
 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Διοργάνωση Ημερίδας Διαβούλευσης   

Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών  του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου 

Ανάπτυξης  (ΕΚΒΑΑ-ΙΓΜΕΜ), διοργανώνει σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, στις 7 Φεβρουαρίου 2014 στην 

Αθήνα, στο Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ,   ημερίδα διαβούλευσης με  θέμα: "Βιώσιμος Σχεδιασμός των Αδρανών". Η 

ημερίδα διοργανώνεται στα πλαίσια του έργου SNAP-SEE "Sustainable Aggregates Planning in South East 

Europe"(Βιώσιμος Σχεδιασμός Αδρανών στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης).  Αντικείμενο της διαβούλευσης είναι η 

ανοικτή συνεργασία μεταξύ των εταίρων που εμπλέκονται στο θέμα του σχεδιασμού των αδρανών στη χώρα μας.  

Οι ειδικότεροι στόχοι της είναι: 

• Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με το σχεδιασμό των αδρανών στην Ελλάδα, με 
έμφαση στα ζητήματα που κύρια απασχολούν τους φορείς, 

• Η προώθηση ενιαίας αντίληψης και συλλογιστικής όσον αφορά στις έννοιες  Βιώσιμη Διαχείριση Πόρων για 
Παραγωγή Αδρανών (Sustainable Aggregates Resource Management-SARM) και Βιώσιμη Προμήθεια 
Αδρανών από Διάφορες Πηγές (Sustainable Supply Mix-SSM), 

• Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων σχετικά με τη διαχείριση όλων των πόρων που δυνητικά 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή αδρανών (περιλαμβανομένων και των αποβλήτων των 
εκσκαφών και κατεδαφίσεων, των εξορυκτικών και των βιομηχανικών αποβλήτων), 

• Η ιεράρχιση των κυριότερων θεμάτων-προκλήσεων που επιζητούν επίλυση, καθώς και οι προτάσεις για την 
επίλυσή τους.  

Το έργο SNAP-SEE χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα South East Europe (SEE) του Στόχου ΙΙΙ 

«Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας» και συνδέεται με την προώθηση πολιτικών, σχετικών με τη 

βιώσιμη διαχείριση των πόρων που προορίζονται για την παραγωγή αδρανών στην περιοχή των χωρών της ΝΑ 

Ευρώπης, στις οποίες ανήκει και η Ελλάδα. Οι πόροι αυτοί δεν αφορούν μόνο στην παραγωγή θραυστών αδρανών 

από τα λατομεία, αλλά και στην αξιοποίηση τυχόν εξορυκτικών και βιομηχανικών αποβλήτων καθώς και των 

αποβλήτων κατεδάφισης (http://www.snapsee.eu/). Η απουσία ή η περιορισμένη ανάπτυξη μεταλλευτικής 

πολιτικής, ειδικότερα για τα αδρανή, στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δημιουργεί την ανάγκη όχι μόνο 

για την ανάπτυξη σχετικών πολιτικών, αλλά και τη δημιουργία ευκαιρίας για την εναρμόνιση των πολιτικών και 

ενδεχομένως της νομοθεσίας σε διακρατικό επίπεδο, προκειμένου να γίνει εφικτή η βιώσιμη διαχείριση των 

σχετικών πόρων.  

Στο έργο SNAP-SEE από πλευράς Ελλάδας συμμετέχουν, εκτός από το ΕΚΒΑΑ-ΙΓΜΕΜ, το Πολυτεχνείο Κρήτης και ως   

Παρατηρητής το ΥΠΕΚΑ. 

Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν κυρίως εκπρόσωποι των Εθνικών και Περιφερειακών Αρχών Σχεδιασμού, 
εκπρόσωποι της Βιομηχανίας και Καθηγητές των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας. 
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