληξαν είχαν προβλήματα υλοποίησης-ολοκλήρωσης 
λόγω της πανδημίας, προτείνεται η παράταση διενέργειας των ερευνητικών εργασιών και όχι απλά η 
παράταση υποβολής αίτησης μίσθωσης. Αυτά με την επιφύλαξη ότι δεν είναι σε ισχύ κατά την 
έναρξη ισχύοντος του παρόντος Έγκριση Ενέργειας Διερευνητικών Εργασιών ή Αίτηση Ενέργειας 
Ερευνητικών Εργασιών ή μίσθωση υπέρ τρίτου ενδιαφερόμενου. Συγκεκριμένα προτείνεται η 
αναδιαμόρφωση της παρ.3 ως ακολούθως: 

Πρόταση: 

Στην περίπτωση των αποφάσεων έγκρισης διενέργειας ερευνητικών εργασιών, η ισχύς των οποίων 
έληξε από την 1η.3.2021 έως και τη δημοσίευση του παρόντος και δεν έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία μίσθωσης, παρατείνεται έως 31.12.2022 η ισχύς των αποφάσεων του Συντονιστή της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί έγκρισης διενέργειας ερευνητικών εργασιών. H παράταση 
έως 31.12.2022 χορηγείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή με 
απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, για δημόσια ή δημοτική έκταση αντίστοιχα, κατόπιν 
αιτήματος του ενδιαφερομένου και υπό την επιφύλαξη ότι για τις υπό κρίση εκτάσεις δεν είναι σε 
ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών ή μίσθωσης 
υπέρ τρίτου ενδιαφερομένου. Η παράταση χορηγείται εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή 
της αίτησης και ισχύει από την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Συντονιστή ή της 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 
Άρθρο 116 παρ. 4 

Αναφέρεται: 

«Σε περίπτωση που, στο πλαίσιο της παρ. 3, έχει ήδη υποβληθεί η αίτηση μίσθωσης με απευθείας 
σύμβαση, οι σχετικές συνθήκες και προϋποθέσεις συνεκτιμώνται από τον Συντονιστή της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή από τον οικείο Δήμο, προκειμένου να παραταθούν οι προθεσμίες που 
χορηγούνται για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
μίσθωσης». 
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Σχόλιο: 

Τα αιτήματα μίσθωσης που έχουν ήδη υποβληθεί συνοδεύονται υποχρεωτικά και βάσει της παρ. 2 
του άρθρου 53 του Ν. 4512/208, από τα πρωτόκολλα υποβολής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων και έκθεσης ερευνητικών εργασιών στο ΕΑΓΜΕ. Ως εκ τούτου η παράγραφος αυτή δεν 
εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο γράφτηκε, καθώς τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση 
μίσθωσης έχουν ήδη κατατεθεί. 

Πρόταση: 

Να διαγραφεί η παράγραφος 4 

Άρθρο 116 παρ. 5  

Αναφέρεται: 

«Αιτήσεις για παράταση των αποφάσεων έγκρισης διενέργειας ερευνητικών εργασιών για λατομικά 
ορυκτά σε δημόσια ή δημοτική έκταση ή για παράταση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης 
μίσθωσης με απευθείας σύβαση, σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 3 υποβάλλονται έως την 30η.9.2022». 

 

Σχόλιο:  

Δεδομένου της πρότασης μας η παρ.3 να αναδιαμορφωθεί και επί της ουσίας να παρατείνονται οι 
ερευνητικές εργασίες που έληξαν από την 1η.3.2021 έως και τη δημοσίευση του παρόντος και όχι 
απλά η παράταση υποβολής αίτησης μίσθωσης, προτείνεται η αναδιαμόρφωσή της παρ. 5 ως 
ακολούθως: 

Πρόταση: 

Αιτήσεις για παράταση των αποφάσεων έγκρισης διενέργειας ερευνητικών εργασιών για λατομικά 
ορυκτά σε δημόσια ή δημοτική έκταση, σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 3 υποβάλλονται έως την 
30η.9.2022. 

 

Άρθρο 117 
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Αναφέρεται: 

«4. Το ύψος της εγγυητικής επιστολήςκαθορίζεται από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση και 
αντιστοιχεί στο ποσό των μέγιστων προβλεπόμενων παγίων μισθωμάτων μιας τριετίας» 

Σχόλιο: 

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής με βάση το μέγιστο των παγίων μισθωμάτων μιας τριετίας, 
αυξάνει ιδιαίτερα, επιβαρύνοντας το φορέα εξόρυξης, ο οποίος φυσικά δεν ευθύνεται  για τη μη 
επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής όπου διενεργείται εξόρυξη.  

Πρόταση: 

 
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση και 
αντιστοιχεί στο ποσό του μέσου όρου των προβλεπόμενων παγίων μισθωμάτων μιας τριετίας 

Άρθρο 117 (συνέχεια του προηγούμενου) 

Αναφέρεται: 

 «Αν το ιδιοκτησιακό…καθεστώς δεν έχει επιλυθεί αμετάκλητα μέσα στην πρώτη τριετία, ο 
εκμεταλλευτής υποβάλλει αίτηση για την έκδοση νέας απόφασης καθορισμού του ύψους της 
εγγυητικής επιστολής τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της τριετίας. Το ύψος της νέας 
εγγυητικής επιστολής αντιστοιχεί σε ποσό που περιλαμβάνει το σύνολο των αναμενόμενων 
μισθωμάτων, ύστερα από συμψηφισμό πάγιων και αναλογικών με βάση τα αποτελέσματα της 
δραστηριότητας της προηγούμενης τριετίας. Η νέα εγγυητική επιστολή κατατίθεται στην αρμόδια 
υπηρεσία, προς αντικατάσταση της προηγούμενης, έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη λήξη της 
τριετίας και καλύπτει αθροιστικά τα μισθώματα όλης της προηγούμενης χρονικής περιόδου μέχρι τη 
λήξη της επόμενης τριετίας.  

 
 

Σχόλιο: 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος καθυστερεί για 
περισσότερες  από 4 τριετίες. Δεν είναι δυνατόν από το φορέα της εξόρυξης ο οποίος δεν ευθύνεται 
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γι’ αυτή την κατάσταση και για το προβληματικό καθεστώς των αμφισβητούμενων ιδιοκτησιών, να 
καλείται να εγγυηθεί υπέρογκα ποσά, επειδή αθροίζονται ανά τριετία και για όσο διαρκέσει η 
επίλυση της διαφοράς 

 

Πρόταση: 

Προτείνεται η προσθήκη στην ανωτέρω παράγραφο: 

Η έκδοση της νέας εγγυητικής γίνεται για διάστημα τριών (3) ετών και υπολογίζεται ως 
ανωτέρω. Μετά την πάροδο και της δεύτερης τριετίας και εφόσον δεν έχει επιλυθεί αμετάκλητα το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς, η έκδοση κάθε νέας εγγυητικής επιστολής από τούδε αφορά χρονική 
περίοδο 6 ετών συνολικά 

 

Άρθρο 118 

Αναφορικά με την τροποποίηση της παραγράφου 22, 

Αναφέρεται : 

«Κατατίθεται εγγυητική επιστολή σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4512/2018 και την 
υπό στοιχεία ΔΑΠ/Α/Φ.4.2.2/οικ. 176641/2214/28.6.2018 (β’ 2909)» 

Σχόλιο: 

Αυτό βάζει σε ισχύ παλαιότερη απόφαση η οποία με σύμφωνη γνώμη της Δημόσιας Διοίκησης και 
φορέων εξόρυξης, θεωρήθηκε καταργητέα και τροποποιήθηκε με την απόφαση 
ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/80921/994 7-9-2020 

 

Η απόφαση αυτή πρέπει να ισχύσει με την προσθήκη ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανάλυση 
γενικών εξόδων, απρόβλεπτων κτλ στο κόστος αποκατάστασης όπως έχει περιγραφεί στην 
εγκεκριμένη ΜΠΕ, θα μειώνεται κατά 20% επιπλέον από το 20% που αφαιρείται με την παρ. 2 το 
Άρθρου 2 της απόφασης.  

Επίσης δεν πρέπει να ενσωματώνεται το σύνολο του  έργου αλλά να υπολογίζεται καταβολή 
εγγύησης για αποκατάσταση μόνο του θιγέντος χώρου κατά την υποβολή της. Προτείνεται η 
τροποποίηση ως ακολούθως: 
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Πρόταση: 

22. Οι εκμεταλλευτές όλων…..υπό στοιχεία ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 176641/2214/28.06.2018 (Β’ 2909) 
όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/80921/994 7-9-2020 και σε περίπτωση μη 
ανάλυσης του κόστους αποκατάστασης σε γενικά έξοδα απρόβλεπτα κτλ, όπως περιγράφεται στην 
εγκεκριμένη ΜΠΕ, μειώνεται το ποσό εγγύησης κατά 20% επιπλέον του 20% της παραγρ. 2 του 
ίδιου άρθρου. 

Η υποχρέωση κατάθεσης της επιστολής, υλοποιείται έως την 31.12.2023. 

Το ύψος της εγγυητικής εξαρτάται ανά πενταετία από το χώρο που έχει καταληφθεί από την 
εξόρυξη, εξαιρουμένου του χώρου που έχει ήδη αποκατασταθεί 

 

Άρθρο 119 παρ. 1  

Αναφέρεται: 

«Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της παρ. 1α του άρθρου 56 του ν. 4512/2018 (Α’5),  οι 
οποίες έχουν κατασκευασθεί εντός λατομικού χώρου μέχρι και την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος, χωρίς όμως να διαθέτουν τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά στοιχεία για την εγκατάσταση 
και λειτουργία τους…». 

Σχόλιο: 

Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις, ως γνωστόν, απαιτούν δομικά έργα για τη στήριξή τους όπως και 
την εγκατάστασή τους. Θα πρέπει και αυτά τα έργα να ενταχθούν στις νομιμοποιητικές διατάξεις της 
παραγράφου 1. Προτείνεται η παρακάτω τροποποίηση:  

Πρόταση: 

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της παρ. 1α του άρθρου 56 του ν. 4512/2018 (Α’5), καθώς και 
τα δομικά έργα για τη στήριξη και εγκατάστασή τους, οι οποίες έχουν κατασκευασθεί εντός 
λατομικού χώρου μέχρι και την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

Άρθρο 120  

Αναφέρεται: 

«9. Με διαδικασία ανάλογη εκείνης του καθορισμού της είναι δυνατή η τροποποίηση, επέκταση ή 
περιορισμός των ορίων ενεργοποιημένης λατομικής περιοχής ή της χωροταξικής κατανομής εντός 
αυτής, ύστερα από αίτηση που συνοδεύεται από παράβολο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ το οποίο 
καταβάλλεται υπέρ της οικείας Περιφέρειας, και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε περίπτωση που η επέκταση των ορίων ενεργοποιημένης 
λατομικής περιοχής δεν υπερβαίνει ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί της συνολικής έκτασής της 
και δεν υπάρχουν άλλοι όμοροι λατομικοί χώροι προς διάθεση εντός αυτής, αποκλειστικά και μόνον 
ο μισθωτής του όμορου λατομικού χώρου εντός της αρχικώς ενεργοποιημένης λατομικής περιοχής, 
δύναται να υποβάλλει αίτηση για τη μίσθωση λατομικού χώρου εντός της επέκτασης με απευθείας 
σύμβαση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 53 του παρόντος. Η διάρκεια της μίσθωσης, καθώς 
και η έκταση του υπό μίσθωση λατομικού χώρου του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνουν εκείνες του αρχικά μισθωμένου λατομικού χώρου. Αίτηση για επέκταση λατομικής 
περιοχής κατά τα ανωτέρω μπορεί να υποβληθεί από τον ίδιο μισθωτή άπαξ.». 

Σχόλιο: 
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Η διατύπωση που αναφέρεται στην τροποποίηση της παραγράφου 9 του άρθρου 48 του ν. 
4512/2018 δημιουργεί προβλήματα ερμηνείας. Επίσης διαφωνούμε και ακολουθείται η διαδικασία 
ανάλογης του καθορισμού λατομικής περιοχής στις περιπτώσεις τροποποίησης της χωροταξικής 
κατανομής εντός μιας λατομικής περιοχής 

Προτείνουμε την εξής τροποποίηση: 

Πρόταση: 

9. Με διαδικασία ανάλογη εκείνης του καθορισμού της είναι δυνατή η τροποποίηση, επέκταση ή 
περιορισμός των ορίων ενεργοποιημένης λατομικής περιοχής ή της χωροταξικής κατανομής εντός 
αυτής, ύστερα από αίτηση που συνοδεύεται από παράβολο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ το οποίο 
καταβάλλεται υπέρ της οικείας Περιφέρειας, και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

Σε περίπτωση που η επέκταση των ορίων ενεργοποιημένης λατομικής περιοχής δεν υπερβαίνει 
ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί της συνολικής έκτασής της και δεν υπάρχουν άλλοι όμοροι 
λατομικοί χώροι προς διάθεση εντός αυτής, αποκλειστικά και μόνον ο μισθωτής του όμορου 
λατομικού χώρου εντός της αρχικώς ενεργοποιημένης λατομικής περιοχής, δύναται να υποβάλλει 
αίτηση για τη μίσθωση λατομικού χώρου εντός της επέκτασης με απευθείας σύμβαση, σύμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου 53 του παρόντος. Σε περίπτωση όπου ο μισθωτής ενός λατομικού 
χώρου εντός Λατομικής περιοχής  αιτείται την επέκταση σε όμορο αδιάθετο χώρο εντός της 
ιδίας Λατομικής περιοχής , η επέκταση του λατομικού χώρου επιτρέπεται έως  ποσοστού 
είκοσι τοις εκατό (20%) επί της συνολικής έκτασής της Λατομικής περιοχής, αποκλειστικά 
και μόνο από τον μισθωτή του όμορου χώρου με απευθείας σύμβαση, σύμφωνα με την παρ. 
2 του άρθρου 53 του παρόντος ενώ η αίτηση  εξετάζεται  απευθείας από την ομάδα εργασίας 
της   παρ. 7 του άρθρου 47 του  παρόντος. Η διάρκεια της μίσθωσης, καθώς και η έκταση του 
υπό μίσθωση λατομικού χώρου των προηγούμενων εδαφίων  δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνουν εκείνες του αρχικά μισθωμένου λατομικού χώρου,  οι δε όροι μίσθωσης του 
υπό μίσθωση λατομικού χώρου είναι οι ίδιοι με αυτούς του αρχικά μισθωμένου χώρου  και 
καταρτίζεται νέα  σύμβαση μίσθωσης για την νέα ενιαία έκταση. Αίτηση για επέκταση 
λατομικής περιοχής κατά τα ανωτέρω μπορεί να υποβληθεί από τον ίδιο μισθωτή άπαξ. 

Άρθρο 122 παράγραφος  

Αναφέρεται: 

«14. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ ΑΔΕ, η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία. 

Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να κατέχει το δικαίωμα 
εκμετάλλευσης, κατά τα άρθρα 60, 61, 62, 63 και 64 και να έχει εξασφαλίσει: 

…… 

γ) άδεια χρήσης αιγιαλού και παραλίας ή ζώνης λιμένα, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το ν. 
2971/2001 (Α’ 285)» 

Σχόλιο: 

Δεν συμπεριλαμβάνονται στην προαναφερμένη διάταξη αρκετές περιπτώσεις όπου έχει υποβληθεί 
αίτηση χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια χρήσης αιγιαλού και παραλίας: 

Προτείνουμε την παρακάτω τροποποίηση: 

Πρόταση: 
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……...ότι έχει υποβληθεί αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης αιγιαλού και παραλίας ή ζώνης λιμένα, 
εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το ν. 2971/2011 (Α' 285) 

 

 

• Θέμα: «Παρατηρήσεις επί των τευχών και της ΣΜΠΕ του Ειδικού Χωροταξικού για τις 
ΟΠΥ» 

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι παρατηρήσεις που κατέθεσε ο ΣΜΕ στη Διεύθυνση 
Χωροταξίας επί της ΣΜΠΕ του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ. 

Συγκεκριμένα: 

ΤΕΥΧΟΣ Ι 

− Κεφάλαιο 2.2 (ΑΧΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ), υποκεφάλαιο 
2.2.1 (ΠΕ Κοζάνης – Φλώρινας), Τεύχος ΙΙ, σελ. 135 και ΣΜΠΕ σελ. 138-139: 
 
 Στην πρόταση «Η ΔΕΗ αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική εξορυκτική βιομηχανία και η 

δραστηριότητά της έχει αναγάγει τη χώρα στην 3η θέση…» να γίνει επικαιροποίηση 
σε «8η θέση στις χώρες – παραγωγούς λιγνίτη στην Ευρώπη, βάσει στοιχείων της 
EURACOAL (Euracoal, 2020)». 

 Στην 4η παράγραφο, στο σημείο που αναφέρεται «…εκείνα του Προσηλίου και των 
Σερβίων Κοζάνης ….έως για οικιακή χρήση.» να διαγραφεί και να διορθωθεί ως εξής 
«και εκείνα του Προσηλίου που  εκμεταλλεύεται η ΛΑΡΚΟ και του Προσηλίου που 
εκμεταλλεύεται η ΜΕΤΕ.».   

 Στην 5η παράγραφο να γίνουν οι εξής διορθώσεις: 

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σήμερα η ΔΕΗ λειτουργεί 2 Ατμοηλεκτρικούς 
Σταθμούς (ΑΗΣ) από τους οποίους ο ένας βρίσκεται στην ΠΕ Κοζάνης (ΑΗΣ Αγίου 
Δημητρίου) και ο άλλος στην ΠΕ Φλώρινας (ΑΗΣ Μελίτης Αχλάδας). Ο ΑΗΣ Αγ. 
Δημητρίου απασχολεί 501 άτομα  ως τακτικό προσωπικό και 120 άτομα ως έκτακτο 
προσωπικό, ενώ αντίστοιχα, ο ΑΗΣ Μελίτης Αχλάδας 187 άτομα ως τακτικό 
προσωπικό (31/12/2021). Υπό κατασκευή βρίσκεται η νέα μονάδα Πτολεμαΐδα V, με 
εκτίμηση έναρξης λειτουργίας εντός του έτους 2022. Ο ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 
ολοκλήρωσε τη λειτουργία του εντός του έτους 2020, ενώ ο ΑΗΣ Καρδιάς το έτος 
2021, αντίστοιχα. 

− Κεφάλαιο  2.4.4. Πολιτική Απολιγνιτοποίησης (σελ.71)  και ΣΜΠΕ (σελ. 50),  
 
Η πρόταση « Μέχρι το Σεπτέμβριο 2020 είχε κλείσει η μονάδα του Αμυνταίου, ενώ εντός του 
2021 αναμένεται η απόσυρση των μονάδων Καρδιά 3-4 και Μεγαλόπολη 3» να γραφτεί ως 
εξής:« Το έτος 2020 ο ΑΗΣ Αμυνταίου περάτωσε τη λειτουργία του και ο ΑΗΣ Καρδιάς 
(Μονάδες 3-4) αντίστοιχα, το έτος 2021. Επίσης, αναμένεται να τερματίσει τη λειτουργία της 
η Μονάδα Μεγαλόπολη 3 εντός του έτους 2022 και αντίστοιχα, η Μεγαλόπολη 4 το έτος 
2023». 

 

2.6.2 Αποδελτίωση Περιφερειακών Πλαισίων που αφορούν ΟΠΥ 

Γενική Παρατήρηση 
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− Το ΕΧΠ αποτελεί υπερκείμενο των Περιφερειακών Πλαισίων, συνεπώς τα δεύτερα οφείλουν 
να συμμορφωθούν-προσαρμοστούν στο ΕΧΠ, και όχι αυτό να περιλαμβάνει αναφορές για 
διόρθωση-τροποποίηση του εκάστοτε Περιφερειακού Πλαισίου 

− Δεν είναι σαφής και πλήρης ο τρόπος της αποδελτίωσης των Περιφερειακών Χωροταξικών 
− Κατά τη γνώμη μας, πρέπει σε κάθε υποκεφάλαιο αναφοράς σε Περιφερειακό Χωροταξικό να 

υπάρχει χάρτης με την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης ή τα προβλεπόμενα για την 
αξιοποίηση των ΟΠΥ και αντίστοιχος χάρτης με τα ίδια στοιχεία, όπως καταγράφονται στο 
ΕΧΠ ΟΠΥ. Μπορεί να αποτυπώνονται τα στοιχεία αυτά σε ενιαίο χάρτη με διαφορετικές 
υπομνήσεις και επισημάνσεις διαφορών. 
  

2.6.2.3 Περιφερειακό Χωροταξικό Δ. Μακεδονίας 

Πρέπει να γίνει αναφορά στην απολιγνιτοποίηση και τί αυτή θα επιφέρει στις περιοχές. Οι άμεσες 
επιδράσεις από την εφαρμογή της απολιγνιτοποίησης έως το 2023 επιφέρουν έντονες χωροταξικές 
διαφοροποιήσεις.  

Να ληφθεί υπόψη  και το ΣΔΑΜ ως προς χρήσεις γης και ως προς τις ΟΠΥ 

 

2.6.2.6 Περιφερειακό Στερεάς Ελλάδας 

− Σελ 92 στα bullet points: 
 
 Πρέπει να διαγραφεί τo Bullet point «Να καθορίζεται για κάθε ζώνη η μέγιστη δυνατή 

χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης». Είναι αδόκιμος τεχνικά όρος και μπορεί να 
δημιουργήσει προβλήματα στη βέλτιστη αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της 
περιοχής 

 Να διαγραφεί το bullet point “Να προτείνεται ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός και η 
εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών …περιβαλλοντικούς όρους» 

 
Αυτό αφορά στην αδειοδότηση των έργων και στη χωροταξία της περιοχής 
 

 Εντοπίζεται σημαντική έλλειψη αναφοράς στις προοπτικές όσον αφορά στη 
μελλοντική αξιοποίηση νέων κοιτασμάτων 

 
2.6.2.7 Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Πελοποννήσου 

Πρέπει να αναφερθούν οι νέες συνθήκες που δημιουργούνται από την απολιγνιτοποίηση, την 
εφαρμογή ΣΔΑΜ, τις νέες χρήσεις γης και τις συνέπειες αυτών όχι μόνο στην εξορυκτική 
δραστηριότητα αλλά και στο χωροταξικό σχεδιασμό της ευρύτερης περιοχής. 

Οι κατευθύνσεις για αξιοποίηση λιγνιτικών κοιτασμάτων στην περιοχή, πρέπει να επικαιροποιηθούν 
και να δοθεί η κατεύθυνση για μη ενεργειακή αξιοποίηση των λιγνιτών.  

2.6.2.8 Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο  Δ. Ελλάδας 

Αφήνεται να εννοηθεί ότι υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης των λιγνιτικών κοιτασμάτων της 
περιοχής. Πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη τοποθέτηση ότι αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν όχι μόνο για 
την εναλλακτική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και για μη ενεργειακές χρήσεις. 

2.6.2.9 Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Ιονίων Νήσων 

− Σελ. 96 
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 Διαφωνούμε με τον καθορισμό λατομικών περιοχών για τα βιομηχανικά ορυκτά. Αυτό  
μπορεί να λειτουργήσει περιοριστικά στην αξιοποίηση νέων κοιτασμάτων τα οποία 
χωροθετεί η φύση, ανεξάρτητα από καθορισμένες λατομικές περιοχές 

 Αναφέρεται πάλι ο καθορισμός Ειδικών Ζωνών Εκμετάλλευσης ΟΠΥ. Διαφωνούμε με 
την πρόταση καθορισμού «Ειδικών Ζωνών Εκμετάλλευσης» γιατί είναι μη 
προσδιορίσιμος όρος και δημιουργεί εντάσεις με τις τοπικές κοινωνίες, λόγω 
διαφόρων ερμηνειών 

 Πρέπει να διαγραφεί το bullet point «Να καθορίζεται για κάθε ζώνη η μέγιστη δυνατή 
χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης». Είναι αδόκιμος τεχνικά και μπορεί να 
δημιουργήσει προβλήματα στη βέλτιστη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου  της 
περιοχής»  

 
2.6.2.10 Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο  Κρήτης 

− Σελ. 97 
 
 Αναφέρεται ότι «στις περιοχές λειτουργίας λατομείων γύψου προβλέπεται νέος 

σχεδιασμός που έχει ως συνέπεια τη μελλοντική παύση της λατομικής 
δραστηριότητας». 
Πρέπει να διαγραφεί. Αποτελεί λάθος αυτό που αναφέρεται στο Περιφερειακό 
Χωροταξικό Κρήτης ότι η εξόρυξη γύψου θα ενταχθεί σε νέα λατομική περιοχή (και 
αυτό εννοεί η προηγούμενη φράση για νέο σχεδιασμό). Ο γύψος είναι βιομηχανικό 
ορυκτό και χωροθετείται από τη φύση  

 

2.6. 2.11 Περιφερειακό Χωροταξικό Β. Αιγαίου 

− Σελ 99  
 
Γίνεται αναφορά σε δημιουργία –χρήση δανειοθαλάμων-αποθεσιοθαλάμων 
Ο ΣΜΕ διαφωνεί με τη χρήση δανειοθαλάμων με τους οποίους ένα κατασκευαστικό δημόσιο 
έργο καλύπτει τις ανάγκες του σε αδρανή υλικά.  

Αυτό είναι εις βάρος των αδειοδοτημένων παρακείμενων λατομείων. Έχουμε ήδη προτείνει 
στο ΥΠΕΝ τροπολογία στον 4512/2018 για την υποχρεωτική χρήση παρακείμενων 
λατομείων και σε απόσταση μέχρι 30 χλμ από το έργο.  
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− Σελ. 100 
Αναφέρεται «Για τις δραστηριότητες εξόρυξης μεταλλευμάτων είναι αναγκαίο….και δεν 
συγκρούεται  με χρήσεις γης της ζώνης στην οποία βρίσκεται το κοίτασμα». 

Αυτή η τελευταία φράση «και δεν συγκρούεται….», πρέπει να διαγραφεί. Εάν το κοίτασμα 
ενός ορυκτού είναι σημαντικό και τεχνοοικονομικά απολήψιμο, από την κείμενη νομοθεσία 
και το Μεταλλευτικό Κώδικα, προηγείται η αξιοποίησή του έναντι οποιασδήποτε άλλης 
χρήσης.  

ΧΑΡΤΕΣ  

− Σελ. 124  
Στο χάρτη απεικόνισης της Μελέτης Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Κρήτης πρέπει να 
διαγραφεί στις περιοχές επιφανειακής εξόρυξης γύψου η φράση «Μελλοντική παύση της λατομικής 
δραστηριότητας». Τα κοιτάσματα βιομηχανικών ορυκτών χωροθετούνται από τη φύση, δεν 
μετακινούνται. Το λάθος αυτό πρέπει να διορθωθεί και στο υπάρχον Περιφερειακό Χωροταξικό για 
την Κρήτη όταν θα υλοποιηθεί η τροποποίησή του.  

 
3. Αποδελτίωση Ευρωπαϊκού και Εθνικού Πλαισίου για την εξορυκτική Βιομηχανία 

 

Χρειάζεται στο κεφάλαιο αυτό δύο executive summaries μία για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο και μία για το 
Εθνικό 

 

3.2.1.1 Μεταλλευτικός Κώδικας 

− Σελ 170 
 

1 Η ίδια αρχή προβλέπεται και για τα λατομεία…..αποβολής 
Οι προτάσεις αυτές πρέπει να διαγραφούν. 

Για τα λατομεία να γραφεί ως εξής: 
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Στα λατομεία αδρανών υλικών, έχουμε τα δημόσια και τα ιδιωτικά λατομεία. Στα δημόσια 
λατομεία υπάρχουν οι υποχρεώσεις από τη μίσθωση και το συμφωνητικό μετά τη 
δημοπράτηση (πάγιο, αναλογικό μίσθωμα, ελάχιστη παραγωγή ανά έτος). 

Στα ιδιωτικά λατομεία αδρανών υλικών,  δεν υπάρχουν αυτές οι υποχρεώσεις. 

Οι λειτουργίες τους και οι υποχρεώσεις τους προβλέπονται προβλέπονται στο Ν. 4512/2018 

Τα λατομεία Βιομηχανικών Ορυκτών λειτουργούν είτε σε ιδιωτική γη είτε σε μισθωμένη 
έκταση και η λειτουργία αυτών όπως και οι υποχρεώσεις τους, προβλέπονται του Ν. 
4512/2018 

3.2.3.5 Αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το άρθρο 56 παρ. 6 του Ν. 2637/1998 , δεν επιτρέπει εξορυκτική 
δραστηριότητα. 

Αυτό είναι κατάφωρα εις βάρος της αξιοποίησης των ορυκτών πόρων και μπορεί να οδηγήσει σε 
απώλεια πόρων ιδιαίτερης οικονομικής σημασίας, υπερπολλαπλάσιας της αξίας αυτής που 
παράγεται στις γαίες υψηλής παραγωγικότητας. 

3.2.3.6 Αιγιαλός και Παραλία 

Πρέπει να τονιστεί η κρισιμότητα για την εξορυκτική βιομηχανία της χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας 
για την εύκολη διακίνηση των προϊόντων της και κατ’ επέκταση το κρίσιμο της πρόσβασης σε αυτήν 
και της αδειοδότησης εγκαταστάσεων όπως σκάλες φόρτωσης.  

ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ 

Σ1 Φ1.1.2 Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης  στην εξορυκτική βιομηχανία 

1. Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης σε διεθνές επίπεδο 
1.2. 

1 Αναφέρει: «Η Ελλάδα κατέχει τη δέκατη ένατη θέση με 5.634 υπαλλήλους» (στις εξορυκτικές 
επιχειρήσεις) 

Το ίδιο αναφέρεται και στον Πίνακα 1.2.2 

Το νούμερο αυτό δεν είναι σωστό. Από τα αρχεία του ΣΜΕ, τα τελευταία χρόνια η απασχόληση 
ανέρχεται σε 14.000 άτομα (μόνιμο και εργολαβικό προσωπικό). 

2 Πίνακας 1.2.3 Αξία παραγωγής 
Για την Ελλάδα το 2016 και 2017 αναφέρεται ως αξία παραγωγής 710,8 εκ. ευρώ και 875,8 εκ. ευρώ 
αντίστοιχα 

Με βάση τα στοιχεία μας η αξία παραγωγής τα έτη αυτά υπερβαίνει τα 1,5 δις 

Τα στοιχεία του πίνακα έρχονται σε αντίθεση με τα στοιχεία της παραγράφου 2.1.1 

 

2. Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης σε εθνικό επίπεδο 
 

1 Σελ. 27  
 
Αναφέρει: «Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα βασικά μεγέθη, όσον αφορά στα 
προϊόντα εταιρειών μελών του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων με βάση την ετήσια 
έκθεση δραστηριοτήτων του Συνδέσμου για το 2018» 
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Καλύτερο θα ήταν να γίνει αναφορά σε προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα και ως 
Εθνική Παραγωγή και όχι μόνο των εταιρειών μελών του ΣΜΕ 

 

3.3.1.1 Εξέλιξη πληθυσμού 

− Σελ. 85  
 
Αναφέρει ως παράδειγμα για την ΠΕ Φωκίδας την αύξηση του πληθυσμού στα Καστέλλια 
Τα Καστέλλια δεν ανήκουν στην ΠΕ Φωκίδας. Το ίδιο και ο ΔΔ Αποστολίας που αναφέρεται 
στον πίνακα 3.3.3  

 

Σ1.Φ1.1.3 Ανάλυση της υφιστάμενης χωρικής οργάνωσης της εξορυκτικής βιομηχανίας 

2. Περιοχές με σημαντική εξορυκτική/βιομηχανική δραστηριότητα 
 
 
Γενικές παρατηρήσεις 

− Πρέπει να γίνει αναλυτική αναφορά σε διάσπαρτες εκμεταλλεύσεις βιομηχανικών ορυκτών 

− Να συμπληρωθούν οι λιμενικές υποδομές που δεν εμφανίζονται στην παρουσίαση των  ΑΧΕ 

− Πρέπει να γίνει ολοκληρωμένη, αναλυτική καταγραφή των σημείων των Περιφερειακών 
Χωροταξικών που χρειάζεται να τροποποιηθούν ώστε να συνάδουν με το ΕΧΠ ΟΠΥ 

− Να συμπληρωθεί το κεφάλαιο της χωροταξικής πολιτικής με την εναρμόνιση του ΕΧΠ ΟΠΥ 
με άλλα υπάρχοντα Ειδικά Πλαίσια όπως ΑΠΕ και Τουρισμού. Να γίνουν προτάσεις 
αντιμετώπισης πιθανών αντιφάσεων σε χρήσεις γης. Θα ήταν πολύ χρήσιμη η δημιουργία 
ενός χάρτη που θα απεικονίζει περιοχές ενδιαφέροντος ΑΠΕ και εξορυκτικού ενδιαφέροντος 
ώστε να προσεγγίζονται τάχιστα οι επικαλύψεις χρήσεων γης ή οι επικαλύψεις σε μελλοντικά 
σχέδια ανάπτυξης των δύο δραστηριοτήτων 

− Να καταγραφούν όλες οι υπάρχουσες εξορυκτικές δραστηριότητες και οι περιοχές πιθανής 
αξιοποίησης κοιτασμάτων σε βάθος χρόνου. Να δοθεί ιδιαίτερη σημασία σε περιοχές 
ύπαρξης κρίσιμων πρώτων υλών 

− Να καταγραφούν επίσης όλες οι περιοχές που κάποτε είχαν εξορυκτική δραστηριότητα και 
σήμερα είναι αδρανείς 

− Θα ήταν σημαντικό εργαλείο για τον εξορυκτικό κλάδο εάν σε ένα χάρτη απεικονίζονταν όλες 
οι μεταλλευτικές παραχωρήσεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 
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− Στον Πίνακα 2.1-6 (Τεύχος ΙΙ, σελ. 29): 
 Στην στήλη «Τόποι Παραγωγής» να διορθωθεί το  «Σερβία Κοζάνης» και να γίνει «Σέρβια 

Κοζάνης». 

 Στην στήλη «Προοπτικές 2019» να διαγραφεί το κείμενο «Πώληση λιγνιτικών μονάδων που 
παράγουν το 40% της λιγνιτικής ισχύος» και να διορθωθεί το παρακάτω κείμενο ως εξής: 
«Από το 1957 σε Δ. Μακεδονία και Μεγαλόπολη μέχρι το 2018 εξορύχθηκαν περίπου 2.200 
εκ. τόνοι λιγνίτη». 

2.1.1 ΑΧΕ Χαλκιδικής 

− Σελ 129  
Αναφέρει ότι «Τα τελικά προϊόντα (του έργου των Μεταλλείων Κασσάνδρας) που διατίθενται 
στην αγορά συνοψίζονται ως ακολούθως: 

• Συμπύκνωμα γαληνίτη… 
• Πλάκες χαλκού 
• Ράβδοι χρυσού 
• Ράβδοι αργύρου 
Πρέπει να διορθωθεί. Σήμερα δεν διατίθενται στην αγορά προϊόντα πέραν των 
συμπυκνωμάτων, ούτε πλάκες, ούτε ράβδοι 

 

− Στο κεφάλαιο 2.6 (ΑΧΕ ΛΙΓΝΙΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, Τεύχος ΙΙ, σελ. 146 και ΣΜΠΕ σελ. 
145: 
 Στην 1η παράγραφο, να αφαιρεθεί το «…και η ισχύς της παραχώρησης λήγει το 2016 

με δυνατότητα 5ετους παράτασης». 

Δεν είναι σωστό. Το σωστό γράφεται παρακάτω 

 Να διαγραφεί η πρόταση «Στην περίμετρο.. ……….υπολειμμάτων καύσης».  

Δεν είναι σωστό. Το σωστό γράφεται παρακάτω 
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 Επίσης, να διορθωθεί «Το ορυχείο Θωκνίας, που είναι το παλαιότερο, με έναρξη της 
εκμετάλλευσης το έτος 1970 (και όχι το 1959)». 

 

 

2.7 ΑΧΕ Βιομηχανικών Ορυκτών νήσου Μήλου 

Πρέπει να αναφερθούν και οι μικρότερες εταιρείες όπως και η Ε.Ε.Κ.Ο.Μ που δραστηριοποιούνται 
σε παραγωγή βιομηχανικών ορυκτών. Επίσης να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην παραγωγή 
ποζολάνης από ΑΓΕΤ και ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ (ομίλου ΤΙΤΑΝ). 

2.9 ΑΧΕ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 

− Σελ. 154 
 Στο (Ε) δεν υπάρχει πλέον ο όμιλος ΛΑΖΑΡΙΔΗ 

Θέλει διόρθωση το κείμενο 

 

3.1. Περιοχές εξόρυξης προϊόντων Ανθρακικού Ασβεστίου 

Στις περιοχές που αναφέρονται, πρέπει να συμπληρωθεί και το κέντρο εξόρυξης της IMG 
(Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάδος) στην περιοχή Νέας Καρβάλης Καβάλας. 

Σ1.Φ1.1.4  

Η συσχέτιση του ΕΧΠ ΟΠΥ με το στρατηγικό σχεδιασμό Εθνικού και Περιφερειακού 
επιπέδου  

 

2.6.4 Εμβέλεια δραστηριότητας 

Η παράγραφος αυτή πρέπει να ξαναγραφεί. Πρέπει να γίνει αναφορά σε τοπική, περιφερειακή, 
εθνική και διεθνή εμβέλεια των ΟΠΥ ανάλογα με τη σημασία του ορυκτού πόρου, συσχετιζόμενη 
με χωρική εμβέλεια της δραστηριότητας και την οικονομική της σημασία. 

2.6.5 σελ 213 Ενισχυμένος ρόλος του υποκείμενου χωρικού σχεδιασμού 

− Προσδιορίζεται ο ενισχυμένος ρόλος του υποκείμενου Χωρικού Σχεδιασμού. Επιβάλλεται να 
αναφερθεί, για την προστασία των ΟΠΥ ότι ο υποκείμενος Χωρικός Σχεδιασμός δεν έχει 
αναφορές εις βάρος των ΟΠΥ και ότι έχει υποχρέωση εναρμόνισής του με τις θέσεις του 
Ειδικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ. 

− Οι θέσεις των Πλαισίων για τις ΟΠΥ είναι ανομοιόμορφες και εν πολλοίς λανθασμένες και 
πρέπει να γίνει εναρμόνισή τους με το ΕΧΠ ΟΠΥ 

− Επίσης γίνεται αναφορά σε «λατομικές ζώνες» και σε «μεταλλευτικές ζώνες», όροι που 
υπάρχουν σε κάποια από τα υπάρχοντα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια 

Οι όροι αυτοί είναι λανθασμένοι και δεν αντιμετωπίζουν την «άκαμπτη» χωροθέτηση των 
ΟΠΥ με εξαίρεση τα αδρανή υλικά τα οποία εντάσσονται ως επί το πλείστον σε «λατομικές 
περιοχές» και όχι ζώνες. 

2.6.7 Μέθοδοι και εργαλεία χωροθέτησης 
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Πρέπει να δίνονται κατευθύνσεις για την ανάπτυξη της εξορυκτικής δραστηριότητας και τη μη 
στέρηση ορυκτών πόρων. 

Η θέσπιση ζωνών δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την αξιοποίηση των ΟΠΥ. «Λατομικές 
Περιοχές» (και όχι «Ζώνες), αφορούν μόνο στα αδρανή υλικά 

Η εξορυκτική δραστηριότητα σε ένα ευρύτερο περιβάλλον, μπορεί να συνυπάρξει με πολλές 
άλλες δραστηριότητες όπως πχ με τον τουρισμό.  

 

Σ1.Φ1.1.5 SWOT Analysis της εξορυκτικής βιομηχανίας  

− Σελ. 21 
 
Η πρώτη «Απειλή» στον πίνακα δεν είναι ξεκάθαρη. Μπορεί να δοθούν διάφορες 
ερμηνείες και να λειτουργήσουν εις βάρος της ανάπτυξης της αξιοποίησης των ορυκτών 
πόρων 
 

− Σελ. 22  
 
Στις απειλές αναφέρεται: «Η ένταση εκμετάλλευσης των πόρων αυτών….εξάντλησης του 
πόρου» 
Θεωρούμε τελείως λανθασμένη την προσέγγιση αυτή. Η εκμετάλλευση ΟΠΥ με βιώσιμο 
τρόπο και την εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Πρακτικών, δεν αντιστρατεύεται άλλες 
εναλλακτικές δραστηριότητες πχ Τουρισμό κ.α. Έχουμε πολλά αντίστοιχα παραδείγματα 
και στην Ελλάδα (πχ Μήλος, Χαλκιδική, Βοιωτία-Φθιώτιδα) 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ 

Σ1.Φ1.2.1 Πρόταση Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου ΟΠΥ 

− Στο κεφ.1.3 (Γενικές στρατηγικές επιλογές και μέτρα πολιτικής),σελ. 4:  
Προτείνεται να γίνει αναφορά στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, που θα χρηματοδοτήσει 
έργα στις θιγόμενες από τη απολιγνιτοποίηση περιοχές, καθώς και αναφορά στο νέο 
θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

 

− 1.3.2- σελ. 6  
Αναφέρεται: «…βασική επιδίωξη θα πρέπει να αποτελεί η σύνδεση της εξορυκτικής 
δραστηριότητας με την παραγωγική βάση της εκάστοτε περιοχής» 

 Θεωρούμε ότι η παράγραφος αυτή είναι άστοχη διότι παραβλέπει την εθνική σημασία 
των ορυκτών πόρων. Πρέπει να διαγραφεί γιατί το επιδιωκόμενο είναι η διαμόρφωση 
παραγωγικής βάσης και η συνύπαρξη δραστηριοτήτων με την εξορυκτική 
δραστηριότητα όπως ο Τουρισμός.  

Έχουμε σημαντικά τέτοια παραδείγματα συνύπαρξης σε περιοχές όπως Βοιωτία, 
Φωκίδα, Μήλο, Θάσο, Καβάλα, Τήνο, Χαλκιδική και αλλού 

 

1.3.4 Διεθνείς Συνθήκες 
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Ο τίτλος είναι αδόκιμος. Προτείνουμε «Διεθνές Πλαίσιο Ανάπτυξης των ΟΠΥ» 

 

 

1.4 Στρατηγικές επιλογές και μέτρα πολιτικής με βάση τα χαρακτηριστικά της εξορυκτικής 
βιομηχανίας 

− Σελ. 11 Η εκμετάλλευση των κρίσιμων ορυκτών 
Πρέπει να προστεθεί το Κοβάλτιο του λατερίτη (ως παραπροϊόν) και ο μαγνησίτης 

1. Χωροταξική Οργάνωση 

Γενική Παρατήρηση 

Και στα προηγούμενα τεύχη και ιδιαίτερα σε αυτό το κεφάλαιο εισάγονται νέοι όροι για χωροταξικούς 
λόγους κατάταξης των περιοχών (ΑΧΕ, ΠΕΕ με κατηγορίες , Πρωτεύοντες, Δευτερεύοντες Πόλοι 
κτλ). 

Προτείνουμε να υπάρχει στο ξεκίνημα του κεφαλαίου (1) κατάλογος με όλους τους ορισμούς αυτών 
των νέων όρων και πώς κατηγοριοποιούνται χωροταξικά από πλευράς χωροταξικής σημασίας. 

1.3.1.1 

Στις περιοχές Εξορυκτικού Ενδιαφέροντος πρέπει να εντάσσονται και οι εξοφλημένες περιοχές που 
βρίσκονται σε φάση αποκατάστασης. 

− Σελ. 98 παρ. 1.2 Περιοχές όπου εντοπίζονται σημαντικά ορυκτά κυρίως της 
κατηγορίας των βιομηχανικών ορυκτών…. 
Αναφέρονται ως Δευτερεύοντες Πόλοι εκτός των άλλων και η σμύριδα της Νάξου και 
οι χρωμίτες  των Βουρινού. Κατά τη γνώμη μας δεν θα πρέπει να ενταχθούν στους 
Δευτερεύοντες Πόλους Πόλους διότι έχουν ιδιαίτερα αβέβαια αποθέματα από τεχνικο-
οικονομικής άποψης 

1.3.2 Κατευθύνσεις  χωρικής οργάνωσης της εξορυκτικής δραστηριότητας σε επίπεδο 
Περιφερειών  

 

1.4. Μέριμνα για τη συνέχιση λειτουργίας των υφιστάμενων εξορυκτικών δραστηριοτήτων 
και προνόμια για τις μελλοντικές εκμεταλλεύσεις 

1.4.1 Περιοχές εξορυκτικού ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) 

Δεν εξασφαλίζεται η προτεραιότητα σε δραστηριότητες αξιοποίησης κοιτασμάτων (που εντάσσονται 
στις ΠΕΕ) και η αποκλειστική χωροθέτησή τους. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρη αναφορά σε αυτό. Στις 
Περιοχές Εξορυκτικού Ενδιαφέροντος, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να ενταχθούν και οι περιοχές 
προς αποκατάσταση, μετά το πέρας της εξορυκτικής δραστηριότητας. Οι απαιτήσεις χωροθέτησης 
μιας εξορυκτικής περιοχής δεν παύουν μετά το πέρας της εκμετάλλευσης. 

2. Πρόγραμμα δράσης 

Σελ. 66 Πρώτη παράγραφος 

Στις απαιτήσεις εφαρμογής να προστεθεί και: Να λαμβάνεται υπόψη και στην αδειοδότηση των 
εξορυκτικών έργων  
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− Στο κεφ.3.1 (Περιγραφή σεναρίων) σελ. 69-70:  
 
Το Σενάριο 1 αφορά διατήρηση του τρέχοντος προτύπου αξιοποίησης των ορυκτών 
πρώτων υλών και το Σενάριο 2 τη βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη του κλάδου. 
Επίσης, στο Σενάριο 3 γίνεται αναφορά για εντατική εκμετάλλευση των ορυκτών 
πόρων (αντιφατικό για τα λιγνιτωρυχεία, σε σχέση με την απολιγνιτοποίηση). 
Προτείνουμε στην παράγραφο του Σεναρίου 2 να προστεθεί ότι «λαμβάνονται 
υπόψη οι αρχές της Πράσινης Συμφωνίας». 

 

− Στον πίνακα του κεφ. 3.2 (Αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων), , σελ. 71-73: 
 

 Στη γραμμή «Διαθεσιμότητα ορυκτών πρώτων υλών» και στη στήλη «Δυνατότητες» 
γίνεται αναφορά, με θετική χροιά, στη Δυτ. Μακεδονία ως περιοχή ιδιαίτερης 
βαρύτητας για τον κλάδο. Με δεδομένη την απολιγνιτοποίηση, στο μέλλον θα πρέπει 
να γίνει προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων που θα δημιουργηθούν ή να 
υπάρξει διαφορετική διατύπωση που να παραπέμπει στη μέχρι σήμερα αξιοποίηση 
του λιγνίτη. 

 

 Στη γραμμή «Θεσμικό πλαίσιο» προτείνεται να γίνει αναφορά στο ΕΣΕΚ. 

 

 

Σ1Φ1.2.2 Εισηγητική ΚΥΑ ΕΧΠ ΟΠΥ 

Γενική Παρατήρηση: 

Πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι παρατηρήσεις που έχουν γίνει στα τεύχη Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 

1.4 Περίληψη Πρότασης 

− Στις περιοχές εξορυκτικού ενδιαφέροντος (ΠΕΕ), οι υποκατηγορίες έχουν ασαφή κριτήρια 
ένταξης σε αυτές, ιδιαίτερα οι Πρωτεύοντες Πόλοι στους οποίους επεισέρχεται και το κριτήριο 
της «στρατηγικής σημασίας για την οικονομία της χώρας και με διεθνή εξαγωγικό 
προσανατολισμό» χωρίς να ορίζεται η «στρατηγική σημασία ενός πόρου». 
 
Στους Δευτερεύοντες Πόλους τίθεται ως κριτήριο η σημαντικότητα του εξορυσσόμενου υλικού 
που πάλι δεν προσδιορίζεται. Πχ Κατά τη γνώμη μας ο αμφιβολίτης είναι ιδιαίτερα γνωστό 
βιομηχανικό ορυκτό έχει και μία σημαντική παρουσία και δεν μπορεί να καταταγεί πουθενά 
με βάση αυτά τα κριτήρια  
 

− Στις ΠΕΕ πρέπει να ενταχθούν και οι περιοχές που βρίσκονται σε πλήρη αποκατάσταση 
(after closure care) ή οι περιοχές οι οποίες μετά το πέρας την εξόρυξης διαμορφώνονται να 
υποδεχθούν άλλες χρήσεις  
 

− Στην υποκατηγορία (6) Περιοχές Ερευνών πρέπει να ενταχθούν και οι περιπτώσεις 
εντοπισμένων κοιτασμάτων όπου δεν έχει εκδηλωθεί επενδυτικό  ενδιαφέρον ούτε έχει 
εκδοθεί καμία θετική διοικητική πράξη 
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− Στο τέλος της Περίληψης πρέπει να υπάρχει χάρτης που θα αποτυπώνει περιοχές και 
κοιτάσματα ανά κατηγορία και υποκατηγορία, όπως αυτές εκτίθεται στο κείμενο της 
Περίληψης. Οι καταχωρήσεις ενεργών δραστηριοτήτων ή περιοχών όπου βρίσκεται σε 
εξέλιξη η έρευνα, πρέπει να συνοδεύονται και από λίστα συντεταγμένων. 
 
Τα ίδια πρέπει να γίνουν και με τους χώρους απόθεσης  εξορυκτικών αποβλήτων, τους 
χώρους αποκατάστασης ή εναλλακτικής χρήσης μετά την εξόρυξη και τους χώρους των 
ανενεργών δραστηριοτήτων. Αυτό θα βοηθήσει σημαντικά το υποκείμενο Χωροταξικό και 
Χωρικό Σχεδιασμό όπως και την αδειοδότηση των εξορυκτικών έργων.  
 

2.5. Άρθρο 5 

 
Ισχύουν οι παρατηρήσεις  μας που έγιναν στην Περίληψη της Πρότασης παρ. 1.4 του Σ1.Φ1.2.2 

 
− Σελ. 88 

Στην παράγραφο που αναφέρεται στις περιοχές όπου έχουν αποτεθεί παραπροϊόντα, 
απόβλητα ή απορρίμματα, η αντιμετώπιση της διαχείρισής τους είναι ως να μην έχουν 
αδειοδοτηθεί ως εγκαταστάσεις αποβλήτων ή ως αποθέσεις παραπροϊόντων και ως να μην 
υπάρχει στην εγκεκριμένη ΜΠΕ σχέδιο διαχείρισής τους.  

Πρέπει να ξαναγραφεί με βάση τις κανονιστικές υποχρεώσεις. Δεν υπάρχουν «δύο τρόποι με 
βάση το βαθμό όχλησης». Όλα προβλέπονται στην ΑΕΠΟ του έργου.  

− Σελ. 89 
Στην παράγραφο για την κατηγορία 6 η οποία αφορά στις περιοχές ερευνών, θα πρέπει να 
ενταχθούν και οι περιοχές εκδηλωμένου ερευνητικού ενδιαφέροντος ή οι περιοχές με 
επαρκείς ενδείξεις ύπαρξης ΟΠΥ 

− Σελ. 89 
Δεν είναι ευκρινή τα κριτήρια ένταξης μιας εξορυκτικής δραστηριότητας στις διάσπαρτες σε 
αντιδιαστολή με τις ΠΕΕ. 

Επίσης τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών είναι δυνατόν να εντάσσονται και σε ΠΕΕ 
ανάλογα την έκτασή τους και τη χωρική τους κατανομή (πχ Μήλος). Πρέπει όλες οι 
κατηγορίες να διασαφηνιστούν. 

− Σελ. 91-92 
Αναφέρεται… «Σε κάθε περίπτωση νέας χωροθέτησης θέσεων εξορυκτικής δραστηριότητας, 
απαιτείται να συνεκτιμώνται πολλές παράμετροι που σχετίζονται με τις τυπικές κυρίως 
συνθήκες και συγκεκριμένα: 

• Γεωμορφολογία της περιοχής επέμβασης 

• Καθεστώς προστασίας 

• ………………………………….. 

• …………………………….. 

• ………………………………. 

• Αποκατάσταση χώρων μετά την παύση λειτουργίας της δραστηριότητας» 
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Δεν διευκρινίζει/αποσαφηνίζει πώς συσχετίζονται οι παράμετροι που αναφέρονται με τη 
χωροθέτηση των θέσεων εξορυκτικής δραστηριότητας. Χρειάζεται αναλυτική προσέγγιση των 
παραμέτρων σε σχέση με τη χωροθέτηση των θέσεων. 

 

− Σελ. 93  
Στην παράγραφο Γ αναφέρεται: 

«Επίσης κρίνεται σκόπιμο το οδικό δίκτυο……(αποφυγή ατυχημάτων)». 

Η παράγραφος αυτή πρέπει να διαγραφεί διότι: 

Οι μεταφορές πρώτων υλών όπως και οι άλλες μεταφορές προϊόντων γίνονται από οχήματα 
βαρέως τύπου στο κοινόχρηστο οδικό δίκτυο, αναγκαστικά και δικαιωματικά. Δεν μπορεί να 
υπάρχει εξαίρεση για τις ΟΠΥ σε σχέση με τη διακίνηση άλλων προϊόντων. 

− Σελ. 94,  
 
Αναφορικά με τις δασικές εκτάσεις προτείνεται να προστεθεί η αναφορά: «Μετά την 
ανάρτηση, δυνάμει του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ/Α/94/27.05.2016), δασικών χαρτών σε διάφορες 
περιοχές της χώρας, διαπιστώθηκε ότι χαρακτηρίζονται ως δασικές εκτάσεις, όπου 
αναπτύσσεται εδώ και δεκαετίες σημαντική για την εθνική οικονομία ανοιχτή εξορυκτική 
δραστηριότητα. Θα πρέπει να υπάρχει η πρόβλεψη εξαίρεσης από τους κυρωμένους ή υπό 
κύρωση δασικούς χάρτες, εκτάσεων εν λειτουργία ανοιχτών εξορυκτικών έργων μεγάλης 
κλίμακας, κατά την περίπτωση που βρίσκονται εν ισχύ ΑΕΠΟ, αναφορικά με αυτά»  

 

− Σελ. 95 
 
Αναφορικά με τη δυνατότητα διάθεσης προϊόντων ΑΕΚΚ, προτείνεται να υπάρξει πρόβλεψη 
για αποκατάσταση και ορυχείων γενικότερα (όχι μόνο ανενεργών λατομείων). 
 

 Στην παράγραφο: «Στο πλαίσιο των ανωτέρω προτεραιοτήτων προτείνονται: 
 
Η μείωση του ορατού αποτυπώματος από την εκμετάλλευση ΟΠΥ με εφαρμογή Βέλτιστων 
Διαθέσιμων Τεχνικών…» 
Οι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ)  εντάσσονται στην αδειοδοτική διαδικασία. Έχουν 
σχεδόν κανονιστική ισχύ. ΒΔΤ έχουμε μόνο για τη διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων. Όλα 
τα άλλα είναι προτεινόμενες βέλτιστες πρακτικές (όπου υπάρχουν). 
 

− Σελ 96 
Όπου αναφέρεται στο κείμενο «Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές» για αντικείμενα εκτός της 
διαχείρισης των εξορυκτικών αποβλήτων, είναι λανθασμένος όρος. Βέλτιστες Διαθέσιμες 
Τεχνικές αφορούν μόνο στα Απόβλητα. Όλα τα άλλα αποτελούν Βέλτιστες Πρακτικές.  

 

− Σελ. 96-97 
Παράγραφος (ε) «Όσον αφορά στην προστασία οικοσυστημάτων και βιοποικιλότητας 
βασικές προτεραιότητες αποτελούν …» 

Πρέπει αυτή η παράγραφος να αναδιατυπωθεί με βάση το άρθρο 44 του ν. 4685/2020 που 
τροποποιεί το ΠΔ 59/2018. 
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Η ειδική κατηγορία χρήσης «25» στο βαθμό που αφορά αποκλειστικά στις εξορυκτικές 
δραστηριότητες στερεών ορυκτών (λατομεία, ορυχεία και μεταλλεία) πρέπει να 
συμπεριληφθούν σε όλες τις ζώνες προστασίας με πρόβλεψη στις αντίστοιχες χρήσεις γης, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές 
πρακτικές με όρους αδειοδότησης των εξορυκτικών έργων κατά τα πρότυπα του «Natura 
Guidance  for Extractive non Energy Activities». 

Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι οι υπόγειες εκμεταλλεύσεις, έργα των οποίων έχουν 
εισόδους εκτός προστατευόμενων περιοχών και εισέρχονται εντός αυτών σε επαρκές όμως 
βάθος από την επιφάνειά τους, δεν απαιτούν ιδιαίτερη χωροταξική και περιβαλλοντική 
αντιμετώπιση πέραν αυτών που αντιμετωπίζουν τα συνήθη έργα.  

2.7. Άρθρο 7 

− Σελ. 98 
Με βάση ότι γράφτηκε ανωτέρω, πρέπει να αναδιατυπωθεί η παράγραφος (Α) 

Επίσης στο τέλος του άρθρου πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ότι τα υπάρχοντα εξορυκτικά 
έργα προστατεύονται από νεότερα άλλης φύσης έργα ή κατασκευές όταν πλησιάζουν τα όρια 
που προβλέπονται αντίστροφα από τον ΚΜΛΕ (όρια ασφαλείας της εξορυκτικής 
δραστηριότητας έναντι άλλων κατασκευών και δραστηριοτήτων που προϋπάρχουν της 
εξορυκτικής). 

 

2.8 Άρθρο 8 

− Σελ. 99 παρ. (1) 
Πρέπει να γραφεί σαφώς ότι η συμμόρφωση των υποκείμενων χωροταξικών και 
πολεοδομικών σχεδίων με το ΕΧΠ ΟΠΥ είναι υποχρεωτική 

 

− Σελ. 100 
Αναφέρεται: 

«Εξέταση μετακίνησης χρήσεων που είναι ασύμβατες με σημαντικούς ΟΠΥ ή/και κρίσιμα 
ορυκτά» 

Αυτή η φράση πρέπει να διαγραφεί. Ο νόμος προβλέπει ακόμη και αναγκαστικές 
απαλλοτριώσεις. Ο υποκείμενος σχεδιασμός υποχρεούται να προσαρμοστεί στις γραμμές 
ΕΠΧ ΟΠΥ. 

 

Σ1Φ1.2.3 ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΕΧΠ ΟΠΥ 

Γενική Παρατήρηση 

Πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα όσα προηγούμενα αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο της Περίληψης και 
στην περιληπτική παράθεση των Άρθρων 

1. Προοίμιο 
Μετά την παράγραφο (4) να προστεθεί παράγραφος που θα αναφέρεται στην ευρωπαϊκή «Πράσινη 
Συμφωνία» και τις εξειδικεύσεις της και πώς αυτή επηρεάζεται από τις ΟΠΥ για την εφαρμογή των 
στόχων της. 
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Μετά την παράγραφο (9), πρέπει να προστεθεί παράγραφος που θα αναφέρεται στη σημερινή 
αυξημένη ζήτηση πρώτων υλών και την πολύ μεγάλη αύξηση των τιμών τους. 

− Σελ 106 παρ. 10 
Αναφέρεται «Ωστόσο η τελική απόφαση για την εκμετάλλευση προκύπτει μετά τη στάθμιση 
των συνθηκών…..» 

Πρέπει να γραφεί ως εξής: 

«Η τελική απόφαση για την εκμετάλλευση προκύπτει από την εξέταση-κρίση της ΜΠΕ και την 
ΑΕΠΟ που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις τέλεσης της εξορυκτικής 
δραστηριότητας» 

− Σελ 106 παρ. 11 
Και οι δύο παράγραφοι χρήζουν νομικής αναδιατύπωσης. Τα μεταλλεία ανήκουν στο 
δημόσιο και παραχωρούνται   

Το λατομικό δικαίωμα ανήκει στον ιδιοκτήτη γης.  

 

− Σελ. 106 παρ. 12 
Είναι ασαφής η διατύπωση. Χρειάζεται επαναπροσέγγιση 

 

− Σελ 107 παρ. 13 
Πρέπει να προστεθεί ότι αποτελεί καθοριστικής σημασίας για την εξορυκτική δραστηριότητα 
ή διατήρηση ή και η αδειοδότηση νέων λιμενικών εγκαταστάσεων για τη γρήγορη, 
αποτελεσματική και χωρίς περιβαλλοντικό κόστος μεταφορά των προϊόντων της.  

− Σελ. 107 παρ. 15 
Αναφέρεται: «Περιορισμοί στη δραστηριότητα εμφανίζονται από τη δεκαετία 1980…….. και 
δεσμεύσεων» 

Χρειάζεται αναδιατύπωση. Ο κλάδος δεν έχει αρνητική περιβαλλοντική επίδοση. Με βάση τα 
ισχύοντα πριν το ν. 998/1979, οι φορείς εξόρυξης πλήρωναν τέλος επί των εξορυχθέντων 
στην πολιτεία, προκειμένου αυτή να προβαίνει σε αποκαταστάσεις, οι οποίες ποτέ δεν 
έγιναν. Όταν οι αποκαταστάσεις έγιναν υποχρέωση των φορέων εκμετάλλευσης ΟΠΥ, 
έχουμε υποδειγματικά παραδείγματα (Φωκίδα, Μήλος κτλ.). Επίσης η δραστηριότητά της 
εξόρυξης σε πολλές περιοχές δεν υποβάθμισε το τουριστικό ενδιαφέρον ούτε προξένησε 
αλλαγές στο πολιτιστικό περιβάλλον. 

− Σελ. 108 παρ.19 
Πρέπει να αναφερθεί ρητά ότι ο υποκείμενος χωροταξικός σχεδιασμός πρέπει να 
ενσωματώνει τις κατευθύνσεις του υπερκείμενου όπως το ΕΧΠ ΟΠΥ. Περιφερειακά Πλαίσια 
ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, δεν αντιμετωπίζουν με ενιαίο πνεύμα τις ΟΠΥ και σε πολλά σημεία 
χρειάζονται τροποποιήσεις εναρμόνισής τους με τις θέσεις του ΕΧΠ ΟΠΥ.  

 
 

ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Άρθρο 1:Σκοπός και περιεχόμενο 

Στο σκοπό πρέπει να προστεθεί και η ασφάλεια δικαίου 
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Άρθρο 4 

1.Α. «Εξόρυξη μεταλλευτικών και ενεργειακών ορυκτών». 

Καλύτερος όρος είναι η αξιοποίηση μεταλλευτικών και ενεργειακών ορυκτών 

1.Β. Δραστηριότητες εκμετάλλευσης ενεργειακών και λοιπών εξαιρουμένων  υπέρ του 
Δημοσίου ορυκτών καθώς και δημόσιων μεταλλείων 

Ξεχωρίζει ως κατηγορία ενώ δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές με το 1 Α παρά μόνο ως προς το 
φορέα που ασκεί το μεταλλευτικό δικαίωμα 

2.Β.1 Λατομικές Περιοχές για την εξόρυξη αδρανών υλικών 

Πρέπει να αναφερθεί ότι εάν δεν είναι δυνατός ο καθορισμός λατομικής περιοχής εντός των 
γεωγραφικών ορίων μιας Περιφερειακής Ενότητας, τότε για την κάλυψη των αναγκών της σε αδρανή 
υλικά, είναι δυνατός ο καθορισμός λατομικών περιοχών ή η επέκταση των ήδη υφιστάμενων σε 
όμορη Περιφερειακή Ενότητα της ίδιας Περιφέρειας.  

Άρθρο 5 

Α. Περιοχές ΠΕΕ 

− Σελ. 119 
Στις περιοχές ΠΕΕ πρέπει να ενταχθούν και οι περιοχές όπου υπάρχουν έργα 
αποκατάστασης σε εξόρυξη 

− Σελ. 119 Πρωτεύοντες Πόλοι 
Σε όλες τις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 5 «Πρωτεύοντες –Δευτερεύοντες Πόλοι 
κτλ» πρέπει να γίνει ανάλυση κριτηρίων και να δοθούν ακριβέστερες διατυπώσεις. 

Πχ Δεν είναι ευδιάκριτη η διαφορά ΠΕΕ και Πρωτεύοντος Πόλου. Δεν ορίζεται η στρατηγική 
σημασία ενός πόρου 

Πχ Κάποια εξορυκτική δραστηριότητα μπορεί να ανήκει στους πρωτεύοντες πόλους χωρίς να 
είναι «στρατηγικής σημασίας για την οικονομία της χώρας και με διεθνή εξαγωγικό 
προσανατολισμό». 

Πχ Ασαφές το κριτήριο ότι οι Πρωτεύοντες Πόλοι «αποτελούν περιοχές με ειδικά 
χαρακτηριστικά ως ανθρωπογραφικές ενότητες». 

Πχ αναφέρεται: Η Γενική Διεύθυνση πολιτικής είναι η ισχυρή στήριξη ….λειτουργία τους. 
Αποτελούν περιοχές προτεραιότητας για την εξορυκτική βιομηχανία με υποστήριξη της 
ανάπτυξης διακλαδικών σχέσεων της βιομηχανίας και με δραστηριότητες έρευνας και 
τεχνολογίας άλλη και με ανάγκη λήψης μέτρων και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για 
την προστασία του περιβάλλοντος και αποθάρρυνση της ανάπτυξης ανταγωνιστικών 
δραστηριοτήτων στις κρίσιμες για την εξόρυξη περιοχές.  

 

Η υπογραμμισμένη αυτή φράση είναι ιδιαίτερα ασαφής 

− Σελ 120 1.2 Δευτερεύοντες πόλοι 
Δεν είναι δευτερεύων πόλος η  εξορυκτική δραστηριότητα στη νήσο Γυαλί όπως και στη 
Σητεία τα γυψωρυχεία. Θεωρούμε ότι πρέπει να ανήκουν σε Πρωτεύοντα Πόλο 

− Σελ. 121-122 παρ. 2  
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Δεν αναφέρονται οι αποθέσεις από τα λιγνιτωρυχεία, ούτε η τέφρα από την καύση του λιγνίτη 
που χρησιμοποιείται ως εγγειοβελτιωτικό και σταθεροποιητικό των αποθέσεων 

− Σελ. 127 
 

Β. Διάσπαρτες εκμεταλλεύσεις 

Δεν ξεκαθαρίζεται πώς εντάσσονται, εάν εντάσσονται, στην κατηγορία αυτή οι ιδιωτικές 
παραχωρήσεις και εάν εντάσσονται οι περιοχές για τις οποίες υπάρχουν αιτήσεις απόκτησης ΑΜΕ 

− Σελ 128 
Λατομεία Αδρανών 

Διόρθωση τίτλου: Λατομεία Αδρανών Υλικών 

Αναφέρεται: «Κατ’ εξαίρεσιν της προηγούμενης παραγράφου, μεμονωμένα λατομεία εκτός 
Λατομικών Περιοχών, μπορούν να λειτουργούν: β) για την τροφοδοσία έργων μεταφορικής 
υποδομής» 

Εδώ επανέρχεται το γνωστό θέμα των δανειοθαλάμων με το οποίο διαφωνούμε. Οι 
δανειοθάλαμοι με τον καθορισμό διάσπαρτων λατομείων, πλησίον έργων υποδομής για την 
τροφοδοσία τους με αδρανή υλικά, είναι εις βάρος των λατομείων που λειτουργούν εντός 
καθορισμένων λατομικών περιοχών και εις βάρος του περιβάλλοντος. 

Μόνο εάν  η απόσταση των λατομείων εντός λατομικών περιοχών από το έργο υπερβαίνει τα 
30 χλμ. να δίνεται η δυνατότητα μεμονωμένης χωροθέτησης λατομείου εξυπηρέτησης 
αποκλειστικά του κατασκευαστικού έργου. 

− Σελ. 129 
Λατομικές περιοχές αδρανών 

Διόρθωση τίτλου: Λατομικές περιοχές Αδρανών 

− Σελ. 132 
Παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη για τη χωροθέτηση χώρων εκμετάλλευσης ΟΠΥ.  

Αναφέρονται οι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη για τη χωροθέτηση χώρων 
εκμετάλλευσης ΟΠΥ: 

 «Καθεστώς προστασίας» 

Προστασίας από τι; Είναι ασαφές και αστήρικτο 

 «Παρουσία ανταγωνιστικών ασύμβατων δραστηριοτήτων» 

Ανταγωνιστικών έναντι τίνος; και ασύμβατων με τι; Ομοίως είναι ασαφές και αστήρικτο 

 

− Σελ. 133 
Αναφέρεται επίσης ως παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη για τη χωροθέτηση χώρων 
εκμετάλλευσης ΟΠΥ οι «Τοπικές Κοινωνίες» 

Δεν είναι χωροταξικός παράγοντας οι τοπικές κοινωνίες. Η απαραίτητη διαβούλευση γίνεται 
στο πλαίσιο της αδειοδότησης και της δημόσιας διαβούλευσης της ΜΠΕ, ο δε έλεγχος της 
τήρησης της ΑΕΠΟ γίνεται από τα αρμόδια κρατικά όργανα.  
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− Σελ. 134 Γ. Κατευθύνσεις για τη χωροθέτηση των μεταφορικών ή άλλων υποδομών 
εξυπηρέτησης της εξορυκτικής βιομηχανίας. Τρίτο bullet: 
Aναφέρει ότι τα έργα υποδομής των εξορυκτικών δραστηριοτήτων αποδίδονται σε κοινή 
χρήση.  

Αυτό είναι λάθος. Σε κοινή χρήση τίθενται μόνο οι δρόμοι προσπέλασης και μόνο κάτω από 
ορισμένες προϋποθέσεις και μετά το τέλος του έργου, έργα όπως σκάλες φόρτωσης ή 
διευθέτησης υδατορεμάτων ή έργα διαχείρισης υδάτων 

 
− Σελ. 137. Λοιπές περιοχές: 

Στο πρώτο Bullet point για τη χωροθέτηση εξορυκτικών δραστηριοτήτων εντός 
προστατευόμενων περιοχών, επαναλαμβάνουμε τη θέση μας ότι η εξορυκτική δραστηριότητα 
εντός περιοχών NATURA, πρέπει να διέπεται από την υπάρχουσα νομοθεσία περί 
εκπόνησης Ειδικής Οικολογικής Εκτίμησης και τη ΜΠΕ όπως και από την καθοδηγητική 
οδηγία της ΕΕ για εξορυκτική δραστηριότητα εντός προστατευόμενων περιοχών «NATURA 
2000 Guidance for non-energy extractive industry» 

− Σελ. 137  
Στο τρίτο Bullet point αναφέρεται ότι «είναι δυνατή η εκμετάλλευση ΟΠΥ σε αγροτική γη 
υψηλής παραγωγικότητας στις περιπτώσεις ……….αδυναμίας εκμετάλλευσής τους σε άλλες 
περιοχές».  

Στις περιοχές αγροτικών γαιών υψηλής παραγωγικότητας, συνήθως υπάρχει περίπτωση να 
υπάρχουν κοιτάσματα βιομηχανικών ορυκτών, μεταλλικών και ενεργειακών ορυκτών. Αυτά 
έχουν άκαμπτη χωροθέτηση (από τη φύση), άρα εξετάζεται εάν θα αξιοποιηθούν με βάση τις 
κατατεθειμένες ΜΠΕ και την κείμενη μεταλλευτική ή λατομική νομοθεσία και όχι η αδυναμία ή 
μη της εκμετάλλευσής τους σε άλλες περιοχές. 

− Σελ. 140 Προστασία  οικοσυστημάτων  και βιοποικιλότητας. 
 
 Εκφράζουμε την ίδια άποψη όπως προηγούμενα  για σελ. 137 

 

ΑΡΘΡΟ 7 σελ.142: Κριτήρια και συμβατότητες χωροθέτησης χώρων εξόρυξης 

Α. Περιοχές αποκλεισμού 

Αυτά  που γράφονται είναι πιο περιοριστικά από την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.  

Η υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία οδηγεί σε αποκλεισμό της εξορυκτικής δραστηριότητας μόνο 
στις εξής περιπτώσεις: Από τους πυρήνες των εθνικών δρυμών, από περιοχές εγγύς κηρυγμένων 
διατηρητέων μνημείων της παγκόσμιας κληρονομιάς και άλλων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων 
μείζονος σημασίας, εντός σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών και τουριστικών λιμένων. 

Όλα τα άλλα κρίνονται στη φάση αξιολόγησης των ΜΠΕ με βάση την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή 
νομοθεσία. 

Επίσης δεν είναι κατανοητό το εδάφιο (α) περί ακτών κολύμβησης. 

Κατά τη γνώμη μας όλο το (Α) χρειάζεται να αναδιατυπωθεί. 

 

− Σελ. 143. Κριτήρια χωροθέτησης χώρων εξόρυξης 
Η πρώτη παράγραφος είναι ιδιαίτερα ασαφής. 
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Δεν αναφέρονται κριτήρια χωροθέτησης παρά μόνο διαπιστώσεις 

Πρέπει να διατυπωθεί με σαφή τρόπο προσδιορίζοντας τα κριτήρια χωροθέτησης 

 

− Σελ. 143 1. Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια 
Πρέπει να καθοριστεί χρονικό όριο εντός του οποίου τα υπάρχοντα Περιφερειακά 
Χωροταξικά θα προσαρμοστούν στο ΕΧΠ ΟΠΥ 

− Σελ. 146 τέταρτο bullet 
Θα μπορούσε να προβλεφθεί η χρησιμοποίησή τους και για εμπορικές δραστηριότητες, όπως 
γίνεται σε πολλές άλλες χώρες 

 

− Σελ. 165 Άρθρο 12 Καταργούμενες διατάξεις 
Πρέπει να συμπεριληφθούν και μεταβατικές διατάξεις που να εξασφαλίζουν την ομαλή 
εφαρμογή του Ειδικού Χωροταξικού ΟΠΥ (πχ προσαρμογές υποκείμενων Χωροταξικών 
Σχεδιασμών) 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

Γενική παρατήρηση 

Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις που έχουν γίνει στα Τεύχη Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 

 

− Σελ. 26,27 Α. 10.6 Προστασία της πολιτιστικής κληρονομίας: 
Πρέπει να προστεθούν γενικά κριτήρια και κανόνες ώστε να αντιμετωπιστούν οι συγκρούσεις 
χρήσεων εντός ζωνών προστασίας των «πολιτιστικών αποθεμάτων» (ασαφής και αδόκιμος 
όρος) 

 

− Σελ. 28 Α. 12  - Α12.1 Σχέδιο Δράσης 
Χρειάζεται διεξοδικότερη ανάλυση και συγκεκριμενοποίηση-αιτιολόγηση του Προγράμματος 
Δράσης 

− Σελ. 29 Σύστημα παρακολούθησης 
Η πρόβλεψη για σύσταση ενός «μηχανισμού» εντός του ΥΠΕΝ που θα ενημερώνει τους 
δείκτες και θα αξιολογεί τα αποτελέσματα της ανάλυσης, είναι ιδιαίτερα απροσδιόριστη. 
Πρέπει να προσδιοριστεί ο «μηχανισμός» στο πλαίσιο ενός γενικότερου οργάνου 
παρακολούθησης της εξέλιξης της εφαρμογής των χωροταξικών θεμάτων της χώρας.  

Δ.3.1 Δυνατότητες  

− Σελ. 181: 
 
Aναφέρεται ότι «η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων σε μία περιοχή επειδή προϋποθέτει 
κοινωνική συναίνεση, έχει ως βάση την πρόληψη και τον περιορισμό των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από την κατασκευή, τη λειτουργία και την αποκατάστασή τους αλλά και τη 
μεγιστοποίηση του κοινωνικο-οικονομικού οφέλους για τις τοπικές κοινωνίες».  
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Πρέπει να διαγραφεί ως προϋπόθεση της αξιοποίησης των ΟΠΥ ή κοινωνική συναίνεση. 
Αυτή πουθενά δεν προϋπάρχει. Κατακτάται στη συνέχεια από την ποιότητα του έργου και 
των λαμβανόμενων μέτρων κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της εκμετάλλευσης. 
Επιπλέον, η πρόληψη και ο περιορισμός των επιπτώσεων από την αξιοποίηση των ΟΠΥ, 
είναι μία από τις συνιστώσες της αδειοδότησης και όχι η βάση για την αξιοποίηση των ΟΠΥ 

Δ.3.2 Αδυναμίες  

Κατά το Σύνδεσμο, ένα ΕΧΠ ΟΠΥ πρέπει να δίνει κατευθύνσεις ξεπεράσματος των 
συγκρούσεων χρήσεων γης. Κάτι τέτοιο δεν είναι ιδιαίτερα εμφανές στα παραδοτέα τεύχη. 

Δ.3.4 Απειλές 

Παρ. 3 

Και σε αυτή την παράγραφο και σε όλη την ΣΜΠΕ γίνεται αναφορά σε Βέλτιστες Διαθέσιμες 
Τεχνικές (ΒΔΤ). Τονίζουμε για μία ακόμη φορά ό,τι θεσμοθετημένες ΒΔΤ από την Ε.Ε είναι μόνο 
για τη διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων. Όλα τα άλλα αποτελούν αντικείμενο εφαρμογής 
Βέλτιστων Πρακτικών. 

Δ.5.1 Β Τα χαρακτηριστικά του μεταλλεύματος 

Πρέπει να γίνει αναφορά σε όλους τους ορυκτούς πόρους και όχι μόνο στα  μεταλλεύματα 

 

• Παρέμβαση του ΣΜΕ  υπερ της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ για την απόρριψη  της υπ’ αρ. 
2034/2021 αιτήσεως ακυρώσεως του σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Φίλοι 
του Περιβάλλοντος» και λοιπών (σύνολο αιτούντων: 35) υπέρ του κύρους της υπ’ αρ. 
πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/98133/6407/29-4-2021 απόφασης του Γενικού Διευθυντή 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παρέμβει υπέρ του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
στην ακυρωτική δίκη ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που άνοιξε με την 
υπ’ αριθ. καταθέσεως αίτηση ακυρώσεως Ε 2034/2021 του σωματείου «Σύλλογος Φίλων του 
Περιβάλλοντος» και άλλων τριάντα τεσσάρων αιτούντων κατά της απόφασης του Γενικού Διευθυντή 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/98133/6407/29.4.2021. Προς τον σκοπό αυτό διορίζει ως πληρεξούσιους δικηγόρους 
τους: 1. Σπυρίδωνα Βλαχόπουλο του Βασιλείου, Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 17001), κάτοικο 
Αθηνών, οδός Σκουφά αρ. 75 και 2. Αναστασία Σίμου του Αντωνίου, Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 
22594), κάτοικο Αθηνών, οδός Σκουφά αρ. 75, στους οποίους παρέχει την εντολή, το δικαίωμα και 
την πληρεξουσιότητα, όπως – από κοινού ή χωριστά ο καθένας- να καταθέσουν παρέμβαση υπέρ 
του κύρους της πιο πάνω απόφασης του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να παραστούν -από κοινού ή χωριστά- ενώπιον της 
Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της 8.4.2022 ή σε κάθε μετ’ αναβολή 
ή μετά παραπομπή δικάσιμο, να καταθέτουν υπομνήματα και να ενεργούν εν γένει παν νόμιμο για 
την εκτέλεση της ανωτέρω εντολής, διορίζοντας και άλλους πληρεξούσιους δικηγόρους με την αυτή 
εντολή, προς τον σκοπό της απόρριψης της αιτήσεως ακυρώσεως και ευδοκίμησης της 
παρέμβασης. Δήλωσε ακόμη ότι εγκρίνει το δικόγραφο της παρέμβασης και ότι αναγνωρίζει κάθε 
πράξη των εντολοδόχων που ενεργείται μέσα στο πλαίσιο της εντολής αυτής ως νόμιμη και ισχυρή,  
αναθέτει στον κ. Χρήστο Καβαλόπουλο, Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου Μεταλλευτικών 
Επιχειρήσεων να εμφανισθεί ενώπιον συμβολαιογράφου και να υπογράψει το απαιτούμενο 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
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Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΙΑΣ 

• Προετοιμασία για τον εορτασμό 100 χρόνων ΣΜΕ 

Επειδή το γεγονός αυτό αποτελεί από μόνο του κάτι ξεχωριστό για τα ελληνικά δεδομένα (τόσο 
μεγάλη διάρκεια σε επιχειρησιακό σύνδεσμο), θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη εορταστική διάσταση με 
παρεμβάσεις, εκδηλώσεις, εκδόσεις κλπ.  

Το περιεχόμενο του εορτασμού θα προσδιοριστεί αρχικά με ανάθεση στην Ομάδα Επικοινωνίας. 
Στην Ομάδα θα μετάσχει και ο κ. Θ. Αποστολόπουλος από το ΔΣ. Το περίγραμμα δράσεων και 
εορταστικών εκδηλώσεων που θα αποφασιστεί από την ομάδα θα τεθεί υπόψη του ΔΣ σε προσεχή 
συνεδρίαση.  

 

• Οργάνωση δικτύου βραβευθέντων σπουδαστών από το ΣΜΕ και νέα κριτήρια και 
προοπτικές στις βραβεύσεις των πρώτων σε βαθμολογία φοιτητών Μεταλλευτικής 
Σχολής από το ΣΜΕ 

Όπως είναι γνωστό, εδώ και αρκετά χρόνιο ο ΣΜΕ έχει θεσμοθετήσει τη βράβευση του πρώτου σε 
βαθμολογία σπουδαστή Μεταλλευτικής Σχολής, ανάμεσα στο ΕΜΠ και το Πολυτεχνείο Κρήτης.  

Στο πλαίσιο αυτό αλλά και στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης και διεύρυνσης της προσπάθειας 
αυτής, αποφασίστηκε από το ΔΣ του ΣΜΕ να δημιουργηθεί αρχείο βραβευθέντων ώστε οι 
βραβευθέντες να αποτελέσουν κήρυκες και αγγελιοφόρους για τον κλάδο με κατάλληλη παρακίνηση 
από το ΣΜΕ. Στόχος πρέπει να είναι η συνεχής επαφή των βραβευθέντων με το Σύνδεσμο για την 
καλύτερη δυνατή προβολή του κλάδου και της σημασίας της αξιοποίησης των ΟΠΥ για τη χώρα.  

Επιπλέον, ως προς τις βραβεύσεις αυτές καθεαυτές, αποφασίστηκε να συνεχίσουν να γίνονται ως 
σήμερα μεταξύ φοιτητών των σχολών Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ και Μηχανικών 
Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης και με βάση τη βαθμολογία αποφοίτησης.  

Επιπρόσθετα, βασικό κριτήριο στην επιλογή του πρώτου φοιτητή θα είναι το θέμα της διπλωματικής 
του το οποίο πρέπει να έχει σχέση με τα αντικείμενα των εταιρειών μελών του ΣΜΕ. Το βραβείο δεν 
θα είναι μόνο τα καθιερωμένα 1.000 ευρώ αλλά και εξάμηνη απασχόληση σε εταιρεία μέλος του 
ΣΜΕ. Η απασχόληση θα γίνεται με κυκλική εναλλαγή των εταιρειών. Σε πρώτη φάση, έγινε 
αποδεκτό από τους εκπροσώπους των εταιρειών να συμμετάσχουν στην κυκλική εναλλαγή 
απασχόλησης οι εταιρείες: Δελφοί-Δίστομον, Imerys, Ελληνικοί Λευκόλιθοι, Ελληνικός Χρυσός, 
Όμιλος Ηρακλής, Όμιλος Τιτάν.  

Αυτό θα ανακοινωθεί στους εκπροσώπους των εταιρειών μελών για πρώτη φορά το 2023 και θα 
ανακοινωθεί στις εμπλεκόμενες σχολές και θα αναρτηθεί σε πίνακες ανακοινώσεων, στις ιστοσελίδες 
των σχολών και στην ιστοσελίδα του ΣΜΕ.  

 

• Συνάντηση ΣΜΕ με Ευρωβουλευτή κ. Κυμπουρόπουλο 

 

Στις 11.4.2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση του Προέδρου του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλα και 
του Γενικού Διευθυντή κ. Χ. Καβαλόπουλου με τον Ευρωβουλευτή κ. Σ. Κυμπουρόπουλο 
προκειμένου να εκθέσει βασικά θέματα του κλάδου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Με 
παρουσίαση που ετοίμασε ο Σύνδεσμος παρατέθηκαν βασικά σημεία όπως οι προοπτικές 
συνεισφοράς του εξορυκτικού κλάδου στην εθνική οικονομία, η φυσιογνωμία και η αποστολή του 
Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, η προσφορά του κλάδου στη βιώσιμη ανάπτυξη, το 
αποτύπωμα της ελληνικής εξορυκτικής μεταλλουργικής βιομηχανίας, ευρωπαϊκές πολιτικές που 
εξαρτώνται αλλά και καθορίζουν το μέλλον της ευρωπαϊκής και ελληνικής εξορυκτικής βιομηχανίας, 
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η σημασία των ορυκτών στην Καθαρή Ενεργειακή Μετάβαση, η συμμετοχή των πρώτων υλών στο 
νέο μοντέλο οικονομίας αλλά και η βιομηχανική συμβίωση. 

 

Παρατίθεται παρακάτω η σχετική παρουσίαση. Με διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο μπορείτε να τη 
διαβάσετε 

κυμπουροπουλος 
παρουσιαση.pptx  

 

 

Δ. ΣΜΕ και Εργασιακά Θέματα  

• «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»  

Μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχέση με την επεκτασιμότητα της 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, δημιουργούνται νέα δεδομένα. Οι συμβάσεις μας από εδώ και στο 
εξής θα είναι κλαδικές (ο χαρακτηρισμός δόθηκε από το ΣτΕ) και θα είναι ισότιμες με τις 
Επιχειρησιακές. Αυτό απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, όπως επισημάνθηκε στην Ομάδα Απασχόλησης 
που συγκλήθηκε προηγούμενα και συζητήθηκε αναλυτικά το όλο θέμα. Ζητήθηκε να επανέλθουμε 
στη συζήτηση με τη συμμετοχή και του νομικού συμβούλου κ. Κ. Μπακόπουλου.  

Μετά από 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 

 

Ε. ΣΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• Eνημέρωση για την τροποποίησης της Οδηγίας περί εκπομπών Βιομηχανικών 
Ρύπων (IED) 

Η Commission επιμένει να εντάξει στην IED και την εξορυκτική δραστηριότητα, προσθέτοντας νέες 
κανονιστικές υποχρεώσεις στις ήδη πολλές υπάρχουσες. Ο κλάδος μας αντιδρά έντονα, θεωρεί ότι 
είναι λάθος η εξίσωση της μεταλλείας με τις βιομηχανικές εκπομπές, ότι διέπεται, σε ό,τι αφορά τους 
ρύπους της, από άλλες διατάξεις, ότι οι ιδιομορφίες του κάθε μεταλλείου δεν αντιμετωπίζονται 
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οριζόντια με την οδηγία IED και κάτι τέτοιο δεν θα προσθέσει τίποτε στην προστασία του 
περιβάλλοντος. 

 

O Κλάδος έθεσε τα εξής επιχειρήματα για τη μη ένταξή του στην οδηγία  

 

• Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες υπόκεινται ήδη σε αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο  

• Μεταλλευτικές δραστηριότητες που δεν υπόκεινται ήδη σε ΙΕD, δεν προκαλούν σημαντικές 
εκπομπές στο περιβάλλον 

• Η εξόρυξη είναι ένας κλάδος με πολύ εξειδικευμένο αντικείμενο και μεγάλη ποικιλομορφία 
συνθηκών που δεν μπορεί να καλυφθεί από μία οδηγία για εκπομπές 

• Με προβολή  παραδειγμάτων εκπομπών, έγινε προσπάθεια  να αποδειχθεί ότι οι εξορυκτικές 
δραστηριότητες καλύπτονται ήδη από την οδηγία για τα εξορυκτικά απόβλητα, από τα  MWEI 
BREF και από τον κανονισμό Ε-PRTR  οι δε βιομηχανικές εγκαταστάσεις της από την ΙED 

• Η ένταξη αυτή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις ιδιαιτερότητες του κλάδου και συγκεκριμένα: 

• Σε αντίθεση με τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν  στην ΙΕD, οι εγκαταστάσεις 
των μεταλλείων και των λατομείων είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοίτασμα, τις 
γεωλογικές, γεωχημικές και τοπολογικές ιδιαιτερότητες της 

• Οι εφαρμοζόμενες τεχνικές για την αντιμετώπιση των ρύπων, εξαρτώνται από τη φύση του 
ορυκτού, την κοιτασματολογική του δομή, τη μέθοδο εκμετάλλευσης, τις επικρατούσες 
συνθήκες, τη μέθοδο κατεργασίας. Δεν ομαδοποιούνται ούτε κατηγοριοποιούνται λόγω των 
πολλών ιδιομορφιών 

Αποφασίστηκε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να 
εμποδιστεί η ένταξη του εξορυκτικού κλάδου στην αναθεωρημένη Οδηγία IED. 

 

ΣΤ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

• Συμμετοχή του ΣΜΕ στη Γενική Συνέλευση της Euromines και τις συνεδριάσεις των 
επιμέρους Eπιτροπών Policy, Environment, Health and Safety και Communication. 

 

H Γενική Συνέλευση της Euromines πραγματοποιήθηκε στο Thon Hotel στις Βρυξέλλες στις 4-6 
Απριλίου 2022 και μετείχε σε αυτή ενεργά και ο ΣΜΕ.  

Στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου 2022, εγκρίθηκε η χάρτα 
«EUROMINES STANDS FOR SUSTAINABLE MINING IN EUROPE FOR EUROPE». Η Εuromines 
υποστηρίζει τη Συμφωνία του Παρισιού και τον ευρωπαϊκό κλιματικό  στόχο για μηδενισμό των 
ρύπων μέχρι το 2030. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι απαραίτητες οι βιώσιμες και 
ανθεκτικές οι ευρωπαϊκές  αλυσίδες αξίας που βασίζονται στις βιώσιμες πρώτες ύλες. Στο πλαίσιο 
αυτό τα μέλη της Euromines υποστηρίζουν τις Ευρωπαϊκές Αρχές για τη βιώσιμη προμήθεια 
πρώτων υλών που δημοσιεύτηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2021. 

Επισυνάπτεται η σχετική κάρτα «EUROMINES STANDS FOR SUSTAINABLE MINING IN EUROPE 
FOR EUROPE». 

Carta “EUROMINES STANDS FOR SUSTAINABLE MINING IN EUROPE FOR EUROPE” 

http://euromines.org/news/euromines-stands-for-sustainable-mining-in-europe-for-europe
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Στη Γενική Συνέλευση μετείχαν και guest speakers από την DG της Commission στους οποίους 
τέθηκαν σοβαρά θέματα του κλάδου και συζητήθηκαν διεξοδικά. 

Αναλυτικότερα: 

Η κ. Rute, βασικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την Task Force για την Ουκρανία που 
συντονίζει τις ενέργειες της DG GROW για να βοηθήσει την Ουκρανία, περιέγραψε τον ρόλο της 
εντός της Επιτροπής και την ισχυρή της δέσμευση στους φακέλους που σχετίζονται με τις πρώτες 
ύλες. Η διαθεσιμότητα και η οικονομική προσιτότητα των πρώτων υλών είναι βασικά ζητήματα των 
επόμενων ετών, καθώς η DG GROW αξιολόγησε μια τεράστια εμπορική εξάρτηση σε στρατηγικές 
αλυσίδες αξίας – ιδιαίτερα από την Κίνα και ενισχύθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι νέες 
πολιτικές για τις κρίσιμες πρώτες ύλες αντανακλούν τις εκκλήσεις για δράση από την έκθεση 
«Bentele» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου. Η DG 
GROW εργάζεται σε μια ενημερωμένη λίστα κρίσιμων πρώτων υλών και καλεί τα μέλη της 
Euromines να αξιολογήσουν την κρισιμότητα με έμφαση στην ικανότητα εξαγωγής πρώτων υλών 
στην Ευρώπη και διαφοροποίησης των πηγών. Αυτό απαιτεί επίσης μια ώθηση για πιο βιώσιμη 
εξόρυξη και την προώθηση της δήλωσης που μόλις συμφωνήθηκε. Όσον αφορά στην καινοτομία, 
περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί μέσω του Horizon Europe για τα επόμενα 
χρόνια. Η αντιμετώπιση μιας αλλαγής της κοινής γνώμης για την ευρωπαϊκή εξόρυξη απαιτεί κοινή 
προσπάθεια πέρα από τις αυξημένες εγχώριες ικανότητες και τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διερευνήσει τι μπορεί να κάνει για να βοηθήσει τη βιομηχανία να αυξήσει 
την εταιρική χρηματοδότηση για κρίσιμες πρώτες ύλες. 

Από μέλη της Εuromines εκφράστηκαν ανησυχίες για την εξορυκτική βιομηχανία και πιο 
συγκεκριμένα με τα εμπόδια που φέρουν η ίδια η νομοθεσία της ΕΕ αλλά και οι κίνδυνοι για τις 
τράπεζες και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παραμένουν οι επενδύσεις για την εξόρυξη σε πολύ 
χαμηλά επίπεδα.   

Η κ. Rute εξέφρασε ανησυχίες για το ότι οι τράπεζες είναι έτοιμες να παράσχουν χρηματοδότηση, 
αλλά δεν βρίσκουν έργα που να μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Κατά την παρατήρηση της 
Επιτροπής, η κοινή γνώμη και οι προηγούμενες αποτυχίες έργων είναι οι βαθύτερες αιτίες για την 
απροθυμία συμμετοχής σε έργα εξόρυξης. Η κ. Rute κάλεσε τα μέλη να υποδείξουν νομοθετικά 
ζητήματα. 

Ο κ. Ραχωβίδης παρατήρησε ότι τα περισσότερα νέα έργα εξόρυξης έχουν χρηματοδοτηθεί από ίδια 
κεφάλαια και όχι από χρέος και ότι αυτό που ήταν «τραπεζικό» ήταν πάντα συνάρτηση των 
περιστάσεων και των αγορών που και τα δύο άλλαξαν. 
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Προστέθηκε επίσης ότι τόσο η εθνική όσο και η κοινοτική νομοθεσία εμποδίζουν την εξόρυξη στην 
ΕΕ. 

 

Η κ. Rute αναφέρθηκε στα ζητήματα αδειοδότησης ως πρόβλημα που δεν συνδέεται μόνο με την 
εξόρυξη. Πολλά ενεργειακά έργα που απαιτούνται για την υλοποίηση των στόχων της Πράσινης 
Συμφωνίας και του RePower Europe,  εξαρτώνται από την αδειοδότηση. Η Επιτροπή θα υποβάλει 
μια δέσμη μέτρων και στην κατεύθυνση αυτή συζητά με τα υπουργεία των κρατών μελών τα 
οδοφράγματα για να επιτραπούν επενδύσεις σε υποδομές από ανανεώσιμες πηγές με στόχο την 
επιτάχυνση αυτών των αδειών. 

Ο κ. Ραχωβίδης εξέφρασε την ανησυχία του για τη συνοχή μεταξύ των διαφορετικών πολιτικών της 
ΕΕ. Η ερμηνεία και η εφαρμογή μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών και ορισμένα 
νομοθετήματα, για παράδειγμα το σχέδιο για το IED, απασχολούν τον τομέα. 

Από ΣΜΕ εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με το ότι μετά από 3 χρόνια προσπαθειών καλύτερης 
ρύθμισης η διαδικασία REFIT βρίσκεται ακόμη στην αρχή. Η κ. Rute δήλωσε ότι η βιομηχανία θα 
πρέπει να επισημαίνει τέτοια προβλήματα μέσω ενώσεων όπως η Euromines. 

Για την DG, το επίκεντρο των επόμενων 2-7 ετών θα πρέπει να είναι σε συγκεκριμένα έργα με επί 
τόπου αντίκτυπο και όχι σε μάχες με τη διοίκηση των Βρυξελλών. Επικαλούμενη τα ανοίγματα 
ορυχείων στη Σουηδία και τη Φινλανδία, πιστεύει ότι υπάρχουν τρόποι να ξεπεραστεί η έλλειψη 
δημόσιας αποδοχής ή χρηματοδότησης. 
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Από τώρα έως το 2030 η Ευρώπη απαιτεί μεγάλες ποσότητες νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
έτσι ώστε τα έργα να πρέπει να απογειωθούν. 

 

Από μέλη δόθηκαν 3 παραδείγματα που καθυστερούν την αδειοδότηση (Χλωρίδα-Πανίδα-
Οικότοπος FFH, οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, σύμβαση του Aarhus) και ζήτησε από την Επιτροπή 
να απλοποιήσει και να διευκολύνει το διάλογο μεταξύ της βιομηχανίας και των ΜΚΟ. 

 

Η κ. Rute τόνισε την ευαίσθητη φύση των κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος και ενώ η DG 
GROW μπορεί να είναι η φωνή της βιομηχανίας εντός της Επιτροπής, η βιομηχανία πρέπει να 
οικοδομήσει περισσότερη κατανόηση στα κράτη μέλη και την κοινωνία των πολιτών. Ειδικότερα, η 
κοινωνία των πολιτών πρέπει να αναγνωρίσει ότι η πράσινη μετάβαση βασίζεται στη διαθεσιμότητα 
πρώτων υλών. 

 

Σχετικά με το ερώτημα πώς να αποσυνδεθεί η ΕΕ από το ρωσικό αέριο και τα απαραίτητα 
ρυθμιστικά μέτρα, τονίστηκε από την DG η σημασία της επιτάχυνσης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, των εναλλακτικών καυσίμων όπως το υδρογόνο, της παρατεταμένης διάρκειας 
λειτουργίας της πυρηνικής ενέργειας και της διαφοροποίησης των προμηθειών φυσικού αερίου. 

 

• Euromines Sustainable Mining Initiative 

 

Ο κ. Kuby, γενικός διευθυντής της Euromines, παρουσίασε την ιδέα της «Πρωτοβουλίας για τη 
βιώσιμη εξόρυξη» (παρουσίαση επισυνάπτεται). Αυτή η πρωτοβουλία θα επιτρέψει στην Euromines 
να αναπτύξει μια επικοινωνιακή εκστρατεία με κατάλληλα εργαλεία επικοινωνίας για τη βελτίωση της 
εικόνας της εξορυκτικής βιομηχανίας της ΕΕ με μια εργαλειοθήκη επικοινωνιακών μέσων στον 
πυρήνα της που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα μέλη. Το κίνητρο για μια ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία είναι να καταστεί δυνατή η οικοδόμηση της κοινωνικής εμπιστοσύνης στη βιομηχανία 
εξόρυξης, καθώς δίπλα στους πολιτικούς φορείς είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει επαφή με ΜΚΟ 
και μεταγενέστερες βιομηχανίες. Δεδομένων των μελλοντικών προκλήσεων, είναι επιτακτική ανάγκη 
να απομακρυνθούμε από παρουσιάσεις PowerPoint, να συγκεντρώσουμε παραδείγματα βέλτιστων 
πρακτικών από τη βιομηχανία εξόρυξης της ΕΕ και να τα συσχετίσουμε με μεταγενέστερες 
εφαρμογές με κατάλληλα εργαλεία επικοινωνίας που επιτρέπουν τη συνεργασία με μέσα και 
παράγοντες επιρροής για τη βελτίωση της αντίληψης της εξόρυξης στην ΕΕ. 

Ο κ. Ραχωβίδης υποστηρίζει τόσο αυτή την πρόταση όσο και την προσέγγιση της Euromines με 
πιθανούς υποψηφίους για να δεσμευτούν σε αυτήν την πρωτοβουλία. 
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Αναφορικά με τις επιμέρους συνεδριάσεις των επιτροπών εργασίας, παρατίθενται περιληπτικά τα 
βασικά σημεία: 

1. Επιτροπή Πολιτικής (Policy Committee) 

Οι βασικές προτεραιότητες που έθεσε η Policy Committee ήταν οι εξής: 

− Raw Materials Policy 
− Industrial Strategy 
− Ukraine War 
− Trade:Anti-coercion, foreign subsidies, review of conflict minerals regulation, value chain-

related aspects in product regulation 
− Sustainable Finance 
− Green Taxonomy 
− Social Taxonomy 
− Corporate Sustainability 
− Corporate Sustainability and Reporting 

Ειδικότερα, σημειώθηκε ότι η Euromines εργάστηκε το 2021 κυρίως σε αρχεία που σχετίζονται με 
κρίσιμες πρώτες ύλες και ιδιαίτερα στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του ευρωβουλευτή 
Bentele. Η υπεράσπιση επικεντρώθηκε στην τοποθέτηση των πρώτων υλών ως πρώτο και 
απαραίτητο τμήμα σε όλες τις στρατηγικές αλυσίδες αξίας. Για το 2022, η βιώσιμη χρηματοδότηση 
παραμένει βασικό καθήκον. Η ανάλογη task force θα συνεχίσει τις εργασίες της επ’αυτού το 
θέματος. Ως νέο τομέα δραστηριότητας, η Euromines προτείνει την εμπορική πολιτική για την 
καλύτερη κάλυψη θεμάτων βιωσιμότητας, μετασχηματισμού και αυτονομίας. Η Επιτροπή Πολιτικής 
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θα συνεχίσει να συζητά τις επιπτώσεις του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία και να έρχεται σε 
επαφή με την Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα μέρη της ΕΕ. 

2. Επιτροπή Ενέργειας και Κλίματος (Energy and Climate) 

 

Eιδικότερα, επισημάνθηκε ότι το ETS ως κύριο θέμα που θα χειριστεί η ομάδα το 2021 με ιδιαίτερη 
έμφαση στη μείωση και τη σταδιακή κατάργηση της δωρεάν κατανομής, του CBAM και της έμμεσης 
αντιστάθμισης του κόστους με πολλές συναντήσεις που διοργανώθηκαν από την Euromines. Στο 
πλαίσιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η κύρια προτεραιότητα θα είναι η αντιμετώπιση των 
υψηλών τιμών της ενέργειας και των συναφών τομέων πολιτικής για την ελάφρυνση του κόστους για 
τα μέλη, την πραγματοποίηση επενδύσεων και τη μείωση του CO2. Ένα νέο ενεργειακό πακέτο 
REPowerEU αναμένεται τον Μάιο του 2022 που θα καλύπτει πιθανώς πολλές από τις πτυχές γύρω 
από την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, τις προσιτές τιμές και την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές. Η πραγματική γεωπολιτική κατάσταση θα επιταχύνει τις ρυθμιστικές 
ενέργειες πέρα από το ETS/CBAM στο πλαίσιο του πακέτου Fit for 55. 

 
3. Επιτροπή Περιβάλλοντος (Environment) 

Οι βασικές προτεραιότητες που έθεσε η Environment Committee ήταν οι εξής: 

− Ιndustrial Emissions Directive review  
− Water Framework Directive 
− Biodiversity Strategy for 2030 
− Soil Strategy  
− Guidelines for best risk management (ENVI+ H&S approaches) 

Eιδικότερα, πραγματοποιήθηκε μια σύντομη επισκόπηση των δραστηριοτήτων το 2021 (ομάδα 
εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για το νερό, υποομάδα για τα χημικά, ενισχυμένοι δεσμοί με άλλες 
ενώσεις, IED Alliance και άλλα). Η Euromines βελτίωσε τις συνδέσεις με τη ΓΔ GROW και τη ΓΔ 
ENVI. Όσο για το 2022, ο πιο σημαντικός φάκελος θα είναι η αναθεώρηση του IED. Η συμπερίληψη 
στο IED θα ισοδυναμούσε με κώδικα εξόρυξης της ΕΕ. Επιπλέον, τα θέματα σχετικά με τη 
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βιοποικιλότητα και τη στρατηγική της ΕΕ για το έδαφος θα συνεχιστούν το 2022. Η Euromines θα 
εξετάσει στη διαδικασία συναπόφασης όλα τα ζητήματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο. 

4. Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Health and Safety) 

Οι βασικές προτεραιότητες που έθεσε η Health and Safety Committee ήταν οι εξής: 

− Carcinogens-Mutagens Directive 
− Diesel Exhaust Emissions 
− Chemical Agents Directive 
− Social Dialogue 
− Safety Performance Report 
− REACH 
− Respirable Crystalline Silica 
− Asbestos DIrective 

Eιδικότερα, ειπώθηκε ότι είναι σημαντικό να μεγιστοποιηθεί η επικοινωνία μεταξύ των μελών. 
Επισήμανε τις επιπτώσεις των αυστηρότερων Ορίων Επαγγελματικής Έκθεσης (ΟΕΛ) στις 
επιχειρήσεις. Η επιτροπή συζήτησε τις νομοθετικές διαδικασίες που είχαν αντίκτυπο στις εξορυκτικές 
και εξορυκτικές βιομηχανίες. Είναι βασικό να τεκμηριωθεί, μέσω παραδειγμάτων βέλτιστων 
πρακτικών στην Υγεία και την Ασφάλεια, ότι ο κλάδος φροντίζει και είναι βιώσιμος. Τα μέλη 
ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη ατυχημάτων. Προβλέπεται αύξηση της 
κοινωνικής άδειας λειτουργίας ενός κοινού έργου που σχεδιάζεται στο πλαίσιο του Κοινωνικού 
Διαλόγου. 

5. Επιτροπή Επικοινωνίας (Communication Committee) 

Ορίστηκαν 3 διαστάσεις για την επικοινωνία: εσωτερική επικοινωνία (Ενημέρωση), ψηφιακή 
παρουσία και ευαισθητοποίηση και γνώση. Αυτά τα μέσα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στον τομέα 
της πολιτικής, υπό το νέο σύνθημα «Βιώσιμη εξόρυξη στην Ευρώπη για την Ευρώπη». Τα έργα του 
EIT στα σχολεία RM πρέπει να συνεχιστούν και θα πρέπει να καθιερωθούν για το μέλλον, και 
απαιτούνται περισσότερες δραστηριότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Το 2022, η φιλοδοξία είναι να βελτιωθεί η δικτύωση μεταξύ των μελών. 

 
 


	Α. ΔΣ

