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Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το ΣΜΕ ήταν τα εξής:
Α. ΔΣ
Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Γ. ΣΜΕ και ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Δ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ε. ΣΜΕ και ΜΜΕ

Α. ΔΣ
Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ του ΣΜΕ, ήταν τα εξής:
•

Βασιλέως Γεωργίου
β10 και Ρηγίλλης,
Αθήνα, 10674

•

Τηλέφωνο:
210-7215900

•
•
•

Φαξ:
210-7215950
E-mail:
info@sme.gr

Θέσεις και βασικά
αιτήματα ΣΜΕ για
το 2016
Πλήρης
εφαρμογή της
Εθνικής
Πολιτικής
Αξιοποίησης των
Ορυκτών

•

Συνάντηση με Γεν. Γραμματέα ΥΠΕΝ κ. Βερροιόπουλο για τα τέλη αποθεματικών
και αργουσών παραχωρήσεων
Νέο Λατομικό Νομοσχέδιο, συζήτηση επιμέρους άρθρων με πολιτική ηγεσία
ΥΠΕΝ
Σχέδιο Νόμου για Χωρικό Σχεδιασμό και πώς επηρεάζει την εξορυκτική
δραστηριότητα
Προώθηση δημοσκόπησης για τον κλάδο με τη Rass
Newsletter
Συνάντηση με το Δν/τα Σύμβουλο του ΙΓΜΕΜ

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
•

Υπολογισμός τελών αποθεματικών και αργουσών παραχωρήσεων μεταλλείων
ετών 2013, 2014, 2015

Με έγγραφό του το ΥΠΕΝ καλεί τις μεταλλευτικές εταιρείες να επαναπροσδιορίσουν τα τέλη
των ετών 2013, 2014 και 2015, των αποοθεματικών και αργουσών παραχωρήσεων, χωρίς την
αφαίρεση εκτάσεων που επηρεάζονται από την εφαρμογή περιορισμών χωροθέτησης
μεταλλευτικών εργασιών που προβλέπονται από το άρθρο 85 του ΚΜΛΕ. Ζητά από τις
μεταλλευτικές επιχειρήσεις να προχωρήσουν στην καταβολοή των αναλογούντων τελών εντός
ενός μήνα.
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Ο Σύνδεσμος με επιστολή του προς τον κ. Βερροιόπουλο, έκανε γνωστή για μία ακόμη φορά,
τις θέσεις του επί του θέματος. Θεωρούμε ότι οι απαγορεύσεις του ΚΜΛΕ δημιουργούν εν
δυνάμει απαγορεύσεις που θίγουν την πλήρη άσκηση των μεταλλευτικών δικαιωμάτων, όπως
αυτά περιγράφονται στο Μεταλλευτικό Κώδικα περί οριστικών παραχωρήσεων. Αυτή είναι η
αιτία που ζητούμε την εξαίρεση των επηρεαζόμενων εκτάσεων από τον υπολογισμό τελών.
Λόγω του επείγοντος του θέματος, ο Σύνδεσμος ζήτησε συνάντηση με τον κ. Βερροιόπουλο,
προκειμένου να αναζητηθεί η εξεύρεση οριστικής λύσης στον υπολογισμό τελών των
αποθεματικών και αργουσών παραχωρήσεων. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε αρχές
Δεκεμβρίου 2016.
•

Σχέδιο νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Το νομοσχέδιο αυτό, αντικαθιστά το ν. 4269/2014 και το σύστημα χωρικού σχεδιασμού που
αυτός εισήγαγε.
Βασικοί στόχοι του νέου νομοσχεδίου είναι:
α
β
γ
δ

Η απόδοση διακριτού ρόλου και περιεχομένου σε κάθε επίπεδο σχεδιασμού και
κατηγορία σχεδίων και τη μείωση επικαλύψεων, αντιφάσεων και αντιθέσεων μεταξύ
των σχεδίων διαφορετικών επιπέδων
Η σαφής διάκριση των επιπέδων σχεδιασμού σε στρατηγικό και ρυθμιστικό επίπεδο
Κατανομή αρμοδιοτήτων μέσω ανάθεσης αρμοδιότητας έγκρισης των Ρυμοτομικών
Σχεδίων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Η διαμόρφωση του πλαισίου για την κωδικοποίηση της χωροταξικής και πολεοδομικής
νομοθεσίας

Το σχέδιο νόμου επεξεργάστηκε η ομάδα χωροταξίας και η Steering Committee Χωροταξίας
του ΣΕΒ στις οποίες μετέχει και ο ΣΜΕ. Ο ΣΕΒ απέστειλε εγγράφως τις απόψεις του για το
Σχέδιο στο ΥΠΕΝ, συμπεριλαμβάνοντας και τις απόψεις του ΣΜΕ σε κύρια σημεία.
Αναλυτικότερα, οι παρατηρήσεις του ΣΕΒ, ήταν:



Εθνική Χωρική Στρατηγική (Άρθρο 3): Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, ενισχύεται το
περιεχόμενο της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής, προσδίδοντάς της, φαινομενικά,
χαρακτηριστικά Εθνικού Χωροταξικού Πλαισίου, χωρίς να είναι κατανοητή η
σκοπιμότητα, αφού το κείμενο αυτό παραμένει κείμενο αρχών, κείμενο στρατηγικής.
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Εκτός αυτού, και μέχρι την εκπόνηση της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής, κρίνεται
σκόπιμη η ταύτιση του υφιστάμενου Εθνικού Χωροταξικού Πλαισίου με αυτή και όχι η
κατάταξή του στην κατηγορία των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων, όπως προβλέπεται στις
μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 12).


Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας (Άρθρο 4): Παραμένει μεγάλος ο αριθμός των
συμμετεχόντων φορέων, χωρίς να διασφαλίζεται ότι εκπροσωπούνται οι πραγματικά
άμεσα εμπλεκόμενοι παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς. Προτείνεται η μείωση του
αριθμού τους και παράλληλα η προσθήκη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών
Επιχειρήσεων στα μέλη του. Θα μπορούσε, βεβαίως να αυξηθούν οι αρμοδιότητές του
και να ενισχυθεί ο ρόλος του ώστε να διασφαλίζεται η σκοπιμότητα και
αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του προβλέποντας συγκεκριμένη συμμετοχή και
ευθύνη στη χάραξη και παρακολούθηση υλοποίησης της χωροταξικής πολιτικής.



Ειδικά Χωροταξικά Σχέδια (Άρθρο 5): Για να είναι σε θέση τα εν λόγω σχέδια να
επιτελέσουν το σκοπό τους, θα πρέπει να παραμείνει η διάταξη περί οργάνωσης των
κύριων εθνικών πόλων και αξόνων ανάπτυξης και των διεθνών και διαπεριφερειακών
εισόδων-πυλών και συνδέσεων της χώρας στην παρ. 1. Επίσης, θα πρέπει να
παραμείνει η ιδιαίτερα ουσιαστική διάταξη περί συνεργασίας με τα κατά περίπτωση
αρμόδια Υπουργεία (παρ. 3) και να προστεθεί διάταξη (στην παρ. 6) για την
αντιμετώπιση εξαιρετικών και απρόβλεπτων αναγκών για έργα που απορρέουν από
νέες τεχνολογικές εφαρμογές και εξελίξεις, τα οποία δεν περιλαμβάνονταν στον αρχικό
σχεδιασμό.



Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια (Άρθρο 6): Ο ρόλος των Περιφερειακών
Πλαισίων αναβαθμίζεται σε βάρος των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων, καθώς τα
Περιφερειακά Πλαίσια μπορούν πλέον όχι μόνον να εξειδικεύουν αλλά και να
συμπληρώνουν, χωρίς περιορισμό, τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, περιορισμός που
πρέπει να παραμείνει. Επιπλέον, τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια αποκτούν και
κανονιστικό περιεχόμενο καθώς περιλαμβάνουν εφεξής και «γενικές διατάξεις
χρήσεων γης και δόμησης με ισχύ μέχρι τη θεσμοθέτηση υποκείμενου ρυθμιστικού
σχεδιασμού για την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος και της υπαίθρου με
ιδιαίτερη αναφορά στην προστασία της γεωργικής γης». Με τον τρόπο αυτόν, τα
Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια υποκαθιστούν σε κάποιο βαθμό και τον τοπικό
ρυθμιστικό σχεδιασμό, δηλαδή τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια.



Τοπικά Χωρικά Σχέδια (Άρθρο 7):Εξαιρετικά σημαντική διάταξη που πρέπει να
προστεθεί [στην παρ. 3(β)(ββ)] είναι αυτή που εξαιρεί τις περιοχές που προορίζονται
για την εγκατάσταση οργανωμένων υποδοχέων δραστηριοτήτων από τον καθορισμό
συντελεστή δόμησης και λοιπών περιορισμών δόμησης καθώς αυτές οι περιοχές θα
πρέπει να πολεοδομούνται με βάση το ειδικό νομικό καθεστώς που τις διέπει. Αλλιώς,
ουσιαστικά καταργούνται όλα αυτά τα ειδικά καθεστώτα που υπηρετούν τα
συγκεκριμένα εργαλεία όπως Επιχειρηματικά Πάρκα, ΒΕΠΕ-ΒΙΠΕ κ.λπ. (βλ. ανάλογη
περίπτωση για το άρ. 9).



Ειδικά Χωρικά Σχέδια (Άρθρο 8): Το σχέδιο νόμου εισάγει μία διαδικασία
προέγκρισης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις περιπτώσεις που
ένα ΕΧΣ θα πρέπει να τροποποιήσει προϋφιστάμενες πολεοδομικές ρυθμίσεις.
Δηλαδή, αφού έχουν εκπονηθεί όλες οι απαραίτητες μελέτες για την σύνταξη ενός ΕΧΣ
και άρα έχουν γίνει πολύ σημαντικές δαπάνες, θα απαιτείται η εν λόγω προέγκριση
ώστε να προχωρήσει η τελική έγκριση του ΕΧΣ με προεδρικό διάταγμα. Λαμβάνοντας
υπ’ όψη τους ρυθμούς με τους οποίους κινούνται αυτές οι διαδικασίες, κανένα ΕΧΣ,
που τόσο έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία, δεν πρόκειται να υλοποιηθεί στο ορατό
μέλλον. Με δεδομένο ότι η διαδικασία έγκρισης Ε.Χ.Σ. μπορεί να κινηθεί από ιδιωτικούς
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φορείς, η μεσολάβηση «προέγκρισης» του σχεδίου από δημόσια υπηρεσία αφενός
δημιουργεί εξαιρετικά μεγάλη καθυστέρηση, αφετέρου αυξάνει τις πιθανότητες
δημιουργίας «πρόσφορου εδάφους» για καταστάσεις διαφθοράς. Το πρόβλημα αυτό
γίνεται εντονότερο, λόγω του γενικού και ασαφούς χαρακτήρα των κριτηρίων
υπαγωγής ή μη στο άρθρο 8 του σχεδίου νόμου. Αντίθετα, για την ενίσχυση της
ασφάλειας δικαίου προτείνεται η εισαγωγή διάταξης που παρέχει τη δυνατότητα στο
φορέα υλοποίησης ενός ΕΧΣ να ζητήσει, εφόσον το επιθυμεί, βεβαίωση υπαγωγής της
επένδυσής του στις διατάξεις της παρ. 1 του άρ. 8.


Συντελεστής δόμησης (Άρθρο 9): Κατ’ αναλογία των αναφερομένων παραπάνω για
το άρ. 7, κρίνεται απαραίτητη η εκ νέου διατύπωση της παρ. 2 ώστε να μην
καταργούνται οριζόντια οι ειδικές διατάξεις που διέπουν τις διάφορες κατηγορίες
οργανωμένων υποδοχέων δραστηριοτήτων.

•

Κωδικοποίηση διατάξεων χωροταξίας και πολεοδομίας (Άρθρο 11):
Υπενθυμίζεται ότι, έχει ήδη γίνει νόμος του κράτους η υποχρέωσή κωδικοποίησης των
κυριότερων νομοθετημάτων μέχρι τον Ιούνιο του 2018 (ν. 4336/2015, άρ. 3, παρ. Γ,
περ. 5.1, ΦΕΚ Α’ 94/14.08.2016).Βάσει αυτής της ρύθμισης, συστήθηκε το «Εθνικό
Συμβούλιο για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας» (ν.
4369/2016, άρ. 40, ΦΕΚ Α’ 33/27.02.2016), το οποίο έχει ήδη συγκροτηθεί (υ.α.
ΔΙΔΚ/Φ.37/οικ.22355/18.08.2016, ΦΕΚ ΥΟΔΔ 471/09.09.2016). Στο πλαίσιο αυτό η
χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία πρέπει να κωδικοποιηθεί άμεσα και κατά
προτεραιότητα. Κατά συνέπεια το άρ. 11 πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε να
εναρμονιστεί με την υπάρχουσα νομοθεσία και σε συνεργασία με το αρμόδιο
Υπουργείο να ενταχθεί η χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία στις εργασίες του
Εθνικού Συμβουλίου για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής
Νομοθεσίας καθώς και στο αντίστοιχο έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ
Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης (2014-2020).

•

Μεταβατικές διατάξεις (Άρθρο 13): Απαιτούνται σημαντικές τροποποίησες και
προσθήκες ώστε να μην ανατραπεί ο σχεδιασμός που έχει ενδεχομένως υλοποιηθεί
βάσει του ν. 4269/2014 και να επιλυθούν θέματα συγκρούσεων χρήσεων γης.
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•

Σχέδιο Νόμου «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Εναρμόνιση με την
Οδηγίας 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου»

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού και των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται να
εκδοθούν κατά εξουσιοδότησή του, εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο προς τις διατάξεις της
οδηγίας 2014/89/ΕΕ «Περί θέσπισης πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό».
Ως θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός ορίζεται «η διαδικασία με την οποία η αρμόδια αρχή
αναλύει και οργανώνει τις ανθρώπινες δραστηριότητες στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές,
προκειμένου να επιτευχθεί η σύνθεση οικολογικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών και
πολιτιστικών στόχων».

Και επ’ αυτού του νομοσχεδίου οι ομάδες του ΣΕΒ τοποθετήθηκαν εγγράφως. Οι βασικότερες
απόψεις ήταν οι εξής:
α
β
γ

Το παρόν νομοσχέδιο θα έπρεπε να αποτελεί μέρος του νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός
– Βιώσιμη Ανάπτυξη». Με αυτόν τον τρόπο το θέμα του Χωροταξικού Σχεδιασμού θα
αντιμετωπιζόταν πιο σφαιρικά
Τα Θαλάσσια Χωροταξικά Πλαίσια, εφόσον αφορούν στρατηγικού επιπέδου
σχεδιασμό, να αντιστοιχηθούν με τα Ειδικά και όχι τα Περιφερειακά Χωροταξικά
Πλαίσια
Το σχέδιο νόμου επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του στις «παράκτιες ζώνες», οι οποίες
συμπεριλαμβάνουν χερσαία τμήματα, τα οποία ρυθμίζονται (ή θα πρέπει να
ρυθμίζονται) από άλλα σχέδια του χώρου και δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο
θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.
Σε αυτές τις ζώνες υπάρχουν ήδη εγκαταστάσεις υποστηρικτικές αυτών των
δραστηριοτήτων (όπως εγκαταστάσεις φόρτωσης, προβλήτες, λιμένες κτλ),
τουριστικές, κατοικίες κτλ.
Η Οδηγία 2014/89/ΕΕ προβλέπει ότι ο χωροταξικός θαλάσσιος σχεδιασμός, πρέπει να
προβλέπει την προώθηση της συνύπαρξης σχετικών δραστηριοτήτων και χρήσεων.
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αντικαθιστά την πρόβλεψη της οδηγίας με τη φράση
«σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας».
Αυτό ανατρέπει τη βασική στόχευση της οδηγίας «Η έννοια της αειφορίας» δεν
προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη, δηλαδή την ισόρροπη ανάπτυξη με προστασία
περιβάλλοντος και σεβασμό στην κοινωνία και την οικονομία. Με την τοποθέτηση του
ΘΧΣ καταργείται η έννοια της βιωσιμότητας και σε συνδυασμό με εκφράσεις όπως
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δ

•

«αειφορία με προσέγγιση βασισμένη στο οικοσύστημα», είναι ως να απαγορεύει
ουσιαστικά οποιαδήποτε ανθρωπογενή δραστηριότητα.
Ο ΘΧΣ, επειδή ακριβώς εμπεριέχει κατευθύνσεις για πολλές δρστηριότητες, θα πρέπει
να εκπονείται σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, ρυθμιστικές αρχές και
παραγωγικούς λοιπούς φορείς
Συμμετοχή του ΣΜΕ σε workshop του ΣΕΒ με την Επιτροπή Ανταγωνισμού

O ΣΜΕ συμμετείχε σε μια συνάντηση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα στα γραφεία του ΣΕΒ, κατά την
οποία αναλύθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού οι εμπλοκές επιχειρηματικών
συνδέσμων. Ευτυχώς, η λειτουργία του Συνδέσμου μας, αυστηρά σε θεσμικά και όχι εμπορικά
θέματα, όπως και η εκπροσώπηση διαφορετικών τομέων δραστηριότητας, μας δίνει μόνιμη
εξασφάλιση στο να μη περιέλθουμε σε λάθη που αλλοιώνουν τον ανταγωνισμό ομοειδών
συμφερόντων. Μεγάλο ζήτημα επίσης, απετέλεσε και το θέμα της έκδοσης στατιστικών
στοιχείων από πλευράς συνδέσμων σχετικά με τη δραστηριότητα μελών τους ή κλάδων τους,
όπου κατά την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλοιώνουν τον Ανταγωνισμό και επισύρουν ποινές.
Και σε αυτό, εμείς, είμαστε απόλυτα εντάξει, ανακοινώνοντας στοιχεία όπως: δείκτες βιώσιμης
ανάπτυξης στο σύνολο της δραστηριότητας μελών του ΣΜΕ και όχι επιμέρους εταιρειών,
παραγωγές στο σύνολο της εθνικής παραγωγής και όχι μόνο των μελών μας και όταν τα
προϊόντα αφορούν μόνο στο ΣΜΕ, τα στοιχεία παραγωγής δίνονται από τις εταιρείες μέλη,
κατά βούληση και κατά νόμο (ετήσια δελτία δραστηριότητας), πωλήσεις και εξαγωγές, σε αξία
και μόνο, που αφορούν στο σύνολο ενός προϊόντος και όχι μόνο των μελών του ΣΜΕ και είναι
πάντα στοιχεία περασμένης χρονιάς (π.χ. στον απολογισμό του 2015, παραθέσαμε πωλήσεις
και εξαγωγές του 2014).
Παρουσιάσεις από το σχετικό workshop παρατίθενται εδώ.
•

Συμμετοχή του ΣΜΕ στην Επιτροπή Χωροταξίας και Δικτύων ΣΕΒ

Συστάθηκε Επιτροπή Χωροταξίας και Δικτύων του ΣΕΒ η οποία θα διοικείται από
συγκεκριμένο Steering Committee που θα επικουρείται στην επεξεργασία θέσεων από
αντίστοιχη Ομάδα Εργασίας.
Στο Steering Committee θα συμμετάσχει ο Πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλας και στην Ομάδα
Εργασίας ο Γεν. Δν/της ΣΜΕ κ. Χ. Καβαλόπουλος.
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Τα θέματα που θα απασχολήσουν την Επιτροπή άπτονται του ευρύτερου πεδίου της
Χωροταξίας, της χωροθέτησης δικτύων και του πολεοδομικού σχεδιασμού ως προϋποθέσεων
ανάπτυξης, προσέλκυσης επενδύσεων και φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Το Steering Committee εισηγείται τις προτάσεις και θέσεις της Επιτροπής στη Διοίκηση του
ΣΕΒ, ώστε να υπάρχει η έγκριση της τελευταίας όπου απαιτείται.
Ως θέματα προτεραιότητας για την τρέχουσα περίοδο τίθενται :
 Συνάντηση με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
δημιουργία δικτυώσεων με πολιτική ηγεσία (συμβούλους, στελέχη) και στελέχη των
υπηρεσιών.
 Ενεργός συμμετοχή της Επιτροπής στις εργασίες αναθεώρησης του συστήματος
χωρικού σχεδιασμού όπως αυτό θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4269/2014 (Σ/Ν σε
διαβούλευση)
 Ενεργός συμμετοχή στην αναθεώρηση του ΠΔ των χρήσεων γης (σημειώνεται ότι μετά
την κατάργηση του Κεφ. Β’ του ν. 4269/2014, αναμένεται να τεθεί σε δημόσια
διαβούλευση νέο σχέδιο ΠΔ).
 Παρακολούθηση της πορείας αναθεώρησης των Περιφερειακών Πλαισίων
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (σημειώνεται ότι οι μελέτες
αναθεώρησης των περιφερειακών πλαισίων της περιόδου 2003-4 ολοκληρώθηκαν τον
9ο/2013 για 10 περιφέρειες, τον 5ο/2014 για την Περ. Β. Αιγαίου και τον 6ο/2015 για
την Περ. Ν. Αιγαίου. Έκτοτε η τύχη τους αγνοείται.)
 Παρουσία της Επιτροπής του ΣΕΒ στη δημόσια συζήτηση για τα σχετικά θέματα (μέσω
αρθρογραφίας, συμμετοχής σε σχετικές εκδηλώσεις και τη διοργάνωση εκδήλωσης την
άνοιξη ή το φθινόπωρο του 2017).
 Παρακολούθηση των έργων και μεταρρυθμίσεων που υλοποιούνται μέσω τεχνικής
βοήθειας (π.χ. το έργο του Κτηματολογίου από τη World Bank) και με την επίβλεψη
των θεσμών.
 Παρακολούθηση της νομολογίας και των αποφάσεων του ΣτΕ που σχετίζονται με το
χωρικό σχεδιασμό.
Ως θέματα μεσο-μακροπρόθεσμου ορίζοντα τίθενται:
 Ανάδειξη του χωρικού σχεδιασμού ως προϋπόθεσης ανάπτυξης και προσέλκυσης
επενδύσεων, στη δημόσια συζήτηση και την κεντρική πολιτική ατζέντα.
 Προώθηση της ανάγκης κωδικοποίησης της χωροταξικής και πολεοδομικής
νομοθεσίας κατά προτεραιότητα (βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικό έργο στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ 2014-2020)
 Ανάδειξη της ωφέλειας των Ειδικών Χωροταξικών της Βιομηχανίας, ΑΠΕ, Τουρισμού,
Υδατοκαλλιεργειών
στην πραγματοποίηση
επενδύσεων,
προώθηση
της
επικαιροποίησής τους και προώθηση της ανάγκης έγκρισης νέων σε δραστηριότητες
αιχμής (όπως Ειδικό Χωροταξικό των Μεταλλευτικών δραστηριοτήτων/Πρώτων Υλών).
 Προώθηση των διαδικασιών ψηφιοποίησης του χώρου, ως ελάχιστη προϋπόθεση
νομικής βεβαιότητας (πρόκειται για το άρ. 11 του υπό κατάργηση ν. 4269/2014).
 Προώθηση της ανάγκης για την αναμόρφωση του εθνικού συστήματος χωρικού
σχεδιασμού (παρακολούθηση υλοποίηση του 426/2014, διαμόρφωση Οδικού Χάρτη
υποστηρικτικών ενεργειών, κ.α. )
 Ενίσχυση της γνώσης και της πληροφόρησης των επιχειρήσεων μελών ΣΕΒ αλλά και
ευρύτερα της επιχειρηματικής κοινότητας για τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς
που απορρέουν από τη χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία.

Γ. ΣΜΕ και ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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•

Εξελίξεις στα θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας μετά την τελευταία συνάντηση της
Advisory Committee of Safety and Health στις 29-30/11/2016

Α. Ολοκλήρωση της Αξιολόγησης των οδηγιών Υ&Α
Θα κυκλοφορήσει αντίστοιχο έγγραφο Communication από την Commission που θα
συμπεριλαμβάνει και το επίσημο document με τα συμπεράσματα από την αξιολόγηση του EU
OSH Κανονιστικού Πλαισίου. Τα συμπεράσματα δεν θα διαφέρουν από τις τελικές
τοποθετήσεις επί του θέματος της ACSH.
Πριν κυκλοφορήσει το Communication Paper θα πάει σε διαβούλευση στα υπόλοιπα
ευρωπαϊκά όργανα, όπου θα πραγματοποιηθεί και ο πολιτικός διάλογος για το υφιστάμενο
πλαίσιο, την αποτελεσματικότητά του, τον εκσυγχρονισμό του, τις νέες στοχεύσεις που πρέπει
να υπάρχουν, το είδος των συμπληρώσεών του σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Στρατηγικής στην
Υ&Α και άλλα συναφή.
Φαίνεται ότι ίσως χρειαστεί ανανέωση κάποιων οδηγιών σε τεχνικά θέματα, χωρίς όμως να
γίνονται περικοπές σε θέματα ουσίας. Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου χωρίς
περικοπές οδηγιών (τονίστηκε ιδιαίτερα από την Commission). Οποιεσδήποτε αλλαγές θα
περάσουν από τη γνωμοδότηση της ACSH.
Aπό το Roadmap Communication on Health and Safety at Work που κυκλοφόρησε η
Commission εντοπίζονται 5 βασικά σημεία για τη βελτίωση της νομοθεσίας H&S και τη
βέλτιστη εφαρμογή της.
1. Ισχυρή προσήλωση στη συνεχή προσπάθεια δημιουργίας στοιχειοθετημένων
προτάσεων για νέα όρια, νέων ουσιών που θα ενταχθούν στην οδηγία προστασίας
εργαζομένων από τις καρκινογόνες-μεταλλαξιογόνες ουσίες
2. Στόχευση στην εφαρμογή του θεσμικού EU πλαισίου Υ&Α, εξασφαλίζοντας καλύτερους
και πλέον σύγχρονους τρόπους, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη εφαρμογή των
εθνικών πλαισίων. Ιδιαίτερη σημασία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πώς μπορεί
αυτές να υποστηριχτούν για την καλύτερη εφαρμογή του πλαισίου
3. Αναγνώριση ότι οι νέοι αναδυόμενοι κίνδυνοι όπως το εργασιακό stress και τα
μυοσκελετικά, θα καλύπτονται στην OSH framework directive. H Commission εκτιμά
ότι προς το παρόν δεν θα προχωρήσει στη δημιουργία συγκεκριμένων οδηγιών
(prescriptive) επί των θεμάτων αυτών, αλλά θα στοχεύσει με guidance στην αύξηση
της ευαισθητοποίησης όλων των φορέων της εργασίας στα θέματα αυτά
4. Προσπάθεια μείωσης διοικητικών βαρών και απλοποιήσεων, ώστε το θεσμικό πλαίσιο
Y&A να λειτουργεί καλύτερα, χωρίς να μειώνεται το επίπεδο προστασίας των
εργαζομένων. Η Commission προτείνει τη διευκόλυνση και ενίσχυση διαδικασιών
ανταλλαγής γνώσης μεταξύ κρατών μελών σχετικά με το θέμα των μειώσεων
διοικητικών βαρών και απλοποιήσεων, μέσω πχ ομότιμων αξιολογήσεων από
αντίστοιχους ειδικούς,
5. Αλλαγές σε τεχνικό επίπεδο Οδηγιών ή τμημάτων τους μετά από συγκεκριμένη
ανάλυση. Αυτό θα συμβεί σε προσεχές στάδιο. Θα δοθεί προσοχή οι αλλαγές αυτές να
είναι ισορροπημένες, προστατεύοντας αφ’ ενός τους εργαζομένους έναντι νέων
κινδύνων που προέρχονται από την εξέλιξη τεχνικών δεδομένων και νέων συνθηκών
και αφ’ ετέρου χωρίς πρόσθετα βάρη στους εργοδότες
Β. Προστασία εργαζομένων από επικίνδυνες ουσίες
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Το Πρώτο κύμα ένταξης ουσιών στη CMD
Τίθεται ως πρώτη προτεραιότητα της Commission. Θα προχωρήσει σε συνεχείς εκδόσεις
καταλόγων ουσιών και αντίστοιχων ορίων έκθεσης και στο πλαίσιο της οδηγίας CMD
(καρκινογόνα) και στο πλαίσιο της CAD (χημικά).
Έχει ολοκληρωθεί από την Commission όλη η διαδικασία για τις 13 ουσίες του 1st wave
συμπλήρωσης της CMD με την αντίστοιχη συμμετοχή της ACSH. H πρόταση πήγε στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο και εξέδωσε τη draft report του. Δυστυχώς οι απόψεις του
Κοινοβουλίου διαφέρουν σημαντικά και από αυτές της Commission – ACSH και από αυτές του
Συμβουλίου, δυσκολεύοντας τα πράγματα.
Οι βασικότερες διαφορές είναι οι εξής:
Τοποθετεί μικρότερα όρια σε πολλές από τις προτεινόμενες ουσίες όπως το
κρυσταλλικό πυριτικό, wood dust, chromium VI, refractory ceramic fibres, Acrylamide
1, 3 butadiene
− Eντάσσει τις τοξικές ουσίες που προκαλούν στειρότητα στην CMD (reprotoxic
substances)
− Θέλει να θεσμοθετηθεί lifetime υποχρεωτική παρακολούθηση της υγείας εργαζομένων
που εκτίθενται σε επικίνδυνες ουσίες
Η Business Europe ήδη βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης επιστολής με την οποία θα απαντά
στις θέσεις του Κοινοβουλίου, τονίζοντας ότι είναι επιστημονικά αστήριχτες και δεν αποτελούν
προϊόν συμμετοχικών διαδικασιών, όπως αυτή της Advisory Committee of Safety and Health.
−

Γ. Το δεύτερο κύμα ένταξης ουσιών στην CMD
Ολοκληρώθηκε η Impact Assessment. Ακολούθησε εσωτερική διαβούλευση (εντός
Commission) από το Scrutiny Board και το Κολέγιο Επιτρόπων. Τελικώς, καταλήγουν στην
απόφαση να μειωθεί η αρχικώς προτεινόμενη λίστα των 12 καρκινογόνων σε 8. Εξαιρέθηκαν
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προς το παρόν, προκειμένου να ενισχυθούν τα αποδεικτικά στοιχεία και τα επιστημονικά
επιχειρήματα, τα diesel engine exhaust και άλλες 3 ουσίες.
Θα γίνει προσέγγιση ουσία προς ουσία χωρίς να συμπεριληφθούν στην προσπάθεια αυτή τα
μίγματα ουσιών (γι’ αυτό και εξαιρέθηκαν τα diesel exhaust).
To 2018-2019 θα είναι τα έτη της νέα εκστρατείας για τις επικίνδυνες ουσίες
Δ. REACH, επικαλύψεις και διαφορές με οδηγίες Y&A (CAD, CMD)
Είναι πλέον οφθαλμοφανές ότι και επικαλύψεις υπάρχουν αλλά προπαντός, διαφορές
αντιμετώπισης των επικίνδυνων ουσών όπως διαφορές προτεινόμενων ορίων. Θα συνέλθουν
οι επιστημονικές επιτροπές REACH και CMD-CAD chemicals, προκειμένου να ελέγξουν τα
διαφορετικά όρια και τις υποχρεώσεις καθώς και τις μεθόδους αντιμετώπισης των επικίνδυνων
ουσιών. Υπάρχει η αντίληψη ότι τα OELs είναι για την εργασία και τα REACH limits and values
για τους χρήστες και την αγορά. Επίσης, υπάρχει η άποψη ότι όπου έχουν θεσμοθετηθεί OELs
να οριοθετούνται ως έχουν από το REACH. Στόχος είναι η υιοθέτηση ενιαίων ορίων.

Η Commission πιστεύει ότι δεν θα ξαναγραφτούν οι οδηγίες Υ&Α για να τροφοδοτηθεί το
REACH, πρέπει μάλλον αντίστροφα να γίνει η προσέγγιση.
Ε. Εθνικές Στρατηγικές Υ&Α, εναρμόνιση με στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής
Γίνεται εκτεταμένος διάλογος για την παρακολούθηση των ανωτέρω με συγκεκριμένους
δείκτες και στατιστικά στοιχεία.
Υπάρχουν έντονες διαφωνίες σχετικά με αυτό και ιδιαίτερα από τους εκπροσώπους των
εργοδοτών. Πιστεύεται ότι δεν είναι εύκολο να καθοριστούν τέτοιου είδους δείκτες ούτε είναι
εύκολο να δημιουργηθούν ενιαία στατιστικά που θα δίνουν ενιαία εικόνα για την εφαρμογή των
εθνικών στρατηγικών και κατ’ επέκταση και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής.

Δ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
•

Συμμετοχή του ΣΜΕ σε ημερίδα «ΕΙΤ EIT Raw Materials: 1st Greek Raw Materials’
Community dialogue”
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To “ΕΙΤ for Raw Materials (KIC)” μαζί με το ΕΜΠ παίρνουν την πρωτοβουλία να ξεκινήσει μια
σειρά από εκδηλώσεις για την Ελληνική Κοινότητα Πρώτων Υλών. Το πεδίο εφαρμογής αυτών
των εκδηλώσεων είναι να προωθήσει, να διευκολύνει και να ενισχύσει Ελληνικές Πρώτες Ύλες
με στρατηγικές δράσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο, το «EIT Raw Materials: 1st Greek Raw Materials’ Community dialogue”
συγκέντρωσε τη βιομηχανία (μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις), τους κυβερνητικούς
(εθνικούς και περιφερειακούς) και την ακαδημαϊκή κοινότητα στην Ελλάδα μαζί με τις
εκτελεστικούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς Πρώτων Υλών, μέλη του τομέα πρώτων υλών ,
προκειμένου να συζητήσουν τις προκλήσεις που συσχετίζονται με τις ελληνικές πρώτες ύλες.
Ο κλάδος έχει δημιουργήσει ένα roadmap με αποτελεσματικά εργαλεία και δράσεις για την
αντιμετώπιση και την επίλυση τους.
Οι στόχοι του: οι «EIT Raw Materials: 1st Greek Raw Materials’ Community dialogue "
βασίζονται σε τρεις πυλώνες:
• Το «ΕΙΤ Raw Materials”,ως διαμεσολαβητής του ελληνικού τομέα των πρώτων υλών.
Παρουσιάζουν και αναλύουν στο ελληνικό κοινό τη δομή, τη λειτουργία και τα οφέλη των
πρώτων υλών για τις Ελληνικές εταιρείες του τομέα πρώτων υλών και τους επενδυτές. Αυτό
το υψηλού επιπέδου όργανο/σώμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύτιμος αρωγός στην
εξεύρεση των κατάλληλων εταίρων και την επίλυση ζητημάτων, σε για οποιαδήποτε
επιχείρηση, που επωφελείται εν τέλει από την συσσωρευμένη ευρωπαϊκή εμπειρία.
• Εθνική και περιφερειακή πολιτική για τις Ορυκτές Πρώτες ύλες. Τόνωση της ανακοίνωσης
Εθνικής Πολιτικής Ορυκτών, με στόχο την μετατροπή της σε πραγματική πρακτική η οποία θα
ενισχύσει την ανάπτυξη του τομέα των πρώτων υλών στην Ελλάδα. Δόθηκαν στοιχεία για την
εφαρμογή μέχρι σήμερα, για τη συνύπαρξη και το συντονισμό με άλλες εθνικές πολιτικές, και
προτείνονται λύσεις βελτίωσης. Παρουσιάστηκαν έξυπνες εξειδικευμένες στρατηγικές
Εξειδίκευση σε περιφερειακό επίπεδο, το τι πρέπει να γίνει για να περιλαμβάνουν την εξόρυξη
και τη μεταλλουργία στις στρατηγικές εξειδίκευσης των Περιφερειών.
• Επιχειρηματικές ευκαιρίες στον τομέα των ελληνικών πρώτων υλών. Το ΕΙΤ Raw Materials
(ΚIC) και το ΕΜΠ μπορούν λειτουργήσουν ως ενδιάμεσος μεσολαβητής, παρέχοντας λύσεις
και υπηρεσίες (σε θέματα προτάσεων, χάραξης πολιτικών, εξαγωγών υπηρεσιών, ανάπτυξη
ικανοτήτων κλπ) για τον τομέα των ελληνικών πρώτων υλών (τη Βιομηχανία, τον ακαδημαϊκό
κόσμο, τη διακυβέρνηση).
Η δημιουργία του «ΕΙΤ Raw Materials: Κέντρο Υποστήριξης για την ελληνική κοινότητα
Πρώτων Υλών, που αποτελείται από έμπειρους ειδικούς ευρείας αποδοχής από τη διεθνή και
εθνική κοινότητα πρώτων υλών, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μέσο σύνδεσης όλων των
ενδιαφερόμενων μερών.
Οι προκλήσεις και οι δυσκολίες του τομέα της βιομηχανίας Πρώτων Υλών θα αντιμετωπιστούν
από τη GRAMASC (Greek Raw Materials Community), συμβάλλοντας αποφασιστικά στην
προώθηση και ανάπτυξη του τομέα.
Στο συνέδριο αυτό, μετείχε και ο ΣΜΕ με παρουσιάσεις του Προέδρου του κ. Αθανάσιου
Κεφάλα και του Γενικού Δν/τη κ. Καβαλόπουλου.
Αποσπάσματα της εισήγησης του κ. Κεφάλα με θέμα «Greece and Raw Materials
Current status, issues, and prospects», παρατίθενται παρακάτω:
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Αποσπάσματα της εισήγησης του κ. Καβαλόπουλου με θέμα “GMEA: 90 years of
experience in the mining industry, Challenges and actions”, παρατίθενται παρακάτω:
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•

Επιστολή του ΣΜΕ Προς την Διεύθυνση Σπουδών Προγράμματος και
Οργάνωσης Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης

Εστάλη από το ΣΜΕ επιστολή στη Διεύθυνση Σπουδών και προγράμματος με αίτημα την
έγκριση του ιστοτόπου www.orykta.gr ως εκπαιδευτικού εργαλείου. Η εισήγηση του ΣΜΕ
προωθήθηκε προς έγκριση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Η επιστολή παρατίθεται παρακάτω:
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«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη λειτουργία του ιστοτόπου
www.orykta.gr.
Ο ιστότοπος αυτός, απευθύνεται σε ένα ευρύτατο κοινό, από μικρά παιδιά,
μαθητές, φοιτητές, δασκάλους, καθηγητές, απλούς πολίτες. Ο καθένας,
μπορεί να αποκομίσει ό,τι πληροφορία τον ενδιαφέρει, μέχρι εκεί που του είναι
ωφέλιμο ή επιθυμητό.
Δημιουργήθηκε με συνεργασία του Συνδέσμου Μεταλλευτικών
Επιχειρήσεων, του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του
Ε.Κ.Π.Α. και της Σχολής Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών του
Ε.Μ.Πολυτεχνείου.
Φιλοδοξία μας είναι να γίνει το κεντρικό σημείο πληροφόρησης για τα ορυκτά
με έμφαση στα ελληνικά ορυκτά, τη χρησιμότητά τους για την οικονομία, τη
διαχρονική συμβολή τους στην οικονομία της χώρας και τον πολιτισμό,
προσφέροντας έγκυρες πληροφορίες για το πλήθος και τις εμφανίσεις τους,
την ταυτότητά τους από γεωλογική και κοιτασματολογική σκοπιά αλλά
ταυτόχρονα και τις εργασίες εκμετάλλευσης, εμπλουτισμού και μεταλλουργίας
που απαιτούνται για την αξιοποίησή τους, όπως και πληροφορίες για τις
αποκαταστάσεις και την προστασία του περιβάλλοντος ως απαραίτητο
συστατικό της σωστής αξιοποίησής τους. Επίσης περιέχει γενικές γνώσεις γεωλογίας και
βίντεο γεωλογικού περιεχόμενου.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στην αναγκαιότητα των ορυκτών και μεταλλευμάτων, μέσω
της παρουσίασης των χρήσεων που αυτά βρίσκουν σε όλες σχεδόν τις πτυχές της
καθημερινής μας ζωής. Όλα αυτά εμπλουτίζονται με πλήθος εικόνων, διαγραμμάτων αλλά και
με πολυμεσικές πληροφορίες, ικανές στο να δώσουν στον χρήστη μια όσο το δυνατόν πιο
ολοκληρωμένη και σαφή πληροφόρηση.
Τέλος, σημαντικό στοιχείο είναι η παρουσίαση και η διάθεση στο ευρύ κοινό ιστορικών
ντοκουμέντων, βιβλίων και λευκωμάτων από την μεταλλευτική ιστορία της χώρας, από την
αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, υπογραμμίζοντας την σημασία των ορυκτών και της μεταλλείας
γενικότερα στην πρόοδο της χώρας.
Πιστεύουμε ότι ο ιστότοπος αυτός πρέπει και επίσημα να γίνει γνωστός στους δασκάλους και
καθηγητές, αλλά κυρίως στους μαθητές ως πηγή δεδομένων για εργασίες που καλούνται
να συνθέσουν στα πλαίσια των μαθημάτων:
Α. ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α’ Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου
Β. ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β’ Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου
Γ. ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Τάξεις: Α΄ Ημερήσιου και Α΄ Εσπερινού
ΓΕΛ).
Eπίσης, θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο να υπάρξει παραπομπή στον ιστότοπο στις σχετικές
στήλες των Οδηγιών Διδασκαλίας των αντίστοιχων μαθημάτων που εκδίδονται κατ’ έτος από
το Υπουργείο Παιδείας.
Πρόθυμοι για οποιαδήποτε βοήθεια στην προσπάθειά μας για πληρέστερη ενημέρωση
δασκάλων, καθηγητών και μαθητών».
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Ε. ΣΜΕ και ΜΜΕ
•

Συνέντευξη του προέδρου του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλα στο newstime
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https://issuu.com/timetv/docs/book_125?e=9935861%2F40887316
•

Δελτίο τύπου για τη συμμετοχή του ΣΜΕ στο «EIT RAW MATERIALS»

Εστάλη δελτίο τύπου από το ΣΜΕ στο πλαίσιο της συμμετοχής του Προέδρου του κ. Κεφάλα
και του Γεν. Δν/τη του ΣΜΕ, το οποίο έτυχε μεγάλης προβολής σε portal και έντυπο τύπο.
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Παρατίθεται αναλυτικά παρακάτω:

«H βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεταλλευτικών επιχειρήσεων θα έρθει και μέσω της
καινοτομίας, πρότεινε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), κ.
Αθανάσιος Κεφάλας.
Ομιλία στο πλαίσιο της διημερίδας που οργάνωσε (23-24 Νοεμβρίου) Το Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο Καινοτομίας(ΕΙΤ) με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και θέμα τις Ορυκτές
Πρώτες Υλες.
«Οι εξορυκτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στην καινοτομία όσον αφορά τόσο
τις διαθέσιμες ορυκτές πρώτες ύλες, όσο και τη μεταλλευτική δραστηριότητα σε όλη την
αλυσίδα αξίας της, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα τους», τόνισε ο Πρόεδρος του
Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, κ. Αθανάσιος Κεφάλας στη διημερίδα “EIT Raw
Materials: 1st Greek Raw Materials Community Dialogue” που πραγματοποιήθηκε 23-24
Νοεμβρίου 2016 στο Ξενοδοχείο Electra Metropolis στην Αθήνα.
Ο κ. Κεφάλας επισήμανε ακόμη ότι η Ελλάδα είχε αξιόλογο μεταλλευτικό παρελθόν και παρόν.
Οι ορυκτές πρώτες ύλες συνέβαλλαν και συνεχίζουν να συμβάλλουν σημαντικά στην
οικονομική ανάπτυξη. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης των τελευταίων
χρόνων η εξορυκτική βιομηχανία έχει παραμείνει ιδιαίτερα ανθεκτική. Ο κλάδος συνεισφέρει
σταθερά στο ΑΕΠ, είναι ιδιαίτερα εξωστρεφής και συνεχίζει να είναι ένας από τους κυριότερους
εργοδότες στη χώρα μας.
Ωστόσο, για τη διατήρηση αυτής της πορείας, κατά τον Πρόεδρο του ΣΜΕ, είναι απαραίτητη η
συνεπής εφαρμογή μίας Εθνικής Πολιτικής Ορυκτών Πρώτων Υλών. Η ισχύουσα πολιτική,
παρότι στις προβλέψεις της κινείται στη σωστή κατεύθυνση, δεν έχει ουσιαστικά εφαρμοστεί.
«Πέρα από την εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Ορυκτών Πρώτων Υλών, για την ανάπτυξη
του κλάδου και της ανταγωνιστικότητας της Εθνικής Οικονομίας είναι απαραίτητη μία σειρά
άλλων προϋποθέσεων όπως, ασφάλεια δικαίου, συνεκτικότητα διοικητικών αποφάσεων,
φορολογική σταθερότητα κ.ά.», επεσήμανε ο κ. Αθ. Κεφάλας.
Στην ίδια διημερίδα, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΜΕ κ. Χ. Καβαλόπουλος, αναφέρθηκε στην
ενενηντάχρονη πορεία του Συνδέσμου και στη συνεχή του προσπάθεια για την αξιοποίηση
του ορυκτού πλούτου της χώρας όπως και για τις προκλήσεις παρόντος και μέλλοντος που
καλείται να αντιμετωπίσει ο κλάδος. Χαρακτηριστικό της πολύχρονης ιστορίας του Συνδέσμου
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων αποτελεί «η έντονη προσήλωση σε μικρούς και μεγάλους
στόχους που διεκδικούνται με συνέπεια και συνέχεια με υπομονή και επιμονή, μερικές φορές
επί πολλές δεκαετίες, προκειμένου να επιτευχθούν και να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα».
Μέσα από αυτή την ενενηντάχρονη διαδρομή, οι εταιρείες μέλη του Συνδέσμου έχουν
αποκτήσει υψηλής ποιότητας τεχνικές εμπειρίες, εφαρμόζουν ιδιαίτερα εξελιγμένες τεχνικές
εξόρυξης και αποκατάστασης περιβάλλοντος, είναι εξαιρετικά νεωτεριστικές σε παραγωγή
νέων προϊόντων και απόλυτα εξωστρεφείς σε όλη τους την επιχειρηματική δραστηριότητα,
κατακτώντας έτσι, εκτός της εγχώριας, την παγκόσμια αγορά.
Δεν είναι τυχαίο ότι παρά τη μεγάλη εθνική οικονομική κρίση, οι εταιρείες μέλη του Συνδέσμου
ανέπτυξαν περαιτέρω τις δραστηριότητές τους, κρατώντας τις θέσεις εργασίας που είχαν προ
κρίσης και αλώβητες τις παραγωγικές τους δομές κατέληξε ο Γενικός Διευθυντής του ΣΜΕ».
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