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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το παρόν όρθρο εξετάζει την ελληνική μεταλλευτική πολιτική στον κλόδο του μαρμά
ρου, με έ μφαση σε περιβαλλοντικό θέματα, χωρίς όμως να αγνοείται η σημασία των υπολοίπων,
κρίσιμων , παραμ έτρων. Πιο συγκεκριμένα , παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικό και ο ρόλος των

βασικών παραγόντων και αναλύονται τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής , στην
πράξη . τέλος , προτείνεται μ ια δέσμη μέτρων , με στόχο μια αποτελεσματικότερη μεταλλευτική

πολιτική , από πλευράς καλύτερ ης περιβαλλοντικής προστασίας, διεθνούς ανταγωνιστικότητας των
επ ιχειρήσεων του κλάδου και βέλτιστης διαχείρισης των ελληνικών κοιτασμάτων μαρμάρου .

ABSTRACT: This ρaρer analyzes the Greek mining ρolicy as far as it concerns the marble sector.
The ana lysίs focuses on enνi ronmental aspects, neνertheless, other critical parameters are also
taken into consideration. Particularly, the characteristics and the role of the main factors are ρre
sented, and the υρ-to-date results of this ρolicy, in ρractice, are thoroughly examined. Finally, a set
of measures to imρroνe mining ρolicy, in terms of sufficίent enνironmental ρrotection, international
competitiνeness of mining firms and optimum utilizatίon of Greek marble, ίs also suggested.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανάπτυξη του περιβαλλοντικού

κινήματος

κατά τις τελευταίες δεκαετίες ώθησε , αρχικό
τις Η.Π.Α. και σταδιακά τις υπόλοιπες χώρες,
στη θέσπιση aυστηρότερης περιβαλλοντικής

πολιτικής για τον έλεγχο των περιβαλλοντι κών
επιπτώσεων από τις βιομηχανικές και άλλες
οικονομικές δραστηριότητες. Η προσπάθεια
αυτή επηρέασε,

φυσικό, και την εξορυκτική

βιομηχανία . Εισήχθησαν νέες διαδικασίες και
απαιτήσεις για την περιβαλλοντική αδειοδότη
ση της μεταλλευτικής επιχείρησης, καθορίστη
καν αυστηρότερα όρια για την προστασία του
περ ι βάλλοντος και της ποιότητας ζωής, εφαρ

μόστηκαν νέοι μηχανισμοί και δικλείδες ασφα

σημαντική οικονομική επιβάρυνση στις επιχει
ρήσεις. Ορισμένες μάλιστα χώρες, στις οποίες
η συμβολή της μεταλλευτικής δραστηριότητας
ήταν εξέχουσας σημασίας για την εθνική οικο
νομία , δεν υιοθέτησαν ή δεν εφάρμοσαν πλή
ρως ένα αυστηρό περιβαλλοντικό πλαίσιο στην
πράξη , φοβούμενες τη συρρίκνωσή της . Έτσι ,
σε αρκετές περιπτώσεις τηρήθηκε μια πολιτική
« μ έσης οδού» , η οποία κατευθυνόταν , ανάλο
γα

με

τις

επικρατούσες

άλλοτε προς

την

κοινωνικές

πλευρό

της

τάσεις,

«απόλυτης»

περιβαλλοντικής προστασίας και άλλοτε προς
την πλευρά της παροχής «aσυλίας» προς τις
μεταλλευτικές επιχειρήσεις.
Τα τελευταία χρόνια , ο μεταλλευτικός κλά

σε, αρχικό , προβληματισμό στο μεταλλευτικό

δος καταβάλει, διεθνώς , μια σημαντική προ 
σπάθεια και δαπανά αξιοσημείωτα ποσό προ 
κειμένου να αντεπεξέλθει στις σύγχρονες
περιβαλλοντικές και κοινωνικές του υποχρεώ
σεις . Τον περασμένο χρόνο, οι κορυφα ίες

κλάδο ,

μεταλλευτικές επιχειρήσεις συναντήθηκαν στην

λείας για την πρόληψη και αντιμετώπιση των

περιβαλλοντικών επιπτώσεων , κ. λπ.
Το νέο αυτό πλαίσιο λειτουργiας προκάλε
καθώς

θεωρήθηκε

ότι

θα

επέφερε
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πόλη Νταβός της Ελβετίας, και αποφάσισαν να
θέσουν σε εφαρμογή ένα τριετές πρόγραμμα

6,3%

για να διερευνήσουν τις αλλαγές στις προσδο
κίες του κοινωνικού συνόλου από τη μεταλλευ

(Ελληνικό Μάρμαρο: Οδηγός αγοράς 1999).
Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εκμε

τική δραστηριότητα , να εξετάσουν πως θα τις

τάλλευση μαρμάρου αποτελεί μια δραστηριό

διαχειριστούν και πως θα βελτιωσουν τη φήμη
της εξορυκτικής βιομηχανίας, με πρωταρχικό

τητα με σχετικά υψηλή παραγόμενη αξία ανά
απασχολούμενο στρέμμα γης, συγκρινόμενη

στόχο να εξασφαλίσουν ένα περιβάλλον εργα
σίας , στο οποίο θα μπορούν να δραστηριο

όχι μόνο με άλλους τύπους εκμεταλλεύσεων
(π. χ. λατομεία αδρανων, κ . λπ.) αλλά κα ι με

ποιούνται αποτελεσματικά , απρόσκοπτα και
κερδοφόρα (Chadwick, 2000). Είναι προφανές
ότι η διεθνής μεταλλευτική πολιτική , έχον τα ς

άλλες οικονομικές δραστηριότητες .
Μολαταύτα, ο ελληνικός κλάδος μαρμάρου
αντιμετωπίζεται με καχυποψία τόσο από το

διδαχτεί από τις εμπειρίες του παρελθόντος ,

κοινωνικό σύνολο όσο και από την πολ ιτεία . Σε

διαφοροποιείται από την στείρα αντιπαράθεση

αυτό, εκτός των τάσεων που αφορούν συνολι

με το κοινωνικό σύνολο και την προσπάθεια

κά και σε διεθνές επίπεδο τη μεταλλευτική
δραστηριότητα (Kaliampakos, Bardani, Me-

επιβολής

όρων

και

κανόνων,

πρόσκαιρου

Αραβικές

χωρες

21,7%,

Βαλκανικές χωρες

και Ηνωμένες Πολιτείες - Καναδάς

έχουν

συντελέσει

4,0% .

αφενός

η

χαρακτήρα και αμφίβολης , τουλάχιστον σε
μακροχρόνια βάση , αποτελεσματικότητας .
Υπό το πρίσμα των σύγχρονων αυτων αντι

negaki, 1998),

λήψεων, η ελληνική μεταλλευτική πολιτική για
το σύνολο του κλάδου θεωρείται, σε γενικές
γραμμές, αναχρονιστική . Ως βασικός υπαίτιος ,
κυρίως από τις μεταλλευτικές επιχειρήσει ς,
θεωρείται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Η μεταλλευτική πολιτική όμως, όπως πα

κτήρα και αφετέρου η γειτνίαση σημαντικων

ρουσιάζεται στο παρόν άρθρο, δεν εκφράζεται

κακή κληρονομιά που άφησαν χιλι άδες μικρές
εκμεταλλεύσεις- «τρύπες»

ευκαιριακού

χαρα

εκμεταλλεύσεων μαρμάρου με άλλες οικονομι

κές δραστηριότητες , όπως π.χ. με τουριστικές
εγκαταστάσεις και αξιοθέατα (π.χ. εκμεταλλεύ
σεις Θάσου) ή με μεγάλα αστικά κέντρα ( Κα
λιαμπάκος, Παναγόπουλος, 1994).
Τα τελευταία χρόνια , πάντως , ο κλάδος κα

ούτε εξαρτάται αποκλειστικά από το νομοθετι

ταβάλει προσπάθεια προκειμένου να αντεπε

κό πλαίσιο.

ξέλθει στις προκλήσεις του διεθνούς ανταγω

ορίζει

Η νομοθεσία παρέχει κανόνες,

διαδικεισίες

και

Η

νισμού και των συνθηκων της αγοράς (πρωτες
ύλες από aνταγωνίστριες χωρες, υποκατάστα 

εφαρμογή όμως της νομοθεσίας στην πράξη

τα προϊόντα όπως ο γρανίτης ή το βιομηχανικό

και, πολύ περισσότερο , η χάραξη της μεταλ
λευτικής πολιτικής στην κατεύθυνση της αει

μάρμαρο, κ. λπ.), και, ταυτόχρονα, να προσαρ

φόρου ανάπτυξης εξαρτάται από την Πολιτεία

βαλλοντικού πνεύματος. Κατά μία γενική αντ ί

αλλά και τις επιχειρήσεις του κλάδου .

ληψη που επικρατεί στον κλάδο, οι δύο αυτοί

μηχανισμούς ελέγχου

καθορίζει
και

μέτρα

συμμόρφωσης .

και

μοστεί στις απαιτήσεις του σύγχρονου πε ρι 

στόχοι είναι ασυμβίβαστοι μεταξύ τους, καθως

2.

ΜΕτΑΛΛΕΥτΙΚΗ

ΠΟΛΙτΙΚΗ

ΚΑΙ

ΠΕΡΙ

ΒΑΛΛΟΝ ΣτΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

ο διεθνής ανταγωνισμός επιβάλει μ είωση του
κόστους παραγωγής , ενω η εφαρμογή μηχανι 
σμων και μέτρων για την αποτελεσματικότερη

2.1. Ο

προστασία του περιβάλλοντος προκαλεί την

κλάδος του ελληνικού μαρμάρου

Το ελληνικό μάρμαρο αποτελεί ένα μοναδικό
προϊόν με πολύ καλή ποιότητα και μεγάλη
χρωματική ποικιλία , με σημαντικά αποθέματα

και , το κυριότερο , με ευρύτατη ζήτηση ανά τον
κόσμο . Η συμβολή του στην οικονομία της
χωρας είναι σημαντική . Ο αριθμός των μικρων,
μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων του κλά
δου του μαρμάρου υπολογίζεται σήμερα σε
περίπου, οι οποίες απασχολούν περισ
σότερους από 60.000 εργαζόμενους και έχουν
ετήσια παραγωγή περίπου 2.000.000 tn. Οι
εξαγωγές επεξεργασμένων μαρμάρων ανέρ 

αύξησή του .
Ο κλάδος, όμως, του μαρμάρου , μπορεί να
χαρακτηρ ιστεί «προνομιακός» από την πλευρά
αυτή , σε σχέση με άλλους τομείς της εξορυκτι
κής δραστηριότητας , λαμβάνοντας υπόψη ότι:

•

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα του κλά
δου, σε σχέση με τα προβλήματα που α
πορρέουν από άλλους τύπους εκμεταλ
λεύσεων, δεν έχουν τον ίδιο δραστικό χα 
ρακτήρα και αφορούν, κύρια , σε θέ ματα
οπτικής προσβολής του τοπίου .

4.000

•

Τα

προβλήματα

αισθητικής

αλλοίωση ς

310.000 tn, αξίας περίπου 36 δι ς

προκύπτουν , κυρίως, από τα στείρα των
εκμεταλλεύσεων και όχι από την εκμετάλ

δρχ ., που κατανέμονται ως ακολούθως: Άπω

λευση αυτή καθ' αυτή , εξαιτίας του χαμη

Ανατολή

λού βαθμού απόληψης του κοιτάσματος.

χονται σε
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28%,

Ευρωπαϊκή

Ένωση

24,2%,

Τελευταία, αρκετές προσπάθειες αξιοποίη
σης των στείρων σε εναλλακτικές χρήσεις, όχι

τυρίες, σε ορισμένες περιπτώσεις δικαιολογη
μένες , ότι έχει οδηγήσει σε εγκατάλειψη σημα

μ όνο σε ερευνητικό αλλά και σε παραγωγικό
επίπεδο έχουν αποδείξει ότι εiναι εφικτή η

ντικών κοιτασμάτων μαρμάρου, εξαιτίας συ

εκτόνωση των περιβαλλοντικών προβλημά
των, σε σημαντικό βαθμό, με ταυτόχρονη
βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων

τη ν τελική μορφή της εκμετάλλευσης.

των επιχειρήσεων

υποστηρίζει

los, 1995)

(Kaliampakos,

Panagopoυ

και σε αυτό μπορεί να συντελέσει

σημαντικά

η

αλλαγή

στην

ακολουθούμενη

μεταλλευτική πολιτική .

2.2. Η

ελληνική μεταλλευτική πολιτική

γκεκριμένων διατάξεων για την ανάπτυξη και
(γ) δεν έχει προωθήσει σε ικανοποιητικό

βαθμό ένα πλαίσιο που θα ενθαρρύνει και θα
δράσης

στον

την

ανάληψη

κλάδο

επιχειρηματικής

μαρμάρου

σε

θέματα

βιώσιμης ανάπτυξης (π.χ. κίνητρα για έρευνα
και εφαρμογή λύσεων φιλικότερων προς το
περιβάλλον).
(δ) δεν έχει εξομαλύνει τις σχέσεις μεταλ
λευτικής βιομηχανίας και Κοινού , αφού δεν έχει

Η

μεταλλευτική

στάδια

του

πολιτική

κύκλου

επηρεάζει

ζωής

μιας

όλα τα

εξορυκτικής

δραστηριότητας και θα πρέπει να στοχεύει ,

αντιμετωπίσει αποτελεσματικά ορισμένα προ
βλήματα του κλάδου , που αποτελούν χρόνιο
πεδίο αντιπαραθέσεων και διαμάχης.

κυρίως:

•

στην

αποτελεσματική

εργαζομένων

•

•

από

προστασία

των

και υγιεινής

3.1. Οι

Ορισμένα

εκμετάλλευσης και μετά το πέρας αυτής

υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο . Αρκετές από

στη

τις διατάξεις του θεωρούνται αναχρονιστικές,

βέλτιστη

αξιοποίηση

του

εθνικού

στη δημιουργία πνεύματος ασφάλειας και
εμπιστοσύνης

για

τον

επενδυτή-

επιχειρηματία

•

στην

ορθολογική

διαχείριση

των

μη

ανανεώσιμων φυσικών πόρων και

•

«αδυναμίες» της νομοθεσiας
προβλήματα

απορρέουν

από

το

καθώς δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι εξελίξεις

στη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεων

•

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕτΡΟΙ

στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντι
κών επιπτώσεων κατά τη δ ιάρκεια της

ορυκτού πλούτου

•

3.

πλευράς ασφάλειας

στην αρμονική συμβίωση της εξορυκτικής
δραστηριότητας με το κοινωνικό σύνολο .
Υπό το πρίσμα αυτών των κριτηρίων, η α

κολουθούμενη μεταλλευτική πολιτική , αν και

έχει περιορίσει τα φαινόμενα της «ευκαιρια
κής» εκμετάλλευσης του παρελθόντος, δεν
μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχημένη, δεδομέ
νου ότι:

(α) δεν έχει οδηγήσει σε αποτελεσματική
προστασία του περιβάλλοντος. Τα περιβαλλο

ντικά προβλήματα που προκύmουν από τις
αποθέσεις τεραστίων ποσοτήτων στείρων όχι
μόνο δεν έχουν επιλυθεί αλλά επιδεινώνονται ,
καθώς κάθε χρόνο νέες ποσότητες προστίθε

νται στους ήδη υπάρχοντες σωρούς. Επιπλέ
ον , σπάνια εξασφαλίζεται με την αποκατάστα

ση η ικανοποιητική άρση των επιπτώσεων της
εκμετάλλευσης και η επανένταξη του χώρου
στο οικοσύστημα της περιοχής ή η αξιοποίησή

του με την εγκατάσταση μιας νέας χρήσης .
(β) δεν έχει εξασφαλiσει τη βέλτιστη αξιο

ποίηση και διαχείριση των κοιτασμάτων μαρ
μάρου. Το υφιστάμενο πλαίσιο εγείρει διαμαρ-

στην επιστήμη (π. χ. νέες τεχνικές αποκατά
στασης, κ .λπ . ) και στην τεχνολογία (μεταβολές
στις μεθόδους και στα μέσα εξόρυξης) (Εργα
στήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας,

2000).

Επιπλέον, η νομοθεσία θέτει μέγιστα απο
δεκτά όρια όχλησης ή μια ελάχιστη αποδεκτή
ποιότητα περιβάλλοντο ς για όλες τις περιπτώ
σεις. Η ένταση , όμως, των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων μιας εκμετάλλευσης εξαρτάται, σε
σημαντικό βαθμό, από τις ιδιαίτερες τοπικές
συνθήκες (ανάγλυφο , κλίμα, δυναμικό ανα
βλάστησης, κ.λπ.). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
σε ορισμένες περιπτώσεις να μην προστατεύε
ται επαρκώς το περιβάλλον , ενώ σε κάποιες
άλλες να υπόκειται η λατομική επιχείρηση στη
λήψη αυστηρότερων αλλά όχι αποτελεσματικό
τερων για την περιβαλλοντική προστασία
μέτρων.
Για παράδειγμα, στο θέμα της οπτικής ρύ
πανσης δεν επιδρούν

μόνο

τα

γεωμετρικά

χαρακτηριστικά των βαθμίδων και της εκσκα

φής. Ο βαθμός επέμβασης της εκμετάλλευσης
στο τοπίο εξαρτάται και από άλλες κρίσιμες
παραμέτρους, όπως π.χ. ο βαθμός οπτικής
aπορροφητικής ικανότητας του τοπίου , η
οπτική έκθεση ή απόκρυψη της εκμετάλλευσης
από κρίσιμα σημεία παρατήρησης, η οπτική
ευαισθησία του τοπίου, τα κυρίαρχα χαρακτη
ριστικά του τοπίου , κ.λπ. Τα στοιχεία αυτά δεν

πρέπει να αγνοούνται και εφόσον τα χαρακτη-
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ρισηκά των βαθμίδων εγγυώνται την ασφαλή

σήμερα εφαρμογή του θεσμού δεν μπορεί να

εκτέλεση των εργασιών, τότε θα μπορούσαν
να καθορίζονται βαθμίδες διαφορετικών χαρα

χαρακτηριστεί ως επιτυχημένη, καθώς οι ΜΠΕ
είναι, σε γενικές γραμμές, χαμηλής ποιότητας

m,

κτηριστικών (π. χ. μεγαλύτερου ύψους των 10
που συνήθως επιτρέπετα ι σήμερα) σε

περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν καταλήξει

ορισμένες περιπτώσεις , που οι περιβαλλοντι
κές συνθήκες το επιτρέπουν (π.χ . αθέατες ή
χοανοειδείς εκσκαφές , κ.λπ.).

ένα τυπικό προσόν για την έκδοση της άδειας
εκμετάλλευσης. Σε αυτό συνετέλεσε και η

και

από

ουσιαστικό

εργαλείο

ορθολογικής

σύντομη χρονικά και άνευ προγραμματισμού

Επιπλέον , οι κοινές , για όλο τον εξορυκτικό

μετάβαση σε ένα νέο περιβαλλοντικό πλαίσιο ,

κλάδο (μεταλλεία, λατομεία μαρμάρου, λατο

που προκάλεσε σύγχυση, αδικαιολόγητη κα

μεία αδρανών, κ.λπ.), διατάξεις αγνοούν ση

θυστέρηση και υπερβολικό φόρτο εργασίας σε

μαντικές διαφορές ως προς τι ς περιβαλλοντι

μια πολύ μικρή ομάδα των αρμοδίων υπηρε
σιών (Οικονομίδης, 1998).
Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι μελέτες

κές επιπτώσεις και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
μεταξύ εκμεταλλεύσεων διαφορετικού τύπου .
Μια επιπρόσθετη αδυναμία της νομοθεσίας,
αφορά στην τάση που έχει να ασχολείται με τα

είναι ανεπαρκείς και ανεφάρμοστες και αποτε
λούν «ασκήσεις επί χάρτου» , οι οποίες όχι

«συμmώματα» (ρύπανση) και όχι με τα πραγ

μόνο

ματικά αίτια (έλλειψη εξ αρχής ολοκληρωμέ
νων σχεδίων περιβαλλοντικής διαχείρισης ,

βαθμό το περιβάλλον αλλά προκαλούν προ

απουσία

περιβαλλοντικό

περrπτώσεις είτε καλείται να υλοποιήσει μια

εξοπλισμό νέας τεχνολογίας , ανεπαρκής περι

μελέτη, η οποία δεν είναι εφαρμόσιμη διότι έχει

βαλλοντική παιδεία, κ.ά.)

νομοθεσία επ ικεντρώνεται σε θέματα ελέγχου

«φτιαχτεί» για να εγκριθεί και όχι για να εφαρ
μοστεί, είτε ωθείται στην παρανομ ία εφόσον

της ρύπανσης χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα

δεν μπορεί να τηρήσει τα αναγραφόμενα στη

μέτρα , και προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα
προβλήματα με εκ των υστέρων λύσεις, οι
οποίες είναι συνήθως και υψηλού κόστους.
Αγνοεί έναν κρίσιμο παράγοντα, όπως είναι το

λαπλάσιο κόστος εξαιτίας προστίμων, προσω
ρινής ή και μόνιμης διακοπής των εργασιών
λόγω των κοινωνικών αντιδράσεων , προμ ή

ανθρώπινο δυναμικό και δεν προωθεί θέματα

θειας εξοπλι σμού που δεν είχε προβλεφθεί

εκπαίδευσης, και πληροφόρησης πάνω στην

στην αρχική επένδυση, κ.λπ., προκειμένου η
εταιρεία να αντιμετωπίσει εκ των υστέρων τα

επενδύσεων

σε

(Warhurst, 1994).

Η

ορθή περιβαλλοντική διαχείριση.

τέλος, η νομοθεσία καθορίζει όρους λει
τουργίας ή προβλέπει

μέτρα αντιμετώπισης

των περιβαλλοντι κών επιπτώσεων, τα οποία
στηρίζονται στην υπάρχουσα , κατά την περίο
δο έκδοσής της, τεχνολογία . Αυτό συνεπάγεται
ότι μια νεώτερη τεχνολογία, φιλικότερη προς το
περιβάλλον, αγνοείται από το νόμο. Η πολιτική
αυτή , επιπλέον, δεν προάγει την έρευνα και
την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών προσαρμο

σε

ικανοποιητικό

μελέτη . Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα ένα πολ

προβλήματα, που η μελέτη δεν είχε προβλέψει
ή είχε πρότεινε αναποτελεσματικές μεθόδους
αντιμετώπισης.
Πιο συγκεκριμένα , οι αδυναμίες των ΜΠΕ
εντοπίζονται, κυρίως, στα ακόλουθα σημεία
(Εργαστήριο

Μεταλλευτικής

Τεχνολογίας,

2000):
• Περιγραφή

υφιστάμενης
κατάστασης
(στηρίζεται συνήθως σε ποιοτικά στοι
χεία κα ι εκτιμήσεις του μελετητή και όχι
σε δεδομένα που έχουν προκύψει από
εμπεριστατωμένη επιστημονική έρευνα

αποτελεσματικότερ η περιβαλλοντική προστα

και επιτόπου μετρήσεις) .

1994).
•

3.2. Η περιβαλλοντική

προστατεύουν

βλήματα και στην επιχείρηση, αφο ύ σε πολλές

σμένων στα ιδιαίτερα προβλή ματα κάθε εκμε
τάλλευσης, οι οποίες θα οδηγούσαν και σε
σία (Warhυrst,

δεν

αδειοδότηση

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την
λειτουργία των εξορυκτικών μονάδων

Σημαντικό ρόλο στο νομοθετικό πλαίσιο δεν
κατέχει μόνο η ορθότητα και πληρότητα των

στηρίζεται σε επιστημονικές μεθοδολο
γίες και μοντέλα).

επιμέρους διατάξεων του αλλά και η αποτελε
σματικότητα των διαδικασιών κα ι των μηχανι

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
(σπάνια η εκτίμηση των αναμενόμενων

•

Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων (σε

σμών ελέγχου και επίβλεψης που καθορίζονται

καμία σχεδόν μελέτη δεν υπάρχει εμπε

από αυτό . Ο πρώτος και, ίσως σημαντικότε

ριστατωμένη και πλήρης αξ ιολόγηση
των επιπτώσεων - περιβαλλοντικών,

ρος , κρίκος στην αλυσίδα των διαδικασιών
είναι ο θεσμός των τεχνικών και, κυρίως, των
περιβαλλοντικών μελετών (ΜΠΕ) . Η μέχρι
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κοινωνικών και οικονομικών

-

τουλάχι

στον για την απλούστερη περίmωση

των δύο εναλλακτικών λύσεων , δηλαδή
πραγματοποίησης ή όχι του σχεδίου).

•

Αντι μετώπιση

περιβαλλοντικών

επι

πτώσεων (προτείνονται συνήθως τεχνι
κές λύσεις γενικής εφαρμογής, οι
οποίες, στην πλειοψηφία των περιπτώ
σεων, αποδεικνύονται ανεπαρκείς στην
πράξη και δημιουργούν πλήθος προ

βλημάτων στη λατομική επιχείρηση. Ε
πιπλέον , απουσιάζει η πρόταση ενός
κατάλληλου προγράμματος
παρακο
λούθ ηση ς και καταγ ραφή ς της περ ιβαλ
λοντικής όχλησης) .

•

ουν στην εφαρμογή της αρχής στην πράξη.

Αυτό όμως προΟποθέτει ότι η επιχείρηση που
ρυπαίνει εντοπίζεται . Επομένως απαιτείται
ισχυρό και συνεχές σύστημα παρακολούθησης
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των λατο

μικών επιχειρήσεων , το οποίο θα υποστηρίζε
ται από πολυάριθμο και άριστα καταρτισμένο
προσωπικό και σπό σύγχρονης τεχνολογίας
εξοπλισμό. Αυτό που συχνά δεν γίνεται αντι
ληmό είναι το κόστος λειτουργίας και συντ ή

ρησης ενός τέτοιου μη χανισμού, ειδικά για τις
λιγότερο ανεπτυγ μένες χώρες, όπως η Ελλά

Πρόταση αποκατάστασης (τα προτεινό

δα. Είναι πολύ δύσκολο , για παράδειγμα, να
ακολουθήσει μια τέτοια χώρα τον προΟπολο

μενα σχέδια εξαντλούνται σχεδόν απο 

γισμό των US$7 δισεκατομμυρίων που δαπά

κλειστικά στη δεντροφύτευση του λατο

νησε το

μείου , με αποτέλεσμα να αξιοποιείται έ
να πολύ χαμηλό ποσοστό της έκτασης
και
του
δυναμικού
του
χώρου .

θηση και τον έλεγχο του βιομηχανικού κλάδου

Επιπλέον, και αυτό είναι και το σημαντι

κότερο, δεν αίρονται οι περιβαλλοντικές
επιπτώσεις της εκμετάλλευσης, όπως
για παράδειγμα η αισθητική αλλοίωση
του τοπίου) .

1997

των Η.Π.Α.

η

U.S.

ΕΡΑ για την παρακολού

(Forero & Femandez, 1998).

Επι

πλέον, πέραν των άμεσων δαπανών λειτουρ
γίας και συντήρησής του μηχανισμού αυτού θα
πρέπει να συνυπολογιστεί και η ενδεχόμενη
αύξηση της γραφειοκρατίας που θα αποθαρ
ρύνει την επιχειρηματική δράση . Σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις της U.S. ΕΡΑ, ο βιομηχανικός

Οι αδυναμίες των διαδικασιών αδειοδότη
σης αντανακλούν (α) το χαμηλό κόστος των

κλάδος δαπανά ετησίως US$3 δισεκατομμυ
ρίων περίπου και εκατομμύρια ωρών εργασίας

μελετών , το οποίο καλύπτει ουσιαστικά την
αμοιβή του μελετητή για την έκδοση της άδειας

για να προετοιμάσει τις εκθέσεις και τις αναφο
ρές που απαιτεί το σύστημα της περιβαλλοντι

λε ιτουργίας και όχι την εκπόνηση μιας πραγ

κής υπηρεσίας των Η.Π.Α.

ματικής και ουσιαστικής μελέτης, (β) την επι
χειρηματική νοοτροπία , που επιδιώκει σχεδόν
αποκλειστικά την αδειοδότηση και όχι έναν επί
της ουσίας σχεδιασμό της εκμετάλλευσης , (γ)

την ανεπάρκεια του ελεγκτικού μηχανισμού
από πλευράς αριθμού , αλλά σε ορισμένες
περιπτώσεις και επιμόρφωσης προσωπικού
και την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, και
(δ) την ελλιπή , σε ορισμένες περιπτώσεις,

{ibid.).

Ένα , επίσης σημαντικό, εμπόδιο αποτελεί

το γεγονός ότι ορισμένες επιχειρήσεις επιλέ
γουν να ενσωματώσουν τα χρηματικά πρόστι
μα που τους επιβάλλονται στο κόστος παρα

γωγής , θεωρώντας ότι η προσαρμογή μι ας
υφιστάμενης εκμετάλλευσης σε ένα νέο τρόπο
λειτουργίας θα κοστίσει πολύ περισσότερο. Σε
κάποιες μάλιστα περιπτώσεις ίσως επιλέξουν
ακόμη και να διακόψουν τη λειτουργία τους,

εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελετητών .

εγκαταλείποντας το λατομικό χώρο .

Ειδικό ως προς το τελευταίο, θα πρέπει να
σημειωθεί ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση
των Μεταλλειολόγων
Μηχανικών εισήχθη
μόλις τα τελευταία χρόνια στο κύκλο σπουδών .

Η νομοθεσία προσπάθησε να αντιμετωπίσε ι
το
πρόβλημα
της
εγκατάλειψης
μη 
αποκατεστημένων χώρων με το θεσμό των

3.3. Τα

προβλήματα των μηχανισμών ελέγχου

εγγυητικών επιστολών, το ύψος των οποίων

καθορίζεται σπό ένα άτυπο ανά στρέμμα κό
στος αποκατάστασης . Η μέχρι σήμερα όμως
εμπειρία από την εφαρμογή του θεσμού , σε

Προβλήματα όμως υπάρχουν και στους μηχα

διεθνές επίπεδο, δεν έχει προσφέρει τα αναμε 

νισμούς και στα μέτρα ελέγχου. Οι απαιτήσεις
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως έχουν

νόμενα αποτελέσματα

δι α μ ορφωθεί και όσο γίνονται ολοένα αυστη 

(Da Rosa, 1999).

Η

βασικότερη αιτία εντοπίζεται στο χαμηλό , σε
αρκετές περιπτώσε ις, ύψος του ποσού της

ρότερες
ακολουθώντας
τις
ανεπτυγμένες
χώρες , επιβάλουν σποτελεσματικούς ελεγκτι

εγγυητικής επιστολής , το οποίο δεν μπορεί να

κούς μηχανισμούς,
σύστημα , κ. λπ.

σης . Στο Κολοράντο των Η.Π.Α . , για παρά

οργανωμένο

δι καστικό

Η νομοθεσία στηρίζεται στην αρχή «Ο ρυ
παίνων πληρώνει» και οι μηχανισμοί στοχε ύ -

καλύψει το πραγματικό κόστος αποκατάστα
δειγμα,

εξέπεσε

μια

εγγυητική

επιστολή

US$4,7 εκατομμυρίων για ένα μεταλλείο χρυ
σού , όταν όμως η πολιτεία ζήτησε τη συνδρο-
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του aνθρωπογενούς περιβάλλοντος , που θα

χώρου το πραγματικό κόστος υπολογίστηκε ότι
θα στοίχιζε US$120 εκατομμύρια (ibid .).

μή της

εξασφαλίζει όχι μόνο την άρση των επιπτώσε
ων από την εκμετάλλευση αλλά και τη βιωσι

μότητα του σχεδίου αττοκατάστασης.

4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ε ίναι προφσνές ότι το θέμα είναι πολυδιάστατο

Στα πλαίσια αναμόρφωσης του θεσμού
χρήσιμη θα ήταν , επίσης , η θέσπιση ενός
προκαταρκτικού σταδίου αξιολόγησης του

και πολυπαραμετpικό. Η βελτίωση της μεταλ
λευτικής πολιτικής στον κλάδο του μαρμάρου

προτε ινό μενου έργου, ώστε να καθοριστεί από

σε θέματα που αφορούν σε καλύτερη περιβαλ
λοντική διαχείριση ατταιτεl μακροπρόθεσμο
σχεδιασμό και την ταυτόχρον η συμβολή της

της οριστικής ΜΠΕ . Αυτό θα συντελούσε στην

πολιτείας και των επιχειρήσεων του κλάδου .

θα επέτρεπε τον καλύτερο έλεγχο των περι

τις αρμόδιες υπηρεσίες ο βαθμός λεπτομέρειας
αττοσυμφόρηση

των ελεγκτικών

υπηρεσιών

αττό ένα μεγάλο πλήθος άσκοπων μελετών και
mώσεων εκείνων που πραγματικά επιβάλλε

4.1. Αναμόρφωση της νομοθεσίας

ται .

Ένα πρώτο βήμα είναι ο εκσυγχρονισμός του

Μείζονος ση μασίας είναι και η αύξηση των
διατιθέμενων κονδυλίων για την πρόσληψη του

φιλοσοφία που το διέπει κα ι ως προς ορισμέ

ατταραίτητου επιστημονικού προσωπικού και
την επιμόρφωσή του, καθώς και για την προ

νες ειδικές δ ιατάξε ις, λαμβάνοντας υπόψη τα

μήθεια σύγχρονου εξοπλισμού . Στην αναβάθ

αποτελέσματα αττό τη μέχρι σήμερα εφαρμογή
του , τους κανόνες της σύγχρονης μεταλλευτι
κής επιστήμης και τεχνικής και τη διεθνή σχετι
κή εμπειρία. Κάθε κοίτασμα είναι μοναδικό και
το γεγονός αυτό καθιστά εξαιρετικά δύσκολο
αν όχι αδύνατο , να προδιαγραφούν με λεπτο

επίσης να βοηθήσει η ανάθεση του ελέγχων
για θέματα ασφάλειας εργασιών και περιβάλ
λοντος αποκλειστικά σε μια υπηρεσία , καθώς ο
κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων δεν αττέ
φερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα .

νομοθετικού πλαισίου ως προς τη γενικότερη

μέρεια και για κάθε περίπτωση συγκεκριμένες
διατάξεις . Επομένως , το νομοθετικό πλαίσιο
θα πρέπει να παρέχει σαφείς οδηγίες ως προς
τις γενικές κατευθύνσεις αλλά να δίνει ευελιξία
ως προς το σχεδιασμό της εκμετάλλευσης σε
σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηρι στικά κάθε

μιση των μηχανισμών ελέγχου θα μπορούσε

4.3.

Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Η καλύτερη εκπαίδευση και η συνεχής επι

μόρφωση των εργαζομ ένων του κλάδου (μη
χανικών

και

σε

καθοριστικής

περιβαλλοντικά

θέματα

ποιητικό βαθμό, η προστασία του περιβάλλο

έρευνα του Περιβαλλοντικού Προγράμματος
των Ηνωμένων Εθνών ( U nίted Nations Enνi
ronment Programme- UNEP) που ολοκληρώ

ντος , χωρίς να προκαλούνται προβλήματα
στην παραγωγικότητα και οικονομικότητα των

είναι

τεχνιτών) ,

περίπτωσης , ώστε να είναι εφικτή , σε ικανο

σημασίας .

Μια

εκμεταλλεύσεων .

θηκε πρόσφατα , σχετική με την περιβαλλοντι
κή εκπαίδευση που παρέχουν οι μεταλλευτικές

4.2. Διαδικασίες και μηχανισμοί

σχολές παγκοσμίως, διαττίστωσε τα ακόλουθα

Κρίσιμο σημείο είναι η βελτίωση των διαδικα

(Van Berkel, 2000):
• Πρώτον, σε όλα σχεδόν τα προγράμμα

σιών και των μηχανισμών . Π αράγοντας-κλειδί
είναι ο θεσμός των τεχνικών και περιβαλλοντι
κών μελετών .

ουσιαστική και

τα σπουδών υπήρχε αύξηση των περι
βαλλοντικών θεμάτων, στοχεύοντας να
φτάσουν σε ένα ποσοστό της τάξης 1520%, του διδακτικού κύκλου .

Κάθε μελέτη πρέπει να είναι

ρεαλιστική

και με αυτή την

έννο ια θα πρέπει να στηρίζεται σε επιστη μονι
κές μετρήσεις και μεθοδολογίες . Θα πρέπει να

•

Δεύτερον, πολλές από τις κύριες μεταλ
λευτικές σχολές υποβαθμίζουν το καθα

παρέχει ένα σχέδιο εκμετάλλευσης που θα

ρά μεταλλευτικό περιεχόμενο, προσφέ

στηρίζεται σε ένα τεχνολογικά σύγχρονο σύ
στημα ολοκλ ηρωμέν η ς περιβαλλοντικής δια

ροντας

χείρισης, ώστε να είναι εφαρμόσιμ ο και αποδο

ολοκληρωμένους

κύκλους

σπουδών στις γεωεπιστήμες.

•

Τρίτον, αρκετές μικρότερες σχολές έ

τικό από πλευράς περιβαλλοντικής προστασl
ας και παραγωγικότητας. Επίσης, θα πρέπει

χουν μεταβάλει σχεδόν ολοκληρωτικά

να προτείνει μια κα τάλληλη χρήση γης για την

ντική κατεύθυνση, και η μεταλλευτική α

αξιοποί ηση του χώρου, εξετάζοντας το σύνολο

ποτελεί εξειδίκευση του συγκεκριμένου

των κρίσιμων παραμέτρων του φυσικού και

προγράμματος . Φυσικά , το επίπεδο αλ-
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τον κύκλο σπουδών προς περιβαλλο

λαγών μεταξύ των σχολών διαφέρει ση
μαντικό .

Για την πληρέστερη περιβαλλοντική εκπαί
δευση του προσωπικού είναι απαραίτητη η
συνδρομή όλων των φορέων . Τα εκπαιδευτικό
ιδρύματα πρέπει να αναβαθμίσουν τις παρε
χόμενες γνώσεις, σε άμεση συνάρτηση με τις
ανάγκες της εξορυκτικής δραστηριότητας. Οι
επιχειρήσεις θα πρέπει να καλλιεργήσουν
περιβαλλοντικό προγράμματα εκπαίδευσης για
το υφιστάμενο προσωπικό

και να συνεργα

στούν παρέχοντας θέσεις πρακτικής εξάσκη
σης για τους μελλοντικούς εργαζόμενους. Η
πολιτεία θα πρέπει να προωθήσει προγράμμα
τα ανταλλαγής προσωπικού και πληροφόρη
σης, παρέχοντας οικονομική βοήθεια στα
εκπαιδευτικό ιδρύματα και στις επιχειρήσεις.
Σχήμα 1. Κόστος παραγωγής και επίπεδο
ρύπανσης σε συνάρτηση με την εφαρμοζόμενη

4.4. Προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας

τεχνολογία

Πέρα από την αναβάθμιση του νομοθετικού
πλαισίου, των μηχανισμών και των υπηρεσιών
και τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδε~
σης , είναι απαραίτητη η κατάστρωση ενος
στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της έρευνας
και ανάπτυξης στον κλάδο, δεδομένου ότι η
τεχνολογική καινοτομία μπορεί να εξασφαλίσει
καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος με
ταυτόχρονη μείωση του κόστους παραγωγής
του προϊόντος, όπως αναπαρίσταται στο Σχή-

Η τεχνολογική υπεροχή της δίδει επιπλέον
πλεονεκτήματα, αφού σε τυχόν μεταβολή των
επιτρεπτών επιπέδων ρύπανσης ή των συν
θηκών της αγοράς που θα επηρεάσουν το
οριακό κόστος, θα εξακολουθήσει να παράγει
με μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους από τις

μα

ανταγωνίστριες επιχειρήσεις .

1.

.

Οι καμπύλες Ε1 , Ε2 και Ε3 αντιπροσωπευ 

ουν τρεις εξορυκτικές επιχειρήσεις, με διαφο
ρετικό επίπεδο εφαρμοζόμενης τεχνολογίας.
Όταν ο νόμος θέσει το αποδεκτό επίπεδο
ρύπανσης που φαίνεται στο σχήμα, η επιχεί
ρηση Ε1 είτε θα οδηγηθεί στη χρεοκοπία,
δεδομένου ότι για να αντεπεξέλθει στα περι
βαλλοντικό όρια θα υπερβεί το οριακό κόστος

παραγωγής που έχουν καθορίσει οι συνθήκες
της αγοράς, είτε θα υποχρεωθεί να αναβαθμί
σει την τεχνολογία της. Έχει όμως παρατηρη
θεί ότι το κόστος αυτό για υφιστάμενες επιχει

ρήσεις, που εφαρμόζουν παλαιές τεχνολογίες,
είναι συνήθως απαγορευτικό. Εξετάζοντας τις
καμπύλες των επιχειρήσεων Ε2 και Ε3, καθί
σταται εμφανές ότι η επιχείρηση Ε3 επειδή
βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας, μπορεί
να ικανοποιήσει τις περιβαλλοντικές απαιτή
σεις με μικρότερο παραγωγικό κόστος από την
επιχείρηση Ε2 .

Fig. 1. Production cost and ρollut~on leνel with
resρect to the technology ιn use

Επιπλέον βελτίωση της τεχνολογίας στο
μέλλον, θα οδηγήσει σε αποτελεσ_ματικότερη
περιβαλλοντική προστασία με

καλυτερα οικο

νομικό αποτελέσματα και προς την κατεύθυν
ση αυτή η πολιτεία θα πρέπει να προσφέρει
κατάλληλα κίνητρα όπως:
• φορολογικές απαλλαγές για

ερευνητι

κούς σκοπούς και δαπάνες αγοράς νέας
τεχνογνωσίας

•
•

χρηματοδοτήσεις ερευνητικών σχεδίων
επιδοτήσεις πρωτοποριακών προγραμ 
μάτων (π. χ. ανάπτυξη υπογείων εκμε
ταλλεύσεων , αξιοποίηση των στείρων ,
κ. λπ. )

•

διευκόλυνση των λατομικών μονάδων
στην ανάπτυξη σχέσεων με χρηματοπι 

στωτικό ιδρύματα κεφαλαίων επιχειρη
ματικού κινδύνου .

4.5. Ο ρόλος των επιχειρήσεων
Καταλυτικός παράγοντας για μια επιτυχημένη

περιβαλλοντική πολιτική αποτελεί η αλλαγή
της νοοτροπίας των επιχειρήσεων του κλάδου.
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Ο κλάδος πρέπει να αντιληφθεί την ανάγκη
εκσυγχρονισμού , όχι μόνο της τεχνολογικής
και οργανωτικής το υ δομής, αλλά και της aντί
ληψής του απέναντι σε θέματα έρευνας, εκ

παίδευσης,

περιβαλλοντικής

και

κοινωνι κής

υπευθυνότητας. Τα τελευταία χρόνια , ολοένα

και περισσότερες
νται

τις

επιχειρήσεις αντιλαμβάνο

δυνατότητες

ανάπτυξης

που

τους

προσφέρονται μέσα από την εκπόνηση aυτο
χρηματοδοτούμενων
ή
επ ιχορηγούμενων
ερευνητικών έργων. Επίσης, διαπιστώνουν ότι

το καλύτερα εκπαιδευμένο επιστημονικό και
τεχνικό προσωπικό εξασφαλίζει την απρόσκο

προβλή ματα που ταλανίζουν τον κλάδο σχετι 
κά με τις επιπτώσεις των εκμεταλλεύσεων στο
περιβάλλον, την παραγωγικότητα και ανταγω

νιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων , την
ορθολογική διαχείριση του εθνικού ορυκτού
πλούτου και τον τρόπο που αντιμετωπίζει τη
λατομ ική δραστηριότητα το μεγαλύτερο μέρος
του κοινωνικού συνόλου . Η υιοθέτηση , επομέ
νως , ενός νέου σχεδlου δράσης , το οπο lο θα
δημιουργήσει εύρωστες επιχειρήσεις, διεθνώς
ανταγωνιστικές, που θα μπορούν να εφαρμό
σουν βιώσιμες και αποτελεσματικές πρακτικές
περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθίσταται επιτα

πτη λειτουργία της επιχείρησης και βελτιώνει

κτική ανάγκη .

τις συνθήκες ασφάλειας και

Οι δυσλειτουργίες της υφιστάμενης πολι τι
κής εντοπlζοντα ι (α ) στη γενικότερη φιλοσοφ ία
και σε συγκεκριμένες διατάξει ς του νομοθετι

υγιεινής στους

λατομικούς χώρους, οι οποίες κατά το παρελ
θόν επηρέασαν αρνητικά τις σχέσεις του κλά

δου με το κοινωνικό σύνολο λόγω των ατυχη
μάτων .

κού πλαισίου , (β) στην αδυναμία των διαδικα

Ο κλάδος πρέπει να αντιληφθεί ότι η περι
βαλλοντική ευαισθητοποίησή του και το αίσθη

λής κυρώσεων και (γ)

σιών και των μ ηχαν ισ μ ών ελέγχου και επιβο

στη νοοτροπία της

μα κοινωνικής ευθύνης δημιουργούν τις προΟ

πολιτείας και των επιχειρήσεων του κλάδου .
Η αλλαγή τη ς κατάστασης προβάλλε ι την

ποθέσεις για έναν ισχυρότερο και αμφότερα

ανάγκη αναμόρφωσης του συνόλου των βασι

επωφελή δεσμό μ ε την πολιτεία και το Κοινό .

κών παραγόντων . Η νο μοθεσία θα πρ έπει να
αποτελεί κεντρικό σημεlο της προσπάθειας
αυτής, όχι όμως προς την κατεύθυνση θέσπι 
σης αυστηρότερων μέτρων , αφού η διεθνής

Στη ν κατεύθυνση αυτή θα διαπιστώσει ότι οι
ουσιαστικές μελέτες αποτελούν «ασπίδα προ
στασίας» για την επιχείρηση και κατέχουν το
ρόλο ενός «κοινωνικού συμβολαίου » που θα
τους επιτρέψε ι να δραστηριοποιούνται εντός
ορισμένων αποδεκτών επιπέδων όχλησης .
Παράλληλα , ο κλάδος πρέπει να προβεί σε
εθελούσιες ενέργειες, όπως για παράδ ειγμα η

εμπειρία έχει αποδείξει ότι , ειδικά στις λιγότερο
ανεmυγμένες χώρες, ένα πολύ αυστηρό νο

μοθετικό

πλαίσιο

δημιουργεί

προΟΠοθέσεις

που μπορούν να οδηγήσουν τελικά στην α
νταλλαγή ενός κοινωνικού κόστους (περ ιβαλ

κοινοποίηση στο ιχείων στο Κοινό αναφορικό

λοντική υποβάθμιση) με κάποιο άλλο (ανεργία ,

με περιβαλλοντικές συνιστώσες της εκμετάλ

μείωση του βιοτικού επιπέδου , κ.λπ.). Η νομο
θεσία θα πρέπει να παρέχει ένα πλαίσιο
προσδιορισμού συγκεκριμένων, ανά περίπτω

λευσης (εκμεταλλευόμενη έκταση, όγκος απο
θέσεων , ενέργειες περιβαλλοντικής προστασί
ας , κ .λπ . ) , η συνεχής καταγραφή των επιmώ
σεων της εκμετάλλευσης και η προετο ιμασlα

εκθέσεων για τις αρμόδιες υπηρεσlες, η ανά
λ ηψη περιβαλλοντικών δράσεων κι εκτός των
ορίων του λα το μικού χώρου (π.χ. αναδασώ

ση , περιβαλλοντικών όρων , που θα αξιολο
γούν το δυναμ ικό μΙα ς εκμετάλλευσης ως προς
τις περιβαλλοντικές επιmώσεις με βάση τα

ληψη πρωτοβουλιών σε θέματα ανταλλαγής

ιδιαίτερα χαρακτηρ ιστικά της εκμετάλλευσης
( μέγεθος, μέθοδος εκμετάλλευσης , κ . λπ . ) και
της περιοχής (κλί μα , οικοσύστημα , περ ιβάλ
λουσες χρήσεις γης, κ. λπ.). Παράλληλα , και με

τεχνογνωσίας και πληροφόρησης με τη διενέρ

τη συνδρομή της πολιτείας και των επιχειρή

σεις, aντιδιαβρωτι κά έργα , κ .λπ . ) , και η ανά

γεια ημερίδων , συνεδρίων , κ . λπ.

σεων πρέπει να ενθαρρύνε ι την τεχνολογική
αναβάθμιση του κλάδου , όχ ι μόνο με την « Πα

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ραδοσιακή» έννοια της αγοράς εξοπλι σμού ή
τεχνογνωσίας

αλλά

με

την εκπα ίδευση

και

Η βιωσιμότητα και περαιτέρω ανάπτυξη του

βελτίωση το υ ανθρώπινου δυναμ ικού και με

ελληνικού κλάδου μαρμάρου υπό το πρίσμα
των σύγχρονων περι βαλλοντικών και κοινωνι

την προώθηση προγρα μμάτων έρευνας και

κών απαιτήσεων και του διεθνούς ανταγωνι

σμού, προΟΠοθέτει την ά μεσ η ανα μόρφωση
της μεταλλευτικής πολιτικής, αφού η μέχρι
σή μερα αποτελεσμα τικότητά της αμφισβητεί
ται. Η πολιτική αυτή δεν μπόρεσε να επιλύσει
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ανάπτυξης.
Τέλος, οι επιχειρήσεις, πέραν των προσπα
θειών τtου θα πρέπει να καταβάλουν σε ενδο
επιχειρησι ακό επίπεδο, θα πρέπει να θέσουν
σε εφαρμογή ένα σχέδιο για τη βελτίωση των
σχέσεων του εξορυκτικού κλάδου με το κοινω-

νικό σύνολο . Είναι , εξάλλου , χαρακτηριστικό τα
λόγια του Προέδρου της Antamina, του μεγα
λύτερου σήμερα μεταλλευτικού σχεδίου πα
γκοσμίως, ο οποίος αναφέρει ότι

«.. είναι

σήμε

ρα καιρός να εγκαταλείψουμε τη σκέψη ότι η
κοινωνική υπευθυνότητα είναι κόστος, επειδή
δεν αποτελεί πηγή κέρδους. Η κοινωνική
υπευθυνότητα αποτελεί επένδυση και παρά 
θυρο προς το μέλλον ».
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