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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα έκθεση αφορά την υποβολή στοιχείων εφαρμογής της Οδηγίας
2006/21/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων και καλύπτει
την περίοδο αναφοράς από 01-05-2011 έως 30-04-2015. Γίνεται επίσης σε
συνέχεια προηγούμενης έκθεσης που αφορούσε την πρώτη περίοδο εφαρμογής
της Οδηγίας 2006/21/Ε και που είχε υποβληθεί στην Επιτροπή Ε.Κ κατά τον
Ιούνιο 2012. Η σύνταξη της παρούσας έκθεσης έγινε με τη συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου της απόφασης 2009/358/ΕΚ, όπως προβλέπται από τα άρθρα
18 κ’ 22 παρ.1α της Οδηγίας.
Προς πληρέστερη κατανόηση των απαντήσεων στο παρόν ερωτηματολόγιο και
σε ότι αφορά την εφαρμογή της Οδηγίας 2006/21/ΕΚ, συναρτήσει του νέου
περιβαλλοντικού νόμου (ν.4014/11) σημειώνουμε τα εξής :
Η ενσωµάτωση της οδηγίας 2006/21/ΕΚ στο Ελληνικό δίκαιο έγινε µε την
υπ.αρ. πρ
ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) µε αρ.
39624/2209/Ε103/2009. Με βάση τις απαιτήσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας
(οδηγίες 85/337/ΕΟΚ, 97/11/ΕΚ κλπ) και της σχετικής Εθνικής νοµοθεσίας (ν.
4014/11, κλπ), για τις εργασίες έρευνας και εξόρυξης ορυκτών πρώτων υλών,
απαιτείται εκτός των άλλων και περιβαλλοντική αδειοδότηση, η οποία
χορηγείται κατόπιν υποβολής και αξιολόγησης Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κάθε εξορυκτική δραστηριότητα.
Προκειµένου να αποφευχθούν επαναλαµβανόµενες αδειοδοτήσεις για τη
χορήγηση των οποίων απαιτείτο η ίδια
ή
παρεµφερής
υποβολή
δικαιολογητικών και µελετών, κατά
την ενσωµάτωση της οδηγίας
2006/21 στο Ελληνικό δίκαιο, πολλές από τις προβλέψεις-απαιτήσεις αυτής
(π.χ. υποβολή και θεώρηση σχεδίων διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων,
διαβούλευση
επ΄αυτών,
κλπ)
τις
ενσωµατώσαµε
στη
διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουµε
το γεγονός ότι κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου/δραστηριότητας
εξόρυξης (έρευνα ή/και εκµετάλλευση) γίνεται βέλτιστη εκτίµηση των
πραγµατικών δυνητικών επιπτώσεων αυτού στο περιβάλλον, δεδοµένου ότι
αυτές προκύπτουν και από τις
αθροιστικές,
συνεργιστικές και
ανατροφοδοτούµενες δυνητικές επιπτώσεις των επιµέρους εγκαταστάσεων
από τα οποία αποτελείται ή των συνοδών έργων τα οποία απαιτούνται για τη
λειτουργία του (δηλ., η διαχείριση των
εξορυκτικών αποβλήτων /
εγκαταστάσεις
εξορυκτικών
αποβλήτων, θεωρήθηκε ως
επιµέρους
απαραίτητο έργο για τη ορθολογική και ασφαλή λειτουργία έργου εξόρυξης).
Εξειδικεύοντας περαιτέρω τα προαναφερόµενα, σηµειώνουµε ότι στην ΚΥΑ
39624/2209/Ε103/2009 υπάρχουν εκτός των άλλων και οι ακόλουθες
προβλέψεις:
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Οι φορείς διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων διακρίνονται σε :
«µικτούς φορείς» (ο φορέας διαχείρισης αποβλήτων είναι και φορέας
εκµετάλλευσης του ορυκτού πόρου) και «απλούς φορείς» (ο
φορέας διαχείρισης αποβλήτων δεν
είναι
και
φορέας
εκµετάλλευσης του ορυκτού πόρου)
Για τους «µικτούς φορείς» :
∆εν απαιτείται χορήγηση
ξεχωριστής
άδειας λειτουργίας για τις
εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων, αλλά αυτή υποκαθίσταται από την
κατά περίπτωση τελευταία άδεια / διοικητική πράξη που εκδίδεται για την
άσκηση της έρευνας ή εξόρυξης ορυκτών.
Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης
εξορυκτικών
Αποβλήτων
(εφεξής
αποκαλούµενο
ως Σ∆Α),
υποβάλλεται µαζί µε την ΜΠΕ της εξορυκτικής δραστηριότητας και
ως
αυτοτελές Παράρτηµα αυτής. Τα στοιχεία του Σ∆Α επιπρόσθετα
έχουν «τροφοδοτήσει» κατάλληλα τα στοιχεία-πορίσµατα της ΜΠΕ. Η
δηµοσιοποίηση του Σ∆Α και η διαβούλευση επ΄αυ τού λαµβάνει χώρα
µαζί µε τη δηµοσιοποίηση και διαβούλευση
επί της ΜΠΕ του
εξορυκτικού έργου.
Η θεώρηση του Σ∆Α γίνεται µε την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)
Για τους «απλούς φορείς»:
Οι εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων απλών
φορέων έχουν
περιληφθεί στα έργα και δραστηριότητες για τα οποία επίσης απαιτείται
περιβαλλοντική
αδειοδότηση
(οπότε
ισχύουν κατ΄αντιστοιχία τα
ανωτέρω). Απαιτείται άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων εξορυκτικών
αποβλήτων

Ενδεικτικά με την ΑΕΠΟ της εξορυκτικής δραστηριότητας και σε ότι αφορά την
διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτωv, εκτός των άλλων :
α) ταξινοµείται η εγκατάσταση αποβλήτων σύµφωνα µε τα κριτήρια του
Παραρτήµατος ΙΙΙ της οδηγίας,
β) καταγράφονται τα είδη των αποβλήτων σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό
Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ).
γ) προσδιορίζεται το ποσό της χρηµατοοικονοµικής εγγύησης ή ισοδυνάμου
µέσου, σύµφωνα µε το άρθρο 14 της οδηγίας,
δ) επιβάλλονται ειδικότερα µέτρα, προϋποθέσεις, όροι και περιορισµοί για
τη µείωση στο ελάχιστο της υποβάθµισης των υδάτων και της ρύπανσης
του εδάφους από τις εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων ή/και την
επανατοποθέτηση σε κοιλότητες εκσκαφής, κλπ,
ε) επιβάλλεται πρόγραµµα
παρακολούθησης των
εγκαταστάσεων
αποβλήτων,
στ) επιβάλλεται η σε τακτά χρονικά διαστήµατα (ανά πενταετία)
επανεξέταση των Σχεδίων διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων (Σ∆Α), κλπ
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Όσον αφορά στους ελέγχους/επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων εξορυκτικών
αποβλήτων, αρµόδιες αρχές είναι οι αρχές που εγκρίνουν/θεωρούν τα σχέδια
διαχείρισης αποβλήτων αυτοτελώς ή µέσω των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος,
καθώς επίσης και οι αρχές που χορηγούν κατά περίπτωση τις σχετικές άδειες.
∆ηλ. οι αρχές που έχουν αρµοδιότητα για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις,
καθώς και οι αρχές που έχουν ειδικότερη αρµοδιότητα για επιθεωρήσεις σε
λειτουργούντα λατοµεία -µεταλλεία. Σηµειώνεται ότι στην πρώτη κατηγορία
(και σύµφωνα µε τον νέο νόµο για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις
4014/2011) περιλαµβάνονται: Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης,
Ενέργειας κ’ Μεταλλείων, οι καθύλην αρµόδιες υπηρεσίες των οικείων
Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και των Περιφερειών της χώρας κ.αλ. Στην
δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνονται κυρίως οι Επιθεωρητές Μεταλλείων.

Στη συνέχεια παρατίθενται τα στοιχεία του Β μέρους του παραρτήματος ΙΙΙ της
απόφασης 2009/359/ΕΚ, που πρέπει να απαντώνται για κάθε περίοδο
αναφοράς, όπως αναφέρεται στην 2009/359/ΕΚ απόφαση.

Τονίζεται ότι η περίοδος αναφοράς, είναι η 1/05/2011 – 30/04/2014

ΜΕΡΟΣ Β:
Ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν για κάθε περίοδο αναφοράς

1. ∆ιοικητικές ρυθµίσεις και γενικές πληροφορίες:

α) Να αναφερθούν τα στοιχεία του διοικητικού φορέα (επωνυµία,
διεύθυνση, αρµόδιος, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) που είναι
επιφορτισµένος µε τον συντονισµό των απαντήσεων
στο παρόν
ερωτηµατολόγιο.
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙ.Π.Α).
Ταχυδρομική Διεύθυνση : Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 11, 11473 ΑΘΗΝΑ
Αρμόδιοι Υπάλληλοι:
1) ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (Διευθυντής)
sec.dipa@prv.ypeka.gr
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2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑ
g.nikola@prv.ypeka.gr
3) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
ch.karathanasis@prv.ypeka.gr

β) Να δοθεί εκτίµηση του αριθµού των εγκαταστάσεων
εξορυκτικών αποβλήτων που βρίσκονται στο έδαφος του κράτους
µέλους, συµπληρώνοντας, εφόσον είναι δυνατόν, τον πίνακα του
παραρτήµατος:
-περιγράφονται στον πίνακα της παρούσας έκθεσης
γ) Να αναφερθεί ο αριθµός των εγκαταστάσεων αποβλήτων
της κατηγορίας Α που λειτουργούν στη χώρα σας οι οποίες
ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον ή την υγεία του
ανθρώπου σε άλλο κράτος µέλος.
-Στη χώρα έχει εγκριθεί περιβαλλοντικά µόνο μία εγκατάσταση κατηγορίας
Α, στο πλαίσιο έκδοσης ΑΕΠΟ εξορυκτικής δραστηριότητας που
περιλαμβάνει και τη διαχείριση των εξορυκτικών της αποβλήτων. Η εν
λόγω εγκατάσταση δεν ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον ή
την υγεία ανθρώπου άλλου κράτους µέλους.
2. Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων, πρόληψη σοβαρών ατυχηµάτων και
ενηµέρωση
α) Να αναφερθούν εν συντοµία:
—ο αριθµός των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων που εγκρίθηκαν ή
απορρίφθηκαν προσωρινά ή οριστικά κατά τη διάρκεια της
περιόδου αναφοράς
—κατά περίπτωση και εφόσον είναι δυνατόν, οι κυριότεροι λόγοι
οριστικής απόρριψης ενός σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων
-Περιγράφονται στον πίνακα της παρούσας έκθεσης.
-∆εν έχει απορριφθεί κάποιο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων κα τά τη
διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

β) Να υποβληθεί
ο κατάλογος
των
εξωτερικών σχεδίων
έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 της
οδηγίας. Εάν δεν διατίθενται ακόµη σχέδια έκτακτης ανάγκης
για όλες τις εγκαταστάσεις της κατηγορίας «Α», να αναφερθεί ο
αριθµός των σχεδίων που
λείπουν
και
να
δοθεί
το
προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα για την κατάρτισή τους.
-

Στην Ελλάδα έχει εγκριθεί περιβαλλοντικά, μόνο μία περίπτωση
εγκατάστασης κατηγορίας Α, για την οποία δεν έχουν χορηγηθεί ακόμα,
όλες οι απαιτούμενες άδειες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
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γ) Εάν έχει καταρτιστεί στη χώρα σας κατάλογος αδρανών
αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 3 της απόφασης
2009/359/ΕΚ της Επιτροπής, της
30ής
Απριλίου 2009, για τη
συµπλήρωση του ορισµού των αδρανών αποβλήτων
κατ’
εφαρµογή του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας
2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε τη διαχείριση των
αποβλήτων
της
εξορυκτικής
βιοµηχανίας, να υποβληθεί αντίγραφο του καταλόγου αυτού,
καθώς και σύντοµη περιγραφή
των πληροφοριών και των
δεδοµένων βάσει των οποίων αποφασίστηκε ο χαρακτηρισµός των
αποβλήτων ως αδρανών.
- Δεν έχει καταρτιστεί
3. Άδεια και χρηµατική εγγύηση

Να αναφερθεί ο αριθµός των εγκαταστάσεων για τις οποίες έχει
εκδοθεί άδεια
σύµφωνα µε τις
διατάξεις
της
οδηγίας,
συµπληρώνοντας
εφόσον είναι δυνατόν
τον πίνακα
του
παραρτήµατος.
-Περιγράφονται στον πίνακα της παρούσας έκθεσης
4. ∆ιαδικασίες που διέπουν το κλείσιµο και τη µετά το κλείσιµο
φάση, απογραφή
α) Να αναφερθεί πόσες διαδικασίες κλεισίµατος σύµφωνα µε το
άρθρο 12 της οδηγίας αναλήφθηκαν ή/και εγκρίθηκαν κατά την
περίοδο αναφοράς.
- Κατά την περίοδο 2011-2015 δεν έχει κλείσει καμία εγκατάσταση
αποβλήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 12 της οδηγίας.

β) Να αναφερθεί ο αριθµός των εγκαταστάσεων που έχουν κλείσει και
παρακολουθούνται σε τακτική βάση στη χώρα σας.
- Περιγράφονται στον πίνακα της παρούσας έκθεσης

5. Επιθεωρήσεις
α) Να αναφερθεί ο αριθµός των επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν
κατά την περίοδο αναφοράς, εάν είναι δυνατόν µε διάκριση
µεταξύ επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν σε:
— εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α και λοιπές εγκαταστάσεις,
— εγκαταστάσεις αδρανών αποβλήτων και
— εγκαταστάσεις µη αδρανών και µη επικίνδυνων αποβλήτων.
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- Έλεγχοι πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο τήρησης των περιβαλλοντικών
όρων ή/και στο πλαίσιο των προβλέψεων του Κώδικα Μεταλλευτικών και
Λατοµικών Εργασιών. ∆εν διατίθεται ο ακριβής αριθµός των ελέγχων που
διενεργήθηκαν.
Εάν
έχει
καταρτιστεί
πρόγραµµα
επιθεωρήσεων
στο
κατάλληλο γεωγραφικό
επίπεδο (εθνικό/περιφερειακό/τοπικό), να
επισυναφθεί στην έκθεση
αντίγραφο
του ή των
εν λόγω
προγραµµάτων ως παράρτηµα.
- Δεν έχει καταρτισθεί.
β) Να αναφερθεί πόσες περιπτώσεις µη συµµόρφωσης µε τις
διατάξεις της οδηγίας διαπιστώθηκαν. Να αναφερθούν οι κυριότεροι
λόγοι µη συµµόρφωσης και τα µέτρα που ελήφθησαν για την
εξασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις διατάξεις της οδηγίας.
- Κυρίως είναι οι περιπτώσεις µη συµµόρφωσης µε τις διατάξεις της
οδηγίας αφορούν σε εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων που δεν
έχουν υποβάλει ακόµη τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (σχέδια διαχείρισης
αποβλήτων) προκειµένου να αδειοδοτηθούν µε βάση τις προβλέψεις της
οδηγίας. Οι περισσότερες βέβαια
από αυτές, έχουν
αδειοδοτηθεί
µε
βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις (π.χ. καλύπτονται από αποφάσεις
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων).

6. Άλλες σχετικές πληροφορίες
α) Να περιγραφούν συνοπτικά οι κυριότερες δυσκολίες
αντιµετωπίστηκαν κατά την εφαρµογή της οδηγίας.
Να αναφερθεί πώς επιλύθηκαν τα τυχόν προβλήµατα.

που

- 1o)
∆εδοµένου ότι στην παρούσα φάση δεν έχει ακόµη ορισθεί κατάλογος
αδρανών εξορυκτικών αποβλήτων στα Σχέδια ∆ιαχείρισης Εξορυκτικών
Αποβλήτων που υποβάλλονται και αξιολογούνται, εξετάζονται τα
κριτήρια που τίθενται στην Απόφαση 2009/359.
«Στο κριτήριο (δ) της Απόφασης 2009/359 αναφέρεται ότι, προκειµένου τα
απόβλητα της εξορυκτικής βιοµηχανίας να µπορούν να χαρακτηριστούν
ως αδρανή, η περιεκτικότητα τους σε βαρέα μέταλλα και μεταλλοειδή θα
πρέπει να είναι αρκούντως χαµηλή και να µην «υπερβαίνει τις εθνικές
οριακές τιµές για περιοχές που χαρακτηρίζονται ως µη ρυπασµένες ή τα
σχετικά εθνικά φυσικά επίπεδα υποβάθρου».
Στην Ελλάδα µέχρι σήµερα δεν υπάρχουν οριακές τιµές για περιοχές
που χαρακτηρίζονται ως
µη ρυπασµένες. Οριακές
τιµές
έχουν
νοµοθετηθεί σε ορισµένες µόνον χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για
συγκεντρώσεις στοιχείων σε εδάφη, ενώ δεν υπάρχουν αντίστοιχες
ευρωπαϊκές
οριακές τιµές. Επίσης, στην
Ελλάδα
δεν
έχει
πραγµατοποιηθεί συστηµατική καταγραφή και αποτύπωση των φυσικών
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επιπέδων υποβάθρου σε εθνικό επίπεδο. Στην βιβλιογραφία υπάρχουν
τιµές υποβάθρου ορισµένων µόνον στοιχείων και για πολύ µικρές περιοχές,
στις οποίες πραγµατοποιήθηκαν σχετικές µελέτες στα πλαίσια κυρίως
ερευνητικών έργων αποτύπωσης της ρύπανσης.
∆εδοµένα υποβάθρου µπορούν να ανακτηθούν από τον «Γεωχηµικό
άτλαντα της Ευρώπης» (http://www.gsf.fi/publ/foregsatlas),
ο οποίος
συντάχθηκε από τις εθνικές γεωλογικές υπηρεσίες 26 χωρών. Παρέχει
πληροφορίες για τη γεωχηµική σύσταση επιφανειακών υλικών για σηµαντικό
αριθµό στοιχείων, αλλά δεδοµένου ότι η συγκεκριµένη έρευνα βασίστηκε
σε περιορισµένο αριθµό στοιχείων ανά χώρα, η χρήση του για ανάκτηση
στοιχείων υποβάθρου για συγκεκριµένες µικρές περιοχές και
κατ’
επέκταση ο
χαρακτηρισµός αποβλήτων µε βάση τα στοιχεία αυτά δεν
µπορεί να είναι ασφαλής.
Συµπερασµατικά, η εφαρµογή του κριτηρίου (δ) στην Ελλάδα για
τον χαρακτηρισµό
ως
αδρανών
αποβλήτων
παρουσιάζει
προβλήµατα
που σχετίζονται µε τη µη ύπαρξη εθνικών οριακών
τιµών για περιοχές που χαρακτηρίζονται ως µη ρυπασµένες και με την
απουσία δεδοµένων συστηµατικής καταγραφής και αποτύπωσης των
επιπέδων περιεκτικότητας βαρέων µετάλλων και µεταλλοειδών στο
φυσικό υπόβαθρο.
Μέχρι την κάλυψη αυτών των αναγκών, προτείνεται στους αρµόδιους
φορείς να αποφασίσουν
εναλλακτικά
ή και συνδυαστικά
την
υιοθέτηση κατά περίπτωση των εξής εναλλακτικών:
i) Αποδοχή, µετά από αξιολόγηση, οριακών τιµών υποβάθρου για την υπό
εξέταση περιοχή, από προηγούµενες µελέτες, έρευνες κλπ.
ii) Αποδοχή, µετά από αξιολόγηση, οριακών τιµών υποβάθρου που θα
έχουν προκύψει από αναλυτική συστηµατική περιβαλλοντική έρευνα,
που θα πραγµατοποιηθεί
από
τον
ενδιαφερόµενο
για
τον
χαρακτηρισµό των αποβλήτων ως αδρανών.
iii) Αποδοχή οριακών τιµών µη ρυπασµένων περιοχών άλλων ευρωπαϊκών
χωρών (Ολλανδία, Γερµανία, Γαλλία κλπ). Σε ορισµένες περιπτώσεις
όπου έχει ήδη αποδειχθεί ή παρέχονται ικανά στοιχεία για να µπορεί να
αποδειχθεί ότι η οριακή τιµή για κάποιο στοιχείο είναι υπερεκτιµηµένη σε
σχέση µε την ελληνική πραγµατικότητα που καθορίζεται από τη
γεωλογία της περιοχής,
Στην απόφαση 2009/359/ΕΚ προβλέπεται επίσης η δυνατότητα από
τα κράτη µέλη εξαίρεσης από την υποχρέωση υποβολής σε ειδικές
δοκιµές τα απόβλητα για τα οποία διατίθενται σχετικές πληροφορίες καθώς
επίσης και η δυνατότητα να
καταρτίσουν
καταλόγους αποβλήτων
που µπορεί να θεωρηθούν αδρανή. Ο κατάλογος αυτός απαιτείται να
γίνει µε βάση τα κριτήρια
της
απόφασης 2009/359/ΕΚ
στα
πλαίσια
της απόφασης 2009/360/ΕΚ που αφορά στον χαρακτηρισµό
αποβλήτων και θα συµβάλλει στη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου
πλαισίου διαχείρισης των
αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας,
περιορίζοντας την αβεβαιότητα και το κόστος άσκοπων επαναλήψεων σε
ήδη χαρακτηρισµένα υλικά και συµβάλλοντος στον περιορισµό
του
διοικητικού φόρτου των αρµόδιων φορέων.
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Η
εκχυλισιµότητα
των
εξορυκτικών
αποβλήτων
κατά
την
διαχείριση εξετάζεται µε το νέο πρότυπο ΕΝ 12920:2006+Α1 που
εκδόθηκε το Σεπτέµβριο του 2008.
Σήµερα όµως και µέχρι τον
καθορισµό κριτηρίων αξιολόγησης της επικινδυνότητας των εξορυκτικών
αποβλήτων, οι συγκεντρώσεις των εξεταζόµενων εν δυνάµει ρυπαντών στα
εκχυλίσµατα της ως άνω δοκιµής εκχυλισιµότητας, συγκρίνονται µε τα
όρια της Απόφασης 2003/33 της ΕΚ, παρά το γεγονός ότι η απόφαση
αυτή αφορά κριτήρια για την αποδοχή αποβλήτων σε επί µέρους Χώρους
Υγειονοµικής Ταφής Αποβλήτων, Landfill Directive και όχι εξορυκτικά
Απόβλητα.
- 2o)
Λόγω των γεωγραφικών συνθηκών της χώρας (ορεινό ανάγλυφο – πολλά
νησιά), και της ελλιπούς στελέχωσης των καθ΄ύλην αρµόδιων
υπηρεσιών, δυσχεραίνονται οι απαιτούµενες µετακινήσεις για υλοποίηση
κατάλληλων επιθεωρήσεων/ελέγχων.
-3ο) Στον πίνακα του ερωτηματολογίου, και ειδικότερα για τα λατομεία
αδρανών υλικών, μαρμάρων και σχιστολίθων, δίνεται ο εκτιμώμενος αριθμός
εγκαταστάσεων αποβλήτων που υπολογίζεται σε συνάρτηση με τον αριθμό
των αδειοδοτημένων λειτουργούντων λατομείων, καθότι δεν υπάρχουν
στοιχεία καθορισμού αριθμών εγκαταστάσεων των λατομικών αυτών
δραστηριοτήτων.
-4ο) Τα στοιχεία του πίνακα του ερωτηματολογίου, αφορούν τα πλέον
πρόσφατα επικαιροποιημένα στοιχεία της Χώρας, τα διαθέσιμα για τις
εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων, για το διάστημα 1.05.11 και μέχρι
30.04.2014.

β) Να προστεθούν τυχόν πρόσθετες παρατηρήσεις, υποδείξεις
ή πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας.
- Έχουν δοθεί σχετικές πληροφορίες για την εφαρµογή στην Εισαγωγή
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Πίνακας
Α
Β
Γ
Εγκαταστά- Eγκαταστά- Εγκαταστά
σεις που
σεις που
- σεις σε
λειτουργούν λειτουργούν µεταβατική
µε άδεια(1) φάση (2)

Κατηγορία Α
(5)

Εκ των
οποίων
εγκαταστάσει
ς
“Seveso”(6)
Εκτός
κατηγορίας A
Αδρανή
απόβλητα (7)
Μη
επικίνδυνα µη
αδρανή
απόβλητα

Σύνολο

Δ
Εγκαταστάσεις
σε
φάση κλεισίµατος(3)

Ε
Εγκαταστάσεις
που έχουν
κλείσει ή
εγκαταλει
φθεί (4)

-

-

-

-

1

1(10)

-

-

-

-

173(8)

-

59

7

7

-

6

233

181

0

65

225 (8)

19

(9)

(1) Αριθµός εγκαταστάσεων που διαθέτουν άδεια, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
οδηγίας.
(2) Αριθµός εγκαταστάσεων που θα κλείσουν πριν το 2010 και εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του άρθρου 24, παραγρ. 4.
(3) Αριθµός εγκαταστάσεων για τις οποίες η διαδικασία κλεισίµατος δεν έχει ακόµη
ολοκληρωθεί (άρθρο 12).
(4) Να δοθεί, εφόσον είναι δυνατόν, εκτίµηση του αριθµού των εγκαταλελειµµένων
και κλειστών εγκαταστάσεων που ενδέχεται να είναι επικίνδυνες και εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 20 της οδηγίας.
(5) Εγκαταστάσεις που έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία Α σύµφωνα µε το άρθρο 9
της οδηγίας.
(6) Εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 96/82/ΕΚ.
(7) Εγκαταστάσεις που επεξεργάζονται µόνο αδρανή απόβλητα όπως ορίζονται στην
οδηγία.
(8) Παρατίθεται ο εκτιµώµενος αριθµός εγκαταστάσεων βάσει των λειτουργούντων
λατοµείων µαρµάρων και αδρανών υλικών. ∆ηλ. η πλειοψηφία των
εγκαταστάσεων αφορά σε λατοµεία µαρµάρων και αδρανών υλικών.
(9) Παρατίθεται ο αριθµός εγκαταστάσεων που έχουν απογραφεί βάσει της απογραφής
κλειστών κ’ εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων αποβλήτων, σύμφωνα με το
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άρθρο 20 της Οδηγίας. Η απογραφή αυτή, αναμένεται να επικαιροποιηθεί
σύντομα και για πολλές από τις εγκαταστάσεις αυτές έχουν εγκριθεί και
υλοποιούνται προγράµµατα αποκατάστασης.
(10) Το μοναδικό αίτημα για εγκατάσταση κατηγορίας Α, βρίσκεται σε φάση υποβολής
και αξιολόγησης των δικαιολογητικών για την χορήγηση όλων των απαιτούμενων
αδειών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
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