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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Ως αρχή πρέπει να θεωρήσουμε τους νόμους περί προστασίας δασών Ν 669/77 και 998/79
και κήρυξης αναδασωτέων περιοχών μετά από πυρκαγιά. Με τους νόμους αυτούς αλλάζει
άρδην η φιλοσοφία εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων. Μπαίνουν οι βάσεις για την προστασία
του δασικού περιβάλλοντος, τον εξορθολογισμό των εξορυκτικών δραστηριοτήτων σε σχέση
με το περιβάλλον και τέλος, για την αποκατάσταση του θιγέντος χώρου και τοπίου.
Στο τέλος του 1986 εκδίδεται ο νόμος 1650 με τον οποίον ξεκινά η περιβαλλοντική
αδειοδότηση όλων των έργων με υποχρέωση υποβολής αντίστοιχης Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Η μελέτη ή απορρίπτεται οπότε δεν υπάρχει έργο ή
εγκρίνεται και εκδίδονται από τη διοίκηση συγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι που πρέπει να
τηρηθούν καθόλη τη λειτουργία του έργου όπως και μετά το τέλος των εργασιών στην
αποκατάστασή του.
Στην Ε.Ε. η έννοια της εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την ανάπτυξη ενός
έργου ή μιας δραστηριότητας, κάνει την εμφάνισή της νωρίτερα, με την έκδοση των οδηγιών
84/360/ΕΚ (1984) («σχετικά με την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που
προέρχεται από βιομηχανικές εγκαταστάσεις») και 85 (337/ΕΚ (1985) («για την εκτίμηση των
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον»). Οι
οδηγίες αυτές ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο 3 χρόνια αργότερα με την ΚΥΑ 62269/90
στην οποία προβλέπεται και κατηγοριοποίηση έργων από την οποία καθορίζεται και ο τρόπος
περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους.
Αυτό ήταν η αρχή. Τα επόμενα χρόνια, λαμβάνει χώρα μια υπερπαραγωγή από την Ε.Ε.
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθιστώντας πολύπλοκη την αδειοδότηση και λειτουργία έργων
και ιδιαίτερα των εξορυκτικών.
Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας
πανίδας και χλωρίδας» θεσμοθετεί το καθεστώς προστατευόμενων περιοχών ανάλογα με τα
είδη προστασίας. Δημιουργείται το Δίκτυο Natura 2000, Οικολογικό Δίκτυο περιοχών οι
οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικότοπους ειδών που είναι σημαντικοί σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτό το δίκτυο εντάσσονται και οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)
για την Ορνιθοπανίδα.
Η διαδικασία αδειοδότησης εξορυκτικών έργων εντός περιοχών Natura 2000, καθίσταται
ιδιαίτερα σύνθετη, με υποβολή ειδικών μελετών για την προστασία του είδους της
προστατευόμενης περιοχής (ειδική περιβαλλοντική εκτίμηση) και κρισιολόγηση του έργου,
ανεξαρτήτως μεγέθους, από την κεντρική υπηρεσία.
Εκδίδονται οι οδηγίες 96/61/ΕΚ «σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της
ρύπανσης (IPPC)» και 97/11/ΕΚ «περί τροποποίησης της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ «για την
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον»,
καθιερώνοντας την κατηγοριοποίηση έργων και ανάλογα με τη βαρύτητα των
περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους, την εκπόνηση και έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Τα εξορυκτικά έργα θεωρούνται ιδιαίτερης βαρύτητας με σημαντικές
απαιτήσεις στην εκπόνηση ΜΠΕ και σύνθετες διαδικασίες αδειοδότησης.
Παράλληλα ξεκινά η προσπάθεια προσδιορισμού B.A.T. (Best Available Techniques) για την
εξόρυξη, κατεργασία και διαχείριση αποβλήτων κατά τη παραγωγή προϊόντων Ορυκτών
Πρώτων Υλών (Ο.Π.Υ.) και η ενσωμάτωσή τους ως προαπαιτούμενα στις ΜΠΕ.
Το 1997 η Ε.Ε. αποφασίζει την «κοινοτική στρατηγική για τη διαχείριση των αποβλήτων και
τις επιμέρους οδηγίες όπως για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων (landfill).

Οι οδηγίες 96/61/ΕΚ και 97/11/ΕΚ ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία με το Νόμο 3010
(2002) και την ΚΥΑ 15393/2332 (2002) περί «κατάταξης δημοσίων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες – εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11 και 96/61».
Το 2003 εκδίδεται η κοινοτική οδηγία 2003/35/ΕΚ για τη συμμετοχή του κοινού και την
πρόσβαση στη δικαιοσύνη σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων, η οποία
ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Απόφ. ΗΠ/37111/2021/03.
Με όλα αυτά η διαδικασία «Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων» ενός εξορυκτικού έργου από
τη υποβολή της Μ.Π.Ε μέχρι την τελική απόφαση έγκρισης, καθίσταται δαιδαλώδης.
Μετέχουν όλα τα συναρμόδια υπουργεία και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στη διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης των εξορυκτικών έργων και των πιθανών επιπτώσεών του στο
περιβάλλον.
Η τελική έγκριση περιβαλλοντικών όρων λαμβάνει υπόψη της όλες τις απόψεις που έχουν
εκφραστεί για το έργο και όλα τα πρόσθετα μέτρα, πέραν της ΜΠΕ, που πιθανόν να έχουν
ζητηθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς, υπουργεία ή υπηρεσίες.
Το 2004, εκδίδεται η κοινοτική οδηγία 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη
θεσμοθετώντας την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Η οδηγία αυτή ενσωματώνεται στο εθνικό
δίκαιο με το Π.Δ. 148/2009. Προβλέπονται χρηματοοικονομικές εγγυήσεις σε περίπτωση
βλάβης στο περιβάλλον από αστοχία εγκαταστάσεων. Οι προβλέψεις της οδηγίας
ενσωματώνονται και στην αδειοδοτική διαδικασία.
Το 2006 εκδίδεται η πιο σοβαρή οδηγία της Ε.Ε., αποκλειστικά για τον κλάδο, η οδηγία
διαχείρισης μεταλλευτικών αποβλήτων» (MWD). Με αυτήν ορίζονται μέτρα, διαδικασίες και
κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων και τη λειτουργία
εγκαταστάσεων υποδοχής αποβλήτων , όπως και οι υποχρεώσεις του φορέα διαχείρισης για
αδειοδότηση, λειτουργία και αποκατάσταση των εγκαταστάσεων αποβλήτων. Η οδηγία
ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο το 2009 και οι υποχρεώσεις αδειοδότησης των
εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων, αποτελούν ξεχωριστό κεφάλαιο στη Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.).
Στις 21 Σεπτεμβρίου 2011 εκδίδεται νέος νόμος περί Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ‘Έργων
και Δραστηριοτήτων (Ν. 4014/2011).
Στο νέο νόμο γίνεται σημαντική προσπάθεια βελτίωσης και εκσυγχρονισμού της
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θεσμοθετείται πλέον ευέλικτη κατηγοριοποίηση έργων (τα
έργα του κλάδου είναι κατηγορίας Α1 και Α2 βάση των οποίων έχουν υποχρέωση υποβολής
ΜΠΕ και έκδοσης ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων), γίνεται προσπάθεια
σημαντικής μείωσης των απαιτούμενων χρόνων ανά φάση αδειοδότησης, απλουστεύονται
διαδικασίες, εκσυγχρονίζεται η όλη διαδικασία αδειοδότησης (ηλεκτρονικές υποβολές,
ηλεκτρονική παρακολούθηση τήρησης Π.Ο. από τα έργα, διαδικασίες έκδοσης, ανανέωσης,
τροποποίησης των ΑΕΠΟ κλπ.), προσδιορίζεται το περιεχόμενο των ΜΠΕ, γίνεται
αποτελεσματικότερη αναδιάρθρωση των αδειοδοτικών υπηρεσιών, ενσωματώνονται όλες οι
επιμέρους άδειες και οι εγκρίσεις επέμβασης κατά την έννοια του Ν. 998/1979 στην ΑΕΠΟ,
συστήνεται κεντρική Δν/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ΥΠΕΚΑ, συστήνεται σώμα
πιστοποιημένων αξιολογητών ΜΠΕ προς αποσυμφόρηση της κεντρικής υπηρεσίας, οι
γνωμοδοτικές αρχές γνωμοδοτούν με βάση τυποποιημένο έντυπο, ενισχύεται ο ρόλος των
Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων ακόμη και κατά τη φάση της αξιολόγησης της ΜΠΕ.
Στις 13 Φεβρουαρίου 2012, εκδίδεται ο Ν. 4042 με τον οποίο ποινικοποιείται η πρόκληση
ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Στον ίδιο νόμο, ενσωματώνεται η Οδηγία –
Πλαίσιο της Ε.Ε. περί αποβλήτων (2008/98/ΕΚ). Κατά αυτόν τον τρόπο, ενσωματώνονται στο
εθνικό δίκαιο αυστηρές διατάξεις σχετικές με τη διαχείριση, την επαναχρησιμοποίηση ή την
ανακύκλωση αποβλήτων, διατάξεις που αφορούν ιδιαίτερα τα βιομηχανικά απόβλητα.

2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αποκατάσταση: όρος που αναφέρεται σε διάφορα στάδια που εμπλέκονται στην ανάπλαση
περιοχής που έχει δεχτεί εξορυκτική δραστηριότητα ανάλογα με την επιλογή χρήσης που θα
γίνει σε αυτό, μετά το πέρας των εξορυκτικών εργασιών. Ο όρος αποκατάσταση θεωρείται
συνώνυμος του όρου «ανάπλαση».
Για όλα τα εξορυκτικά έργα, πρέπει να αναπτύσσεται σχέδιο αποκατάστασης από την αρχή.
Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδίου ανάπτυξης των εξορυκτικών εργασιών και της
λειτουργίας της εκμετάλλευσης . Προβλέπει τη σταδιακή και συντονισμένη αποκατάσταση,
όποτε και όπου είναι εφικτό. Όταν τελειώνουν οι εξορυκτικές εργασίες, εφαρμόζεται το
σχέδιο αποκατάστασης, χωρίς καθυστέρηση.
Το σχέδιο αποκατάστασης ενός εξορυκτικού έργου λαμβάνει υπόψη δύο βασικούς
παράγοντες:
•
•

Τους υφιστάμενους νόμους και κανονισμούς για την περιβαλλοντική προστασία
Τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών: κοινωνία, γειτνιάζουσες δραστηριότητες,
τοπικές αρχές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Περιγράφει την ανάκτηση και τις δραστηριότητες ανάπλασης και αποκατάστασης του
περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας του έργο, καθώς και την τελική χρήση του
εξορυκτικού χώρου.
Για κάθε λατομικό χώρο πρέπει να προβλέπεται σε ετήσια βάση προϋπολογισμός για τη
σταδιακή εφαρμογή αποκατάστασης, εφαρμογή η οποία ξεκινά κατά την πρόοδο των
λατομικών εργασιών και φτάνει μέχρι το κλείσιμο του λατομικού χώρου, τη διάλυση της
εγκατάστασης , το γκρέμισμα των κατασκευών και την πλήρη αποκατάσταση του χώρου.
Η εφαρμογή του σχεδίου αποκατάστασης, πρέπει να παρακολουθείται σε ετήσια βάση από
το φορέα εκμετάλλευσης. Σε περίπτωση αλλαγής συνθηκών, μεθόδων, τρόπων
αποκατάστασης, αλλαγής σχεδίων τελικής χρήσης του χώρου, εφαρμογής νέων κανονισμών
και απαιτήσεων, ως είναι φυσικό, απαιτείται η επικαιροποίηση του σχεδίου μελέτης και
έγκρισή του από τις αρμόδιες αρχές.

Ροδιά: Αποκατάσταση Μεταλλευτικού χώρου στη θέση Ροδιά , έργο από ΔΕΛΦΟΙ –
ΔΙΣΤΟΜΟ A.E

ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Μεγάλη ποικιλία επιλογών είναι διαθέσιμες για την αποκατάσταση εξορυκτικών έργων, από
την εξάλειψη του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εκμετάλλευσης, την ανάπλαση του
χώρου και του τοπίου, μέχρι την εφαρμογή εναλλακτικών χρήσεων γης (κοινωφελή έργα,
παραγωγικές χρήσεις κτλ)
Οι αποφάσεις πρέπει να σχετίζονται με τη μορφή του τοπίου, του ευρύτερου περιβάλλοντος
του εξορυκτικού χώρου ,των αναγκών της τοπικής κοινωνίας και των εγκρίσεων των
αδειοδοτουσών αρχών.
Σε πολλές περιπτώσεις, οι λατομικοί, μεταλλευτικοί χώροι ή χώροι λιγνιτωρυχείων,
αποκαθίστανται προς όφελος της φύσης και ιδιαίτερα της βιοποικιλότητας. Είναι συχνές οι
περιπτώσεις όπου περιοχές που έχουν δεχτεί εξορυκτική δραστηριότητα κατά το παρελθόν.
έχουν μετατραπεί σε δασώδεις εκτάσεις , σε λίμνες, σε πράσινους χώρους αναψυχής, ή σε
καταφύγια άγριας ζωής προσδίδοντας άλλη όψη και χαρακτηριστικά στο περιβάλλον της
ευρύτερης περιοχής.

Υδροβιότοπος και Πάρκο Αναψυχής στο εξοφλημένο ορυχείο του Κύριου Πεδίου
Πτολεμαΐδας, έργο της ΔΕΗ Α.Ε.

Σε κάθε περίπτωση ανάλογα με τις δυνατότητες του ευρύτερου περιβάλλοντος, της φύσης και
της έκτασης του εξορυκτικού έργου, υπάρχει ποικιλία επιλογών.
Η συνηθέστερη επιλογή είναι αυτή της αποκατάστασης που δίνει τη δυνατότητα επανένταξης
του λατομικού χώρου στο φυσικό τοπίο. Αυτό γίνεται με την ανάληψη συγκεκριμένων
δράσεων πολύ πριν το τέλος της εκμετάλλευσης ώστε, στο μέτρο του δυνατού, να
αναπλάθεται η μορφή του χώρου και να αποκαθίσταται η φυσική βλάστηση που προϋπήρχε:

Κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσης πρέπει να επιδιώκεται σταδιακή συμπλήρωση κενών,
σωστή διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων και υπολειμμάτων εξόρυξης, σταδιακές φυτεύσεις,
τμηματική εξομάλυνση των ανωμαλιών του εδάφους παράλληλα με την προχώρηση της
εκμετάλλευσης. Μετά το πέρας της εκμετάλλευσης, πρέπει να γίνεται τελική διαμόρφωση
πρανών εκσκαφής και σωρών, τελική διαμόρφωση ανάγλυφου, μαζικές φυτεύσεις και
συντηρήσεις των φυτών, φροντίδα μετά το τέλος των εργασιών εξόρυξης και εγκατάσταση
συστήματος παρακολούθησης της εξελικτικής πορείας της αποκατάστασης του χώρου
παράλληλα με την απομόνωση του στα πρώτα στάδια της αποκατάστασης. Όλα τα
προηγούμενα αποτελούν τα κυριότερα στοιχεία για την επιτυχή ανάπλασή του και την
επανένταξή του στο φυσικό τοπίο.

Αποκατάσταση της «ΔΕΗ» στο Κύριο Πεδίο

Βασικός στόχος αυτής της επιλογής αποκατάστασης είναι η ελαχιστοποίηση της οπτικής
όχλησης από τη λατομική – μεταλλευτική εκμετάλλευση, σταδιακά η ελαχιστοποίηση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματός της και τέλος η πλήρης αποκατάσταση του χώρου
υποβοηθούμενη και από τη φυσική λειτουργία της ανάπτυξης της βιοποικιλότητας.

Με βάση όλα τα προηγούμενα, το αποτύπωμα της εξορυκτικής δραστηριότητας
πρέπει να θεωρείται ότι είναι προσωρινό και κάτω από προϋποθέσεις συγκεκριμένων
ενεργειών και προσπαθειών πλήρως αναστρέψιμο.

Αποκατάσταση εξορυκτικού έργου στη θέση Αγριάς από τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ- LAFARGE
AE.

ΠΡΟΤΥΠΑ
1. Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.)
Σύμφωνα με Πρότυπο ISO 14001: 2004
Βασικά στοιχεία και βασικές υποχρεώσεις τήρησης του προτύπου είναι:
•

Περιβαλλοντική Πολιτική της εταιρίας (είναι η δέσμευση της , υπογεγραμμένη από τη
Διεύθυνση και διαθέσιμη σε όλους- εντός εκτός εταιρείας).

•

Τήρηση ισχύουσας Νομοθεσίας (τουλάχιστον). Τεκμηρίωση ότι τηρείται

•

Έκδοση γραπτών Διαδικασιών / Οδηγιών σε
ενδιαφερόμενους.

•

Προσδιορισμός- σύνταξη Περιβαλλοντικών Κινδύνων με συμμετοχή εργαζομένων,
διανομή σε ενδιαφερόμενους).

•

Σκοποί- Στόχοι –Προγράμματα (τι σκοπούς- στόχους έχει η εταιρεία για το
Περιβάλλον & τα Προγράμματα / Σχέδια Δράσης για να τους υλοποιήσει).

•

Πόροι- Ρόλοι –Υπευθυνότητες (Οργανόγραμμα για το Σύστημα Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης στην εταιρία). Καθήκοντα εργαζομένων (από το Διευθυντή έως τον
τελευταίο εργαζόμενο).

•

Εκπαίδευση προσωπικού (σχετική με Περιβάλλον). Τεκμηρίωση συμμετοχής.

•

Επικοινωνία (εντός και εκτός εταιρίας) . Τεκμηρίωση.

•

Έλεγχος Εγγράφων (αν υπάρχουν, συμπληρώνονται σωστά, τηρούνται κλπ).

•

Έλεγχος λειτουργίας (αν τηρούνται Διαδικασίες, Οδηγίες κλπ).

•

Καταστάσεις Εκτάκτου Ανάγκης (σενάρια για τυχόν μεγάλες καταστροφές, ασκήσεις
,πρακτικά ασκήσεων κλπ).

•

Έλεγχος (καθιέρωση Δεικτών που να μετράνε την επίδοση του Συστήματος).

•

Παρακολούθηση και Μετρήσεις. Τεκμηρίωση ότι γίνεται.

•

Αξιολόγηση Συμμόρφωσης (με το Πρότυπο).

•

Μη συμμορφώσεις / Διορθωτικές Ενέργειες.

•

Έλεγχος Αρχείων

•

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις (του Συστήματος). Πρακτικά – διορθωτικές ενέργειες.

•

Ανασκόπηση Διοίκησης (σε ετήσια συνήθως βάση). Ετήσιος απολογισμός, νέο
πρόγραμμα.

θέματα εργασίας. Διανομή σε

