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Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Παραγωγών Αδρανών 



Γιατί να γίνονται διαβουλεύσεις με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη; 

 

• Για να αναπτυχθεί μία Πολιτική για τα Αδρανή για  

κάθε χώρα/περιφέρεια του SNAP-SEE 

Για τα επόμενα 20-30-40 χρόνια θα 

• Εξασφαλιστεί μία ιδανική, οικονομική και βιώσιμη 

προμήθεια Αδρανών κατά τη διάρκεια αυτών των 

χρόνων 

Που θα έχει συμφωνηθεί και θα υποστηρίζεται από 

όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 



Ποια είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη; 

• Οι Αρχές Σχεδιασμού Αδρανών 

• Οι Αρχές Έκδοσης Αδειών εκμετάλλευσης 

• Οι Αρχές των Μεταφορών και του Περιβάλλοντος 

• Ο Σύνδεσμος Παραγωγών Αδρανών και οι 

Εκπρόσωποι της Βιομηχανίας των Αδρανών 

(συμπεριλαμβανομένων των 

Ανακυκλωμένων/Τεχνητών/Θαλάσσιων) 

• ΜΚΟ, Ομάδες Βιοποικιλότητας, Ψαράδες, 

Πεζοπόροι.... 

• Είναι πρόκληση να τους βάλουμε να καθίσουν όλοι 

στο ίδιο τραπέζι! 



Σύγκρουση Συμφερόντων! 
• Καταλαβαίνουμε εξαρχής ότι οι περισσότεροι 

ενδιαφερόμενοι δεν θέλουν τα Λατομεία ! 

• Χρειάζεται να κατανοήσουν την ανάγκη για Αδρανή 

για όλα τα είδη των κτιρίων και των υποδομών – 

απαραίτητων για την οικονομία 

• Χρειάζεται να ποσοτικοποιηθεί η μελλοντική ζήτηση 

για Αδρανή στο πλαίσιο της γεωλογίας, της 

εγγύτητας και της μεταφοράς τους στις αγορές 

(συμπερ/μένων των εισαγωγών/εξαγωγών) 

• Χρειάζεται να πειστούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

ότι αναζητείται η ιδανική λύση για την κοινωνία 

 

 



Η Γεωλογία της 

Ε.Ε. 

 Χρειάζεται ένα 

απλός 

γεωλογικός 

χάρτης για όλες 

της χώρες της 

Ν.Α. 

Ευρώπης... 



Οι Οργανισμοί της Βιομηχανίας θα βοηθήσουν! 



Η Βιομηχανία θα βοηθήσει! 

 



Τόνοι/κάτοικο έναντι ΑΕΠ/κάτοικο (2011) 

 

• Ευρεία και μακρο-                                   
χρόνια σχέση με-                                         
ταξύ του ΑΕΠ/κ.                                           
και των Τόνων/κ. 

• Αυτά καλύπτουν                                         
όλα τα Αδρανή,                                   
χρειάζεται να λά-                                      
βουμε υπόψη τα  

• φυσικά και ανα-                              
κυκλωμένα αδρανή                                                      

 



• Τόνοι/κ. σε όλη την 

Ευρώπη για το 

2011... 

 

• Περιλαμβάνει τις 

εξαγωγές (κυρίως τη 

Νορβηγία), αφαιρεί 

τις εισαγωγές 

 

• Επίσης διαφέρει 

ανάλογα με το κλίμα, 

την κατάσταση της 

οικονομίας και τις 

συνήθειες στο 

κτίσιμο... 

 





Μερικές τελικές σκέψεις – 1 

• Θα πάρει χρόνο να σχεδιαστεί, οργανωθεί και 

στηθεί η πρώτη συνάντηση με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη 

• Όμως πρέπει να αρχίσετε να σχεδιάζετε από τώρα! 

• Η πρώτη συνάντηση μπορεί μόνο να καταλήξει σε 

αμυντικές, μη συμβιβαστικές θέσεις 

• Χρειάζεται να στοχεύσετε σε έναν Οδικό Χάρτη 

πάνω στο πώς θα εξελιχθεί ο Σχεδιασμός 

Αδρανών 

• Μπορεί να χρειαστούν πολλές συναντήσεις μεταξύ 

των ενδιαφερομένων (αλλά, μέσα στο 

χρονοδιάγραμμα του SNAP-SEE) 



Μερικές τελικές σκέψεις – 2 

• Πριν το τέλος αυτής της συνάντησης, κάθε χώρα 

πρέπει να θέσει ημερομηνία για την πρώτη 

συνάντηση για διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη! 

• Αυτό θα εστιάσει την προσοχή στα πραγματικά 

θέματα 

• Τα σχέδια πρέπει να αναπτυχθούν για κάθε χώρα, 

που έπειτα θα γίνει μέρος του έργου SNAP-SEE 

• Η Βιομηχανία είναι εδώ για να βοηθήσει. Τα 

συμφέροντά της συμβαδίζουν με την ανάπτυξη 

σχεδιασμού για τα Αδρανή 


