ΔΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΥΩΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΟΡΤΚΣΟΤ
ΠΛΟΤΣΟΤ
Η Εζληθή Πνιηηηθή (ΕΠ) γηα ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ αλαγλσξίδεη
ηελ ζεκαζία ησλ Οξπθηψλ Πξψησλ Υιψλ (ΟΠΥ) γηα ηελ πξφνδν, ηελ δηαζθάιηζε ελφο πςεινχ βηνηηθνχ επηπέδνπ,
ηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθήο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο θαη λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο. Παξάιιεια πξέπεη λα
δηαζθαιίδεη κε ζπλέπεηα φηη ε παξαγσγή θαη ε δηάζεζε ησλ ΟΠΥ ζηελ θνηλσλία δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ηεο ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο αξρήο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο.
H ΕΠ νθείιεη λα είλαη ζηαζεξή θαη δηαθαλήο, αιιά θαη κε δπλαηφηεηα αλαπξνζαξκνγήο, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε
θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ή γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο.
Πξέπεη επίζεο λα δέλεη αξκνληθά κε ηηο ππφινηπεο Εζληθέο Πνιηηηθέο, απνηξέπνληαο δηελέμεηο πνπ απνηεινχλ
ηξνρνπέδε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Εζληθήο Οηθνλνκίαο. Μηα ηέηνηα πνιηηηθή, αιιά θαη φιεο νη εθθάλζεηο εθαξκνγήο
ηεο, δελ κπνξεί παξά λα είλαη απνηέιεζκα δηαιφγνπ θαη ελεκέξσζεο, ην δπλαηφλ επξχηεξεο, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη
ζε ηνπηθφ επίπεδν. Επηπιένλ, ε πνιηηηθή απηή απαηηεί σο βαζηθφ εξγαιείν έλα απινπνηεκέλν, θσδηθνπνηεκέλν θαη
εθζπγρξνληζκέλν θαλνληζηηθφ (ζεζκηθφ) πιαίζην.
Οι βασικοί επιμέποςρ στόσοι τηρ πολιτικήρ αςτήρ ππέπει να είναι :





Η επαξθήο θαη ζηαζεξή δηάζεζε ΟΠΥ ζηελ θνηλσλία κε βηψζηκν νηθνλνκηθά ηξφπν, ελαξκνληζκέλν κε ηηο
εζληθέο ηνκεαθέο πνιηηηθέο αλάπηπμεο άιισλ δξαζηεξηνηήησλ
Η αλάδεημε θαη εθαξκνγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ πνπ πξνιακβάλνπλ ή κεηψλνπλ θαη ηειηθά απνθαζηζηνχλ,
ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηηο επηπηψζεηο ηεο εμφξπμεο θαη ησλ ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πεξηβάιινλ
θαη ζηε αλζξψπηλε πγεία.
Η εμνηθνλφκεζε ησλ ΟΠΥ κέζα απφ βέιηηζηεο νηθν-απνδνηηθέο πξαθηηθέο παξαγσγήο.
Η δηαζθάιηζε ηεο ρξήζεο ησλ ΟΠΥ γηα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα απφ
θαηάιιειεο πξαθηηθέο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο, αχμεζεο ηνπ θχθινπ δσή ηνπο θαη αλαθχθισζεο.
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Η κεγηζηνπνίεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ νθέινπο θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο
εμνξπθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Η ελαξκφληζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη αλαγθψλ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ κε ηηο αλαπηπμηαθέο
δπλαηφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχλ νη εθκεηαιιεχζεηο ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.
Η
δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ ησλ ιαηνκείσλ θαη κεηαιιείσλ, ψζηε λα είλαη απηνί δεθηηθνί άιισλ
πξνγξακκαηηζκέλσλ ρξήζεσλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ.
Η ρσξνηαμηθή νξγάλσζε ηεο κεηαπνίεζεο πξψησλ πιψλ, φηαλ απηή ζπληειείηαη εθηφο ησλ κεηαιιεπηηθψλ
ή ιαηνκηθψλ ρψξσλ.

Δπίσηρ, η ΔΠ για την αξιοποίηση των ΟΠΤ ππέπει:








Να ζηεξίδεηαη ζηε γλψζε ηνπ απνζεκαηηθνχ δπλακηθνχ ησλ νξπθηψλ ηεο ρψξαο. Η γλψζε απηή
πξνυπνζέηεη φηη φια ηα θνηηάζκαηα ΟΠΥ είλαη θαηαγεγξακκέλα κε ηεθκεξησκέλν ηξφπν θαη φηη ηα ζρεηηθά
ζηνηρεία είλαη δηαζέζηκα ζε έλα δηαιεηηνπξγηθφ γεσρσξηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ζπκβαηφ κε ηελ
παλεπξσπατθή βάζε γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ ΟΠΥ.
Να ιακβάλεη ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εμνξπθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηε
ρσξνζέηεζε θαη ηε «βηψζηκε» δηαρείξηζή ηεο απαηηψληαο εηδηθέο παξεκβάζεηο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ α) ηνλ
γεσγξαθηθφ εληνπηζκφ ηνπο ζε ζέζεηο πνπ έρεη επηιέμεη ε ίδηα ε Φχζε β) ην γεγνλφο φηη νη ΟΠΥ δελ είλαη
«αλαλεψζηκεο» παξά κφλνλ ζε θιίκαθα γεσινγηθνχ ρξφλνπ θαη γ) Τν γεγνλφο φηη ε εθκεηάιιεπζε ησλ ΟΠΥ
νδεγεί ζε νξαηφ απνηχπσκα, νη επηπηψζεηο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα ειαρηζηνπνηνχληαη.
Να ιακβάλεη ππφςε φηη ε εμνξπθηηθή βηνκεραλία είλαη επάισηε θαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηηο εζληθέο θαη
δηεζλείο νηθνλνκηθνπνιηηηθέο ζπγθπξίεο θαη ζπλεπψο λα ζπλεθηηκά
ηηο ηάζεηο θαη δηαθπκάλζεηο ηεο
παγθφζκηαο αγνξάο πξψησλ πιψλ.
Να παξαθνινπζεί ηηο επξσπατθέο εμειίμεηο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο θαηεπζχλζεηο θαη φξνπο
ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ησλ ΟΠΥ.
Να δεκηνπξγεί αμηφπηζην θαη θαηάιιειν θιίκα γηα ηελ πξνζέιθπζε θαη πξαγκαηνπνίεζε παξαγσγηθψλ
επελδχζεσλ αμηνπνίεζεο ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο.

Όιεο νη πξναλαθεξζείζεο γεληθέο θαηεπζχλζεηο, αιιά θαη νη απαηηνχκελεο επηκέξνπο ελέξγεηεο πνπ εμεηδηθεχνπλ
θαη αθνξνχλ ζηνπο αλσηέξσ ζηφρνπο θαη πξνυπνζέζεηο, θσδηθνπνηνχληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
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ΔΘΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΟΡΤΚΣΟΤ ΠΛΟΤΣΟΤ
Πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη ν εθνδηαζκφο ηεο θνηλσλίαο κε νξπθηέο πξψηεο χιεο ζα γίλεηαη κε νηθνλνκηθά
βηψζηκν ηξφπν,

ελαξκνληζκέλν

κε ηηο εζληθέο πνιηηηθέο αλάπηπμεο άιισλ ηνκέσλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ

πεξηβάιινληνο θαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο
 ΘΔΜΔΛΗΩΓΖ ΠΡΟΫΠΟΘΔΖ: Ζ ζέζπηζε

ηνπ θαηάιιεινπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ κέζα απφ επξεία

ελεκέξσζε θαη δηάινγν φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο δηαρξνληθήο εθαξκνγήο ηνπ
κε ζπλέπεηα, δηαθάλεηα θαη εληαίν ηξφπν.

Βαζηθνί άμνλεο, Απαηηνχκελεο Δπηκέξνπο Πνιηηηθέο - Δλέξγεηεο θαη
Δμεηδίθεπζε Δλεξγεηψλ
ΒΑΙΚΟΙ ΑΞΟΝΔ
1.Ζ εζληθή πνιηηηθή γηα ηνλ
Οξπθηφ Πινχην βαζηθφ
ζπζηαηηθφ ηεο εζληθήο θαη
πεξηθεξεηαθήο αλαπηπμηαθήο
πνιηηηθήο ηεο Υψξαο

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΔΠΙΜΔΡΟΤ
ΠΟΛΙΣΙΚΔ & ΔΝΔΡΓΔΙΔ

ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ

- Δλζσκάησζε ησλ θαηεπζχλζεσλ ηεο  Δμαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζεο ησλ
εζληθήο κεηαιιεπηηθήο πνιηηηθήο ζηηο
θνηηαζκάησλ
ΟΠΤ
κέζσ
θαηαιιήισλ
επί κέξνπο πνιηηηθέο θαη ζρεδηαζκνχο
παξεκβάζεσλ ζην ζεζκηθφ πιαίζην.
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε βέιηηζηε  Παξνρή θηλήηξσλ ζηηο επηρεηξήζεηο κε ζηφρν
αμηνπνίεζε ησλ θνηηαζκάησλ θαη ην
ηελ πξνψζεζε έξεπλαο ΟΠΤ.
ζπλνιηθφ δεκφζην φθεινο.
 Δλίζρπζε
ησλ
πθηζηακέλσλ
θξαηηθψλ
εξεπλεηηθψλ θνξέσλ, ζε ζέκαηα Ο.Π.Τ.
- χζηαζε πκβνπιίνπ Δζληθήο Πνιηηηθήο  Δπαλαμηνιφγεζε
θαη
δηεξεχλεζε
ηεο
Οξπθηνχ Πινχηνπ (ΔΠΟΠ):
παξαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ
δεκφζησλ
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Σν πκβνχιην ζα απνηειεί φξγαλν
αλάδεημεο, δηαιφγνπ θαη δηαβνχιεπζεο
γηα
ζέκαηα
πνπ
αθνξνχλ
ηνλ
καθξνρξφλην ζρεδηαζκφ
θαη ηελ
άζθεζε ηεο εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ
αμηνπνίεζε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ.

2. Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο
πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ
δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα

-Δλζσκάησζε
ηεο
κεηαιιεπηηθήο 
πνιηηηθήο ζηελ ρσξνηαμηθή πνιηηηθή
ηεο ρψξαο, ψζηε λα επηηεπρζεί
ηζφξξνπε ζρέζε κεηαμχ:


αληαγσληζκνχ ησλ ρξήζεσλ



βηψζηκεο
δηαζθάιηζεο
ησλ
απαξαίηεησλ νξπθηψλ πξψησλ
πιψλ

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο

γεο



θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο



θπζηθνχ πεξηβάιινληνο



αληαγσληζηηθψλ ρξήζεσλ γεο

θνηηάζκαηα ΟΠΤ θαη ηελ
επίιπζε ησλ ζεκάησλ

- Καηάιιεινο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο 
ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα
αμηνπνίεζεο
ησλ
θνηηαζκάησλ
νξπθηψλ
πξψησλ
πιψλ,
ζε
καθξνρξφληα βάζε κε παξάιιειε
εμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζ΄
απηά.
Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο εμνξπθηηθήο
βηνκεραλίαο, ε νπνία ζε αληίζεζε κε
άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, είλαη άξξεθηα

ζπλδεδεκέλε κε ηελ ζέζε ζηελ νπνία ε
θχζε έρεη δεκηνπξγήζεη ηα αληίζηνηρα

θνηηάζκαηα, θαζψο θαη ε δηαζθάιηζε
ησλ ρσξνηαμηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα
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κεηαιιείσλ θαη γεληθφηεξα ησλ δεκφζησλ
κεηαιιεπηηθψλ ρψξσλ ηεο ρψξαο, κε νινθιήξσζε
ηεο θνηηαζκαηνινγηθήο έξεπλαο φπνπ ρξεηάδεηαη
θαη ζηε ζπλερεία δεκνπξάηεζε κε ζηφρν ηελ
βέιηηζηε αμηνπνίεζή ηνπο πξνο φθεινο ηνπ
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο.
Απνηχπσζε ησλ πεξηνρψλ κε εθκεηάιιεπζε
θνηηαζκάησλ νξπθηψλ πξψησλ πιψλ
ζηνλ
ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ, θαη πξφλνηα (αλαγλψξηζε
ησλ
πξνυπνζέζεσλ
πνπ
πξέπεη
λα
εμαζθαιίδνληαη)
ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη,
καθξνπξφζεζκα ε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο
εθκεηάιιεπζήο ηνπο.
ηνλ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ ζα πξέπεη επίζεο λα
ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηα ηπρφλ θνηηάζκαηα πνπ
έρνπλ εληνπηζζεί αιιά δελ βξίζθνληαη αθφκε ζε
θάζε εθκεηάιιεπζεο ψζηε λα πξνιεθζεί, ζην
κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ε ελδερφκελε «αδξαλνπνίεζή
ηνπο» εμαηηίαο ζεζκνζέηεζεο αληαγσληζηηθψλ
ρξήζεσλ γεο ή θαηαζθεπήο έξγσλ ππνδνκήο.
Γεκηνπξγία ελεκεξσκέλεο θαη επηθαηξνπνηεκέλεο
γεσρσξηθήο βάζεο ςεθηαθψλ ρσξνηαμηθψλ
δεδνκέλσλ πνπ καδί κε ηηο ππφινηπεο ρξήζεηο ζα
ζπκπεξηιακβάλεη
γεσινγηθά
θαη
θνηηαζκαηνινγηθά
δεδνκέλα, ζεζκνζεηεκέλεο
πεξηνρέο εμφξπμεο, ιαηνκηθέο δψλεο, ελδερφκελεο
Πεξηνρέο Οξγαλσκέλεο
κεηαιιεπηηθψλ ή
ιαηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Π.Ο.Α.Γ.Π.), άιιεο
πθηζηάκελεο
εθκεηαιιεχζεηο
θαη
πεξηνρέο
κειινληηθνχ εμνξπθηηθνχ ελδηαθέξνληνο
Αλαζεψξεζε
Πεξηθεξεηαθψλ
Υσξνηαμηθψλ
Πιαηζίσλ, φπνπ απαηηείηαη
Δπηθαηξνπνίεζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ κειεηψλ γηα
ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ππφ ην θψο ησλ
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ηε
δηελέξγεηα
ησλ
εμνξπθηηθψλ
εξγαζηψλ (π.ρ. ζαιάζζηνη δηέμνδνη
κεηαθνξάο πξνίφλησλ), ζα πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε θαηά ηνλ
ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ.
-- Πξφβιεςε θαη΄εμαίξεζε δηαδηθαζηψλ 
αιιαγήο ρξήζεσλ γεο φηαλ απηφ είλαη
αλαγθαίν γηα ηελ αμηνπνίεζε λέσλ
θνηηαζκάησλ νξπθηψλ πξψησλ πιψλ
ηα νπνία δελ είραλ εληνπηζζεί, θαη
επνκέλσο δελ είραλ ιεθζεί ππφςε,
θαηά ηελ πξνεγνχκελε θάζε ηνπ
ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ


3. Κσδηθνπνίεζε θαη
εθζπγρξνληζκφο ηεο
ιαηνκηθήο/κεηαιιεπηηθήο
λνκνζεζίαο (αδεηνδνηηθφ
ζχζηεκα, ζέκαηα έξεπλαο θαη
εθκεηάιιεπζεο, αζθάιεηαο θαη
ειέγρνπ, πεξηβάιινληνο θιπ)

λέσλ εμειίμεσλ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο αιιά θαη
ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ ηεο Δ.Δ. ζε φηη
αθνξά ηελ δπλαηφηεηα ρσξνζέηεζεο εμνξπθηηθψλ
εξγαζηψλ εληφο ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Δπίζεο
ζαθέζηεξνο θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ ηνπο.
ηηο πεξηνρέο θνηηαζκάησλ πξψησλ πιψλ πνπ
έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί σο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο
γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία λα γίλεηαη εηδηθή
πξφβιεςε/αλαθνξά
ζηα
ρσξνηαμηθά/πνιενδνκηθά ζρέδηα, ψζηε θαηά ην
ζρεδηαζκφ λα πξνβιέπνληαη ρξήζεηο γεο
ζπκβαηέο κε ηελ εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα
λα κελ ππάξρεη ζχγθξνπζε ρξήζεσλ γεο θαηά
ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο.
Πξφβιεςε ζηνλ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηελ
ρξήζε ηνπ ρψξνπ εμφξπμεο κεηά ην ηέινο ηεο
εθκεηάιιεπζεο.

Βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ 
θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ αδεηνδφηεζεο
πξέπεη λα είλαη:


Αλακφξθσζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ φπνπ
απαηηείηαη.
Απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο
ιακβάλνληαο
ππφςε
ηελ
εθθξαζκέλε
- Ζ απιφηεηα ,ε δηαθάλεηα ε ζαθήλεηα,
κεηαιιεπηηθή πνιηηηθή θαη ηνλ ρσξνηαμηθφ
νη ζηαζεξνί φξνη ε θαηαλφεζε ηνπ
ζρεδηαζκφ.
επελδπηηθνχ
πεξηβάιινληνο,
ε  Δπηθαηξνπνίεζε πξνδηαγξαθψλ κειεηψλ (ηερληθή,
νκνηνκνξθία ζηελ εθαξκνγή ηνπ θαη νη
πεξηβαιινληηθή)
κε
βάζε
ηηο
ζχγρξνλεο
ινγηθνί ρξφλνη γηα ηελ έθδνζε ησλ
απαηηήζεηο
απαηηνπκέλσλ εγθξίζεσλ θαη αδεηψλ.
 Απνθπγή επηθαιχςεσλ θαη πξφβιεςε γηα
παξάιιειεο ελέξγεηεο αδεηνδφηεζεο κε ζηφρν ηε
- Ζ πξνψζεζε – επηβνιή ηεο
ζπληφκεπζε ρξφλνπ.
Δθαξκνγήο Βέιηηζησλ Γηαζέζηκσλ  Έθδνζε
θαζνδεγεηηθψλ
εγγξάθσλ
θαη
Σερληθψλ θαη ε αμηνπνίεζε ηεο
εγρεηξηδίσλ γηα ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο
ζρεηηθήο Δπξσπατθήο εκπεηξίαο.
αδεηνδφηεζεο ηφζν γηα ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο φζν
θαη γηα ηηο εκπιεθφκελεο Τπεξεζίεο θαη Φνξείο
- Ζ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ ειεγθηηθψλ  Γεκηνπξγία Τπεξεζίαο κηαο ζηάζεο (one stop
ππεξεζηψλ
έξγσλ έξεπλαο θαη
shop), επαξθψο ζηειερσκέλεο θαη κε ηελ
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εθκεηάιιεπζεο νξπθηνχ πινχηνπ.

3α. Ννκηθφ πιαίζην
πεξηβαιινληηθήο
αδεηνδφηεζεο.

θαηάιιειε εμνπζηνδφηεζε ζε ζρέζε κε ηηο
δηάθνξεο ζπλαξκφδηεο Τπεξεζίεο. Απηή, ζε
ζπλεξγαζία
κε
ηελ
αληίζηνηρε
ππεξεζία
πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο (βι. 3α),
ζα
επηιακβάλεηαη ηεο νινθιήξσζεο ηεο ζρεηηθήο
δηαδηθαζίαο ζηνλ ηαρχηεξν δπλαηφ ρξφλν.
 Οπζηαζηηθφηεξε
θαη
απνηειεζκαηηθφηεξε
ιεηηνπξγία
ησλ
ειεγθηηθψλ
ππεξεζηψλ
(Δπηζεσξήζεσλ
Μεηαιιείσλ,
Δπηζεσξεηψλ
Πεξηβάιινληνο , Γ/λζεο Γλσκνδνηήζεσλ θαη
Διέγρνπ ΗΓΜΔ
θ.ι.π.) γηα ηελ ε αζθάιεηα,
νξζνινγηθή
εθκεηάιιεπζε,
πξνζηαζία
θαη
απνθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο) νη νπνίεο πξέπεη
λα ζηειερσζνχλ θαηάιιεια θαη λα εμνπιηζηνχλ κε
ηελ αλαγθαία πιηθνηερληθή ππνδνκή

- Ζ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε πξέπεη  Αλακφξθσζε
ηνπ
θαλνληζηηθνχ
πιαηζίνπ
λα εληάζζεηαη θαη λα ζπλάδεη κε ηελ
πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ησλ εμνξπθηηθψλ
κεηαιιεπηηθή πνιηηηθή. Θα πξέπεη λα
έξγσλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ κέρξη ηψξα
εμαζθαιίδνληαη:
λνκνινγία πνπ έρεη πξνθχςεη απφ απνθάζεηο ηνπ
.η.Δ. κε παξεκβάζεηο φπσο:
 Ζ
παξαγσγή
ησλ
εθκεηαιιεχζηκσλ θαη αλαγθαίσλ ΟΠΤ
εληφο ησλ πιαηζίσλ ηεο βηψζηκεο
αλάπηπμεο (νηθνλνκηθή αλάπηπμε,
θνηλσληθή δηάζηαζε, πεξηβαιινληηθέο
επηηαγέο)
 Ζ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο
ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο
εληφο θαζνξηζκέλσλ θαη εχινγσλ
ρξνληθψλ πιαηζίσλ π.ρ. ν κέγηζηνο
απαηηνχκελνο ρξφλνο αδεηνδφηεζεο
λα είλαη ζαθψο πξνδηαγεγξακκέλνο.
 Ζ πηνζέηεζε πνιηηηθήο «αλνηθηψλ
ζπξψλ» πξνο ηελ ηνπηθή θνηλσλία
θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο.
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 Δμνξζνινγηζκφο
θαηεγνξηνπνίεζεο
ησλ
εμνξπθηηθψλ έξγσλ
 Θεζκνζέηεζε ζχγρξνλσλ πξνδηαγξαθψλ γηα
ηελ εθπφλεζε κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο ζα ελζσκαησζνχλ
φιεο νη απαηηήζεηο (π.ρ. ζρέδηα δηαρείξηζεο
απνβιήησλ, βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερληθέο,
appropriate
assessment
ecological
assessment, νξληζνινγηθέο κειέηεο γηα
πεξηπηψζεηο εμφξπμεο ζε NATURA, θιπ)
 Γηαθνξνπνίεζε
ησλ
απαηηήζεσλ
γηα
πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε εθφζνλ έρεη
πξνεγεζεί ε εθπφλεζε ηξαηεγηθή Μ.Π.Δ.
 Απινπνίεζε
αλαλεψζεσλ
θαη
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 Ζ
νπζηαζηηθφηεξε θαη πην
ελεξγφο ζπκκεηνρή ηεο Γηνίθεζεο
ζηελ δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο ηεο
πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο
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ηξνπνπνηήζεσλ
πεξηβαιινληηθψλ
αδεηνδνηήζεσλ (φρη εθ λένπ γλσκνδνηήζεηο
ππεξεζηψλ, φρη εθ λένπ ΚΤΑ Τπνπξγψλ αιιά
έγθξηζε ζε επίπεδν Γεληθνχ Γ/ληή ζε
πεξίπησζε κε νπζησδψλ κεηαβνιψλ)
 Απνζαθήληζε ησλ φξσλ ππφ ηνπο νπνίνπο
κπνξεί
λα
δηεμάγεηαη
έξεπλα
θαη
εθκεηάιιεπζε
νξπθηψλ
πφξσλ
εληφο
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ
 Απνζαθήληζε ηνπ πιαηζίνπ πεξηβαιινληηθήο
αδεηνδφηεζεο γηα ηηο ΄Αδεηεο Μεηαιιεπηηθψλ
Δξεπλψλ (ΑΜΔ) θαζψο θαη ηνπ θαζεζηψηνο
γηα απαίηεζε εθπφλεζεο ΜΠΔ γηα πεξηνρέο
άξζξνπ 6 νδεγίαο 92/43/ΔΔ
 Πξφβιεςε θαη γηα ελδερφκελε αλάπηπμε
ελαιιαθηηθψλ ρξήζεσλ γεο κεηά ην πέξαο
ηεο εθκεηάιιεπζεο
 Δμεηδίθεπζε ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Π.Γ. γηα ηελ
πεξηβαιινληηθή επζχλε ζηελ εμνξπθηηθή
δξαζηεξηφηεηα
 Οπζηαζηηθφο
έιεγρνο
εθαξκνγήο
ησλ
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηφζν θαηά ηελ
δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο φζν θαη κεηά ην πέξαο
ηεο εμνξπθηηθήο δξαζηεξηφηεηνο.
 αθήο
θαζνξηζκφο
ππνρξεψζεσλ
ηνπ
εθκεηαιιεπηή γηα ηελ κεηά ην θιείζηκν ηεο
δξαζηεξηφηεηαο πεξίνδν θαη απνηειεζκαηηθή
παξαθνινχζεζε εθπιήξσζήο ηνπο.
 Παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εγγπήζεσλ γηα
δηαζθάιηζε
πινπνίεζήο
ησλ
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ
 Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ κε Τ.Α. αληί
Κ.Τ.Α.
 Απνθαηαζηάζεηο
εγθαηαιειεηκκέλσλ
εμνξπθηηθψλ ρψξσλ ή αμηνπνίεζή ηνπο γηα
άιιεο ρξήζεηο πξνο φθεινο ηεο ηνπηθήο
7

θνηλσλίαο


χζηαζε εληαίαο ππεξεζίαο πεξηβαιινληηθήο
αδεηνδφηεζεο ηνπ ΤΠΔΚΑ, ε νπνία ζα έρεη
πιήξε ζηειέρσζε θαη ζα αλαιακβάλεη ηελ
επζχλε
γηα
έγθαηξε
θαη
νινθιεξσκέλε
αμηνιφγεζε ηνπ θαθέινπ πεξηβαιινληηθήο
αδεηνδφηεζεο ελφο έξγνπ. Βαζηθέο αξκνδηφηεηεο
ηεο ππεξεζίαο απηήο:
 πλεξγαζία,
έιεγρνο,
ππνζηήξημε,
ζπληνληζκφο
ησλ
πεξηθεξεηαθψλ
ππεξεζηψλ αδεηνδφηεζεο πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιίδεηαη ε νξζνινγηθή θαη κε εληαίν
πλεχκα θαη ηξφπν αληηκεηψπηζε ησλ
εμνξπθηηθψλ έξγσλ ζηελ πεξηθέξεηα.
 πληνληζκφο δηαδηθαζίαο, κε παξάιιειε
αμηνιφγεζε απφ ηνπο επηκέξνπο ηνκείο (π.ρ.
Γ/λζε
Γαζψλ,
Γ/λζε
Τδάησλ,
Σκ.
Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο, Γ/λζε
Τγείαο
θ.ι.π.)
ζην
πιαίζην
ηεο
εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ.

3β. Ννκηθφ πιαίζην εηδηθά γηα - Γηαζθάιηζε ζε καθξνρξφλην νξίδνληα 
ηεο ηξνθνδνζίαο ηεο αγνξάο θαη ησλ
ηελ
εθκεηάιιεπζε
ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ κε αδξαλή
πιηθά,
κε
απνδεθηφ
θφζηνο
ιαηνκείσλ αδξαλψλ πιηθψλ
κεηαθνξάο.

- Γεκηνπξγία λένπ ιαηνκηθνχ λφκνπ
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Δμνξζνινγηζκφο
ζπζηήκαηνο
παξαγσγήο
(απνηξνπή παξαλφκσλ εθκεηαιιεχζεσλ). ηελ
θαηεχζπλζε απηή ζα ζπκβάιινπλ ηα πνξίζκαηα
ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ SARMa πνπ πινπνηεί ην
ΗΓΜΔ.
Καζνξηζκφο πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη
δηαδηθαζηψλ
πηζηνπνίεζεο αδξαλψλ πιηθψλ
πξσηνγελνχο παξαγσγήο ή αλαθχθισζεο
Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο – ιαηνκηθέο πεξηνρέο
θαη ιεηηνπξγία ηνπο
Καζνξηζκφο πεξηπηψζεσλ ιεηηνπξγίαο εθηφο
ιαηνκηθψλ δσλψλ – αδξαλή πιηθά εηδηθψλ
ρξήζεσλ
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Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ γηα εθκεηαιιεχζεηο
αδξαλψλ πιηθψλ εληφο πεξηνρψλ Natura
 Άξζε ησλ λνκηθψλ θσιπκάησλ –θπξίσο δηαηάμεηο
ηνπ Ν. 998/79- γηα ηελ ίδξπζε κέζα ζηνπο
ιαηνκηθνχο ρψξνπο αδξαλψλ πιηθψλ ζπλαθψλ
κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ (Μνλάδεο εηνίκνπ
ζθπξνδέκαηνο θαη αζθαιηνκίγκαηνο)
 Δθζπγρξνληζκφο ζπζηήκαηνο αδεηνδφηεζεο –
άξζε
πξνβιεκάησλ,
πεξηνξηζκφο
γξαθεηνθξαηίαο
 Αληηζηαζκηζηηθά νθέιε γηα Ο.Σ.Α.
4. Πξνψζεζε δηαιφγνπ –
Απνδνρή απφ ηνπηθή θνηλσλία

-΄Δκπξαθηε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ  Πξνψζεζε Βέιηηζησλ Γηαζέζηκσλ Σερληθψλ
βηψζηκεο αλάπηπμεο σο κνλαδηθνχ  Δλίζρπζε
εζεινληηθψλ
πξσηνβνπιηψλ
ζην
παξάγνληα απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο
πιαίζην ηεο θνηλσληθήο εηαηξηθήο επζχλεο,
ησλ εμνξπθηηθψλ έξγσλ. Δθαξκνγή  Γεκνζίεπζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ εθαξκνγήο
ζρεηηθψλ πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ
θαιψλ πξαθηηθψλ απφ ηελ εμνξπθηηθή βηνκεραλία
αιιά θαη ηηο αξκφδηεο Γ/λζεηο ηνπ ΤΠΔΚΑ.
- Ζ απφθηεζε «θνηλσληθήο αδείαο»  πλερήο παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ησλ
ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ νκαιή
επηπηψζεσλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη πιήξεο
αλάπηπμε
ηεο
εμνξπθηηθήο
ελεκέξσζή ηνπο
δξαζηεξηφηεηαο
 Βειηίσζε ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη
ππνδνκψλ ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ κε ηε δηάζεζε
- Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο εθαξκνγήο ηεο
ζεζκνζεηεκέλσλ πφξσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε
κεηαιιεπηηθήο πνιηηηθήο ε πξνψζεζε
νξπθηψλ πφξσλ ζηελ πεξηνρή ηνπο.
ηνπ δηαιφγνπ θαη
ε εδξαίσζε
εκπηζηνζχλεο
κεηαμχ
Πνιηηείαο,
βηνκεραλίαο θαη θνηλσληθψλ εηαίξσλ
(ηνπηθή θνηλσλία, ΜΚΟ, θαηαλαισηέο,
εξγαδφκελνη, θ.ι.π.).
-

Αλάιεςε ελεκεξσηηθήο εθζηξαηείαο
κε ζθνπφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ
θνηλνχ
θαη ηελ αληηζηξνθή ηνπ
αξλεηηθνχ
θιίκαηνο
πνπ
έρεη
δηακνξθσζεί ζηελ θνηλσλία απέλαληη

Eθνική Πολιτική τηρ Χώπαρ για την αξιοποίηση τος Οπςκτού Πλούτος

9

ζηνλ εμνξπθηηθφ θιάδν. Ζ εμσζηξέθεηα,
ε αληηθεηκεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ
ζεκαζία ησλ ΟΠΤ ζηελ θαζεκεξηλή
δσή, θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ηνκέα ζηελ
εζληθή νηθνλνκία θαη ηελ πεξηθεξεηαθή
αλάπηπμε φπσο θαη ε δηαθάλεηα ζηηο
ζρέζεηο κε ηνπηθέο θνηλφηεηεο θαη
θνξείο, απνηεινχλ ηα ηζρπξφηεξα θαη
απνηειεζκαηηθφηεξα εξγαιεία κηαο
ηέηνηαο πξσηνβνπιίαο.

5. Δθπαίδεπζε-Έξεπλα-

-

Πξνζαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ
ζπνπδψλ
πνπ
αθνξνχλ
ηηο
γεσεπηζηήκεο
ζηηο ζχγρξνλεο
αλάγθεο ηνπ εμνξπθηηθνχ θιάδνπ κε
παξάιιειε
θάιπςε
ηνπ
ειιείκκαηνο πνπ ππάξρεη ζηελ
παξαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ κέζσλ
θαη θαηψηεξσλ ζηειερψλ.

-

Πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο
θαηλνηνκίαο
ζε
φιν
ην
επηζηεκνληθφ εχξνο ηνπ θιάδνπ
(αλαδήηεζε – εθκεηάιιεπζε –
επεμεξγαζία-αζθάιεηα
απνθαηάζηαζε
πεξηβάιινληνο
θ.ι.π.).

-

πλερήο επηκφξθσζε ησλ «ελ
ελεξγεία»
ζηειερψλ
ηεο
εμνξπθηηθήο βηνκεραλίαο θαη ησλ
«ελ
γέλεη»
γεσ-επηζηεκνληθψλ
θνξέσλ
γηα
ηελ
ζηαδηαθή
πξνζαξκνγή θαη παξαγσγηθφηεξε
ζπκκεηνρή
ηνπο
ζηηο
λέεο

Καηλνηνκία
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Γεκηνπξγία
ζχγρξνλσλ
πξνγξακκάησλ
ζπνπδψλ ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο πξαγκαηηθέο
αλάγθεο έξεπλαο θαη παξαγσγήο ζε ηνκείο
φπσο:
 θαηλνηφκεο δηεξγαζίεο, απηνκαηηζκφο θαη
βειηηζηνπνίεζε
κεηαιιεπηηθψλ
θαη
κεηαιινπξγηθψλ δηεξγαζηψλ.
 νξζνινγηθή ρξήζε πιηθψλ, ελέξγεηαο λεξνχ
 ειαρηζηνπνίεζε εθπνκπψλ.
 ρεκηθέο
θαη
βηνινγηθέο
κέζνδνη
εκπινπηηζκνχ
 γεσπιεξνθνξηαθά
ζπζηήκαηα
θαη
κνληεινπνίεζε.
 θαηλνηφκεο
ηερλνινγίεο
έξεπλαο
θνηηαζκάησλ
 έξεπλα θαη εκπινπηηζκφο κεηάιισλ πςειήο
ηερλνινγίαο θαη πξνζηηζέκελεο αμίαο κε
θηιηθέο ζην πεξηβάιινλ ηερλνινγίεο
 αλαθχθισζε θαη λέα ελαιιαθηηθά νξπθηά



Γεκηνπξγία επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ
εθπαίδεπζεο κέζσλ θαη θαηψηεξσλ ζηειερψλ
θαζψο θαη εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο εμνξπθηηθήο
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ηερλνινγηθέο
πξνθιήζεηο.
-

δπλαηφηεηεο

θαη

Δλίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο
καζεκάησλ
ζρεηηθψλ
κε
ηηο
γεσεπηζηήκεο ζηελ θαηψηεξε θαη
κέζε εθπαίδεπζε ψζηε νη πνιίηεο λα
έρνπλ ηελ απαξαίηεηε ελεκέξσζε
ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία θαη ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ΟΠΤ



6. Απνδνηηθφηεηα ζηελ ρξήζε
πκπιήξσζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη
ΟΠΤ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
θηλήηξσλ γηα ηελ αλαθχθισζε 
ηεο ππνθαηάζηαζεο, ηεο
πξψησλ πιψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε
επαλαρξεζηκνπνίεζεο, ηεο
παξαπξντφλησλ θαη απνβιήησλ
αλαθχθισζεο θαη ηεο
αμηνπνίεζεο ησλ
- Πξνψζεζε ηεο έξεπλαο ζε θαηλνηφκεο
παξαπξντφλησλ θαη ησλ
δξάζεηο
πνπ
αθνξνχλ
ζηελ 
απνξξηκκάησλ εμνξπθηηθψλ
ππνθαηάζηαζε ΟΠΤ,
ζηελ πην
δηεξγαζηψλ, ηεικάησλ
απνδνηηθή ρξήζε, ζηελ κειέηε ηνπ 
εκπινπηηζκνχ θαη απνβιήησλ
θχθινπ δσήο θαη ζηελ αλαθχθισζή
κεηαιινπξγίαο. ηφρνο είλαη ε
ηνπο.
νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη
ειαρηζηνπνίεζε ησλ «ελ γέλεη»
κεηαιιεπηηθψλ απνβιήησλ
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βηνκεραλίαο.
χλδεζε ηεο εμνξπθηηθήο βηνκεραλίαο κε ηα
Δξεπλεηηθά Ηλζηηηνχηα θαη ΑΔΗ

εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ γηα ηελ ελαιιαθηηθή
δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο,
θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο. (Σν ζέκα απηφ
απνηειεί βαζηθφ αληηθείκελν ηνπ επξσπατθνχ
έξγνπ SARMa πνπ πινπνηεί ην ΗΓΜΔ.)
Γηεξεχλεζε γηα ηηο δπλαηφηεηεο ελδερφκελεο
ππνθαηάζηαζεο νξηζκέλσλ θξίζηκσλ ΟΠΤ.
Δθαξκνγή κειεηψλ αλάιπζεο θχθινπ δσήο (life
cycle analysis) ησλ πξντφλησλ ή παξαπξντφλησλ
ηεο εμφξπμεο πρ. ζηνλ ηνκέα αδξαλψλ/δνκηθψλ
πιηθψλ
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Ζ ΔΘΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΟΡΤΚΣΟΤ ΠΛΟΤΣΟΤ
ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΒΑΗΕΔΣΑΗ:
ΒΑΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΔ
& ΔΝΔΡΓΔΗΔ

I. ηε γλψζε ηνπ θνηηαζκαηνινγηθνχ

- Δμαζθάιηζε φηη φια ηα θνηηάζκαηα ΟΠΤ

είλαη θαηαγεγξακκέλα κε ηεθκεξησκέλν
ηξφπν θαη φηη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία είλαη
δηαζέζηκα
ζε έλα δηαιεηηνπξγηθφ
πιεξνθνξηαθφ ρσξηθφ ζχζηεκα θαη
ζπκβαηφ κε ηελ παλεπξσπατθή βάζε
γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ ΟΠΤ.

πκκεηνρή ζηελ αλάπηπμε
κηαο
παλεπξσπατθήο
βάζεο
ρσξηθψλ
δεδνκέλσλ κε
πνπ λα πεξηέρεη
θνηηαζκαηνινγηθά ζηνηρεία ησλ ΟΠΤ

- Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ
δεπηεξνγελψλ πεγψλ ΟΠΤ.


δπλακηθνχ ηεο ρψξαο

ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΔΝΔΡΓΔΗΩΝ
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Πξνψζεζε εξεπλψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ
λέσλ θνηηαζκάησλ Ο.Π.Τ. κε έκθαζε
ζηελ έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ
ΟΠΤ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο
θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ Δπξψπε ή
ηδηαί ηεξεο ζεκαζίαο γηα ηε Υψξα καο
Τινπνίεζε
εξεπλεηηθψλ
πξνγξακκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη
εθαξκνγή λέσλ ηερληθψλ εληνπηζκνχ
θνηηαζκάησλ (π.ρ. ζε κεγαιχηεξα βάζε)
Αλαδήηεζε
θαη
εληνπηζκφο
θνηηαζκάησλ
ζε
ππνζαιάζζην
κεηαιινγελεηηθφ πεξηβάιινλ.
Δλζάξξπλζε
εξεπλεηηθψλ
πξνγξακκάησλ απφ ηδησηηθνχο θνξείο
ζε
ζπλεξγαζία
κε
Δθπαηδεπηηθά
Ηδξχκαηα θαη Ηλζηηηνχηα
Δλίζρπζε ηεο
θνηηαζκαηνινγηθήο
έξεπλαο
γηα
ηνλ
εληνπηζκφ
κεηαιινθφξσλ ζσκάησλ ζε κεγάια
βάζε. (Σν ζέκα απηφ απνηειεί βαζηθφ
αληηθείκελν ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ
ProMine πνπ πινπνηεί ην ΗΓΜΔ.)
Δλίζρπζε
ηεο
θνηηαζκαηνινγηθήο
έξεπλαο θαη εξεπλεηηθέο παξεκβάζεηο
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γηα θηιηθέο ζην πεξηβάιινλ ηερλνινγίεο
εκπινπηηζκνχ θαη ρξήζεηο νξπθηψλ
πφξσλ.

II. ηελ εμαζθάιηζε θαη πξνψζεζε ηεο

-

βησζηκφηεηαο ΟΠΤ κε κεγάιν εηδηθφ
βάξνο γηα ηελ Υψξα

Αλάιπζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ
ειιεληθψλ ΟΠΤ κε βάζε ηα παξαθάησ
θξηηήξηα:








-

εκαζία
ζε
ηνπηθφ
ή
πεξηθεξεηαθφ ή εζληθφ επίπεδν
εκαζία
γηα
ηελ
ειιεληθή
βηνκεραλία θαη ηηο θαηαζθεπέο
Ύςνο παξαγσγήο
Γηαθίλεζε - Δμαγσγέο
Καηαλάισζε
Αλάγθεο θαη δήηεζε
Σάζεηο ηεο αγνξάο

Ληγλίηεο
Λαηεξίηεο (Fe-Ni)
Βσμίηεο
Μηθηά ζεηνχρα (Pb-Zn-Ag)
Υξπζφο
Λεπθφιηζνο
Μάξκαξα
Μπεληνλίηεο
Πεξιίηεο

Δθπφλεζε ζρεδίνπ γηα ηελ βηψζηκε
αλάπηπμήο ηνπο.

Καιχηεξε γλψζε ηεο αγνξάο
Πξνζαλαηνιηζκφ ηεο έξεπλαο
Πξνζέιθπζε επελδχζεσλ
Παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ
πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο

πληνληζκφο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Δκπνξίνπ
ηνπ
Τπνπξγείνπ
θαη πξννπηηθψλ ηεο Δπξσπατθήο θαη
Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο
&
παγθφζκηαο αγνξάο πξψησλ πιψλ
Αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηνπο θνξείο γηα
ηελ
ράξαμε
ηεο
κεηαιιεπηηθήο
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Γεκηνπξγία
βάζεο
ζηαηηζηηθψλ 
δεδνκέλσλ (Mineral statistics), πνπ ζα
πεξηιακβάλεη φια ηα παξαπάλσ
ζηνηρεία ε νπνία ζα απνηειεί εξγαιείν
γηα:





III. ηελ ελζσκάησζε ησλ δηαθπκάλζεσλ

 Καζνξηζκφο ΟΠΤ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο
γηα ηελ εμνξπθηηθή βηνκεραλία ηεο
ρψξαο:

 Άκεζε θαη ζπλερήο επηθνηλσλία κε
ζηειέρε
ηεο
Γεληθήο
Γηεχζπλζεο
Δκπνξίνπ ηεο Δ.Δ., έηζη ψζηε ε
ελεκέξσζε γηα ηα φζα ζπκβαίλνπλ ζηα
ζέκαηα απηά λα είλαη πιήξεο θαη ηαρεία.
13

πνιηηηθήο ηεο ρψξαο, ζε φηη αθνξά ην
θαζεζηψο εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ
πξψησλ πιψλ.
-

πλερήο επηθνηλσλία θαη ζπληνληζκφο
ηεο Γ.Γ. Δκπνξίνπ κε ηηο δξάζεηο ηνπ
WTO (World Trading Organization) ζε
ζέκαηα
αληηκεηψπηζεο
ησλ
πεξηνξηζηηθψλ πξαθηηθψλ απφ ηξίηεο
ρψξεο εθηφο Δ.Δ.

 Δμαζθάιηζε ηεο ελεκέξσζεο ησλ
Δκπνξηθψλ Αθφινπζσλ ησλ Διιεληθψλ
Πξεζβεηψλ γηα ηα ζέκαηα εκπνξίαο ησλ
νξπθηψλ πξψησλ πιψλ θαη ηεο
ζπκβνιήο ηνπο ζην έξγν ηεο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο Δκπνξίνπ ηεο Δ.Δ.
 Δμαζθάιηζε πιεξνθφξεζεο Διιεληθψλ
Δηαηξεηψλ πνπ ελδηαθέξνληαη
λα
επελδχζνπλ ζε Σξίηεο ρψξεο γηα ηνλ
ηξφπν ζπλδξνκήο ηνπο απφ ηελ Γεληθή
Γηεχζπλζε ή απφ άιια φξγαλα ηεο Δ.Δ.
 Θέζπηζε κεραληζκνχ γηα ελεκέξσζε
Διιεληθψλ Δηαηξεηψλ φζνλ αθνξά ηελ
πξφζεζε
ρξεκαηνδφηεζεο
επελδχζεσλ επξσπατθψλ εηαηξεηψλ ζε
Σξίηεο ρψξεο κέζσ ηεο Δπξσπατθήο
Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ.
 Δθπφλεζε αλαιπηηθήο κειέηεο γηα ηελ
πξνέιεπζε
θαη
ηηο
βηνκεραληθέο
αλάγθεο πνπ θαιχπηνπλ νη εηζαγφκελεο
ΟΠΤ ζηελ Διιάδα, θαη ν πξννξηζκφο
θαη νη βηνκεραληθέο ρξήζεηο ησλ ΟΠΤ
πνπ εμάγνληαη ζε ηξίηεο ρψξεο.

IV. ηελ αμηνπνίεζε ηνπ κεηαιιεπηηθνχ
δπλακηθνχ ηεο ρψξαο κε ζεβαζκφ ζην
πεξηβάιινλ θαη ζην πιαίζην ησλ αξρψλ
ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο.
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