ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΑΡΧΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ο εξορυκτικός κλάδος είναι οικονοµική δραστηριότητα ζωτικής
σηµασίας για την ανθρώπινη ευηµερία, καθώς παράγει προϊόντα που
καλύπτουν βασικές ανάγκες της κοινωνίας. Για την ικανοποίηση των
σηµερινών και µελλοντικών αναγκών της κοινωνίας οι επιχειρήσεις του
εξορυκτικού κλάδου πρέπει να µπορούν να λειτουργούν σε ένα
προβλέψιµο θεσµικό και νοµικό πλαίσιο που προάγει την
επιχειρηµατικότητα, διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και
ενισχύει την κοινωνική συνοχή.
Οι παραπάνω στόχοι εναρµονίζονται µε τις αρχές της βιώσιµης
ανάπτυξης, όπως αυτή ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη,
Goetheborg 2001), και η οποία αποβλέπει στην ταυτόχρονη βελτίωση
των δραστηριοτήτων και αποτελεσµάτων των επιχειρήσεων, και στους
τρεις πυλώνες της: Οικονοµία, Περιβάλλον, Κοινωνία
Τα µέλη του Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ)
αναγνωρίζουν ότι η βιώσιµη ανάπτυξη αποτελεί πρωταρχικής
σηµασίας στόχο της κοινωνίας και αποδέχονται το δικό τους ρόλο στην
επίτευξη αυτής της επιδίωξης.
Για το σκοπό αυτό οι επιχειρήσεις µέλη του ΣΜΕ, υιοθετούµε τον
παρόντα Κώδικα Αρχών και δεσµευόµαστε για τη συνεχή βελτίωση των
επιδόσεών µας στον οικονοµικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό τοµέα
της εργασίας.
1.

Ενσωµατώνοντας αρχές βιώσιµης ανάπτυξης στις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων των εταιριών-µελών µας.

2.

Εφαρµόζοντας αρχές και πρακτικές επιχειρηµατικής ηθικής και
σύγχρονα συστήµατα εταιρικής διακυβέρνησης.

3.

Εκπληρώνοντας µε συνέπεια τις θεσµοθετηµένες υποχρεώσεις
µας και παρέχοντας ορθή και συστηµατική ενηµέρωση και
πληροφόρηση σε όσους επηρεάζονται ή επηρεάζουν τις
δραστηριότητες των επιχειρήσεών µας.

4.

Επιδιώκοντας τον ειλικρινή διάλογο µε όσους επηρεάζονται ή
επηρεάζουν τις δραστηριότητες των επιχειρήσεών µας, µε
πνεύµα αµοιβαίας κατανόησης των απόψεων των διαφόρων
µερών.

5.

Υιοθετώντας την ανάπτυξη και εφαρµογή ορθών και
επιστηµονικά θεµελιωµένων µεθόδων σχεδιασµού των
εξορυκτικών
δραστηριοτήτων
για
την
αποτελεσµατική
προστασία του περιβάλλοντος, και για τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας.

6.

∆ιευκολύνοντας και ενθαρρύνοντας τη σχεδίαση προϊόντων και
διαδικασιών παραγωγής, τη χρήση και ανακύκλωση των

προϊόντων µας και τη διάθεση των αποβλήτων, µε υπεύθυνο
τρόπο.
7.

Επενδύοντας σε φυσικούς, τεχνολογικούς, οικονοµικούς και
ανθρώπινους πόρους µε σκοπό την ανάπτυξη και συνεχή
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας σε
βάθος χρόνου.

8.

Επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών µας στον
τοµέα της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

9.

∆ηµοσιοποιώντας στοιχεία για την παρακολούθηση της
προόδου που αφορά στις οικονοµικές, περιβαλλοντικές και
κοινωνικές επιδόσεις του κλάδου, µε ιδιαίτερη έµφαση στους
τοµείς της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

10.

Συµβάλλοντας οι επιχειρήσεις, ως «ενεργοί πολίτες», στην
κοινωνική, οικονοµική, πολιτιστική και θεσµική ανάπτυξη των
τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούµαστε.

Code of Principles
for Sustainable Development
The extractive industry is a business activity of vital importance to human
well-being as it provides products that cover society’s basic needs. To ensure
that current as well as future requirements of society are met, the extractive
enterprises need to be able to operate within a predictable legal and
institutional framework, which enhances entrepreneurship, ensures
environmental protection and strengthens social cohesion.
The above requisites are in line with the principles of sustainable
development, as defined by the European Union (E.U. Strategy for
Sustainable Development, Goetheborg 2001), which aims at the balanced
improvement of business performance in all three of its pillars: Economy,
Environment and Society.
The members of the Greek Mining Enterprises Association recognize that
sustainable development constitutes a vital objective for society and accept
their own role in the achievement of this goal.
For this purpose, the member companies of the Greek Mining Enterprises
Association adopt the present Code of Principles for Sustainable
Development and we commit to strive for the continuous improvement of our
performance in the economic, environmental and social areas of activity by:

1. Incorporating
sustainable
development
considerations within member companies´
decision making processes.
2. Implementing principles and practices of
business ethics as well as sound systems of
corporate governance.
3. Fulfilling consistently our institutionalized
obligations and providing credible and
systematic reporting and information to all
those who are affected by or could affect the
activities of our companies.

6. Facilitating and encouraging the design of
products and production processes, the use
and recycling of products and the disposal of
wastes, in a responsible manner.
7. Investing in natural, technological, financial
and human resources aiming at the
development and continuous improvement of
effectiveness and efficiency in depth of time.
8. Striving for the continuous improvement of our
performance in the area of occupational
health and safety.

4. Fostering a sincere dialogue with those
affected or affecting our business activities in
a spirit of mutual understanding of the views
of the various parties involved.

9. Providing regular reporting for monitoring
progress in the economic, environmental and
social performance of the extractive sector,
with special emphasis on health and safety.

5. Adopting
the
development
and
implementation of proper and scientifically
based methods in mining planning and design
for the effective protection of the environment
and the conservation of biodiversity.

10. Contributing as “active corporate citizens” in
the social, economic, cultural and institutional
development of the local communities in
which we are active.

