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Σε λίγες γραμμές τι περιέχει η Έκθεση Πεπραγμένων του Σεπτεμβρίου 2018:

Περιεχόμενα
Α. ΔΣ
Β. Περιβάλλον και Ανάπτυξη
Ειδικό Χωροταξικό Τουρισμού

Γ. Θέματα Επικοινωνίας

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα «Οι Ορυκτές Πρώτες Ύλες ως βασικός
Μόχλος Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία»

Δ. ΣΜΕ και ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γενική Συνέλευση Euromines 25-9-2018
«Η οικοδόμηση ενός νέου κόσμου. Κατασκευασμένου στην Ευρώπη».

Ε. ΣΜΕ και ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Δ. ΣΜΕ και ΜΜΕ

Α. ΔΣ

Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ ήταν:

•
•
•
•

ΥΑ 37776/2645 περί ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων, προβλήματα
εφαρμογής
Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα «Οι Ορυκτές Πρώτες Ύλες ως Βασικός Μοχλός
Ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία», στο πλαίσιο της ΔΕΘ
Επεκτασιμότητα της ΣΣΕ που υπέγραψε ο ΣΜΕ με την ΟΜΕ
Επικοινωνιακές δράσεις

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Από το ΥΠΕΝ ανατέθηκε η εκπόνηση σχεδίου μελέτης για το Ειδικό Χωροταξικό του Τουρισμού.
Η παλαιότερη προσπάθεια εκπόνησης Ειδικού Χωροταξικού (2013) για τον Τουρισμό είχε
αποτύχει λόγω των σοβαρών εντάσεων από άλλους εμπλεκόμενους με αυτό, φορείς που
εκπροσωπούσαν δραστηριότητες πέραν του τουρισμού. Στο σχέδιο αυτό είχε αντιδράσει και ο
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ΣΜΕ επειδή θίγονταν
εγκαταστάσεις κτλ.

σοβαρά υπάρχουσες δραστηριότητες, λιμενικές, η παραθαλάσσιες

Στο σχέδιο αυτό, δινόταν προτεραιότητα έναντι άλλων δραστηριοτήτων στον τουρισμό. Ειδικά
το άρθρο 8 για την επίλυση συγκρούσεων γης εξαιρούσε τις περιπτώσεις επέκτασης και
εκμετάλλευσης νέων κοιτασμάτων σε περιοχές προτεραιότητας για τον τουρισμό. Οι περιοχές
προτεραιοτήτων για τον τουρισμό αποτυπώνονταν σε αναλυτικό χάρτη ο οποίος περιείχε
πολλές περιοχές ενδιαφερόντων μας με το χαρακτηρισμό ως «περιοχές εν δυνάμει τουριστικής
ανάπτυξης».
Η Διεύθυνση Χωροταξίας του ΥΠΕΝ έχει καλέσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με
ιδιαίτερες προσκλήσεις (και φυσικά και το ΣΜΕ), να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση αυτού του
Ειδικού Χωροταξικού, τροφοδοτώντας με κατάλληλα στοιχεία τους μελετητές που θα έρθουν
σε επαφή μαζί τους.

Η αντίστοιχη ομάδα εργασίας του ΣΜΕ έχει ξεκινήσει να συγκεντρώνει στοιχεία και να
προετοιμάζει την παρέμβασή στη διαδικασία εκπόνησης του Ειδικού Χωροταξικού, ώστε να
αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΟΙ ΟΡΥΚΤΕΣ
ΠΡΩΤΕΣ ΎΛΕΣ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»
Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε στις 10-9-2018 στη ΔΕΘ, στις εγκαταστάσεις του
Αμερικανικού Περιπτέρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής των ΗΠΑ ως τιμώμενης χώρας στην 83η
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
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Η εκδήλωση είχε τη στήριξη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), του
Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (Εuromines) και του Ελληνο
Αμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου. Οργανώθηκε από την εταιρεία «Σ. Τσομώκος ΑΕ».
Σκοπός της συζήτησης ήταν να αναδειχθεί η δυναμική του ελληνικού εξορυκτικού κλάδου, η
φυσιογνωμία του, οι εξαγωγικές του επιδόσεις, η σημασία του στην ελληνική οικονομία και ο
ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει στο νέο μοντέλο ανάπτυξης της χώρας. Επίσης να
αναφερθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία και η
αντιμετώπισή τους, σε συνδυασμό και με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τους ορυκτούς πόρους.

Στη συζήτηση αυτή, κλήθηκαν και επιφανείς καλεσμένοι από άλλες χώρες, προκειμένου να
καταθέσουν τις εμπειρίες τους από την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εξορυκτικής
δραστηριότητας των χώρων τους, διατηρώντας την, βασικό παράγοντα ανάπτυξης γι’ αυτές.
Στη συζήτηση μετείχαν:
Geoffrey Pyatt, πρέσβης των ΗΠΑ
Charlotte Sammelin, πρέσβης της Σουηδίας
Juha Pyykko, πρέσβης της Φιλανδίας
Corina Hebestreit, Δν/τρια Εuromines
Αθανάσιος Κεφάλας, Πρόεδρος ΣΜΕ
Κώστας Σκρέκας, Τομεάρχης σε θέμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ν.Δ.
Ιωάννης Μανιάτης, Πρώην υπουργός του ΥΠΕΝ και βουλευτής του ΚΙΝΑΛ
Milan Parivodic, πρόεδρος της Forinvest και General Counselor του Γεωλογικού και
Μεταλλευτικού Συνδέσμου της Σερβίας
Αθανάσιος Σαββάκης, πρόεδρος του ΣΒΒΕ
Κώστας Κατσιγιάννης, πρόεδρος του Ελληνοκαναδικού Επιμελητηρίου
Andor Lips, αντιπρόεδρος της Eldorado Gold Group
Gustav Kidden, υπεύθυνος ανάπτυξης της Outotec
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Ιωάννης Πανιάρας, Executive Director του ΤΙΤΑΝ ΕΛΛΑΣ
Δημήτριος Χανής, CEO του Ομίλου Ηρακλής
Εμμανουήλ Τσοντάκης, Managing Director της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ
Ιουλία Χαϊδά, αντιπρόεδρος της ΙΚΤΙΝΟS HELLAS
Ιωάννης Πασπαλιάρης, καθηγητής ΕΜΠ
Νικόλαος Αρβανιτίδης, του Γεωλογικού Ινστιτούτου της Σουηδίας
Βασίλης Μέλφος, καθηγητής Γεωλογίας ΑΠΘ
Τριαντάφυλλος Κακλής, καθηγητής Γεωλογίας ΑΠΘ
Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο Γεν. Δν/της ΣΜΕ κ. Χ.Καβαλόπουλος.
Ο πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλας αναφέρθηκε στη συμμετοχή της εξορυκτικής βιομηχανίας
στην εθνική οικονομία, προβάλλοντας τα γνωστά στοιχεία από το ΙΟΒΕ.
Οι Σκανδιναβοί πρέσβεις αναφέρθηκαν στις πρακτικές των χωρών τους για τη βιώσιμη
ανάπτυξη της εξορυκτικής βιομηχανίας σε συνδυασμό με το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας
της και τη συμμετοχή των stakeholders σ’ αυτήν.
Ο κ. Σκρέκας εξέθεσε τις απόψεις της ΝΔ για την ανάπτυξη με βαρύνοντα ρόλο στη μεταποίηση.
Ο κ. Ι. Μανιάτης αναφέρθηκε στους στόχους που πρέπει να τεθούν την επόμενη πενταετία για
τους ορυκτούς πόρους (7% του ΑΕΠ) υδρογονάνθρακες, γεωθερμία, ανάπτυξη με σεβασμό στο
περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες και την ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων με μέρος
των εσόδων από την αξιοποίηση των ΟΠΥ .
Ο κ. Κατσιγιάννης αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα για κράτος δικαίου και στην ύπαρξη
σαφούς-προβλέψιμου νομοθετικού πλαισίου.
Ο κ. Σαββάκης αναφέρθηκε στη σημασία των ΟΠΥ για την ανάπτυξη της μεταποίησης και
ιδιαίτερα στη σημασία των ΟΠΥ στην οικονομία της Β. Ελλάδας.
Η κα Hebestreit αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές πολιτικές για τις ΟΠΥ και το συνδυασμό της
αξιοποίησής τους με τις αρχές τις κυκλικής οικονομίας.
Ο κ. Parivodic εξέθεσε τις καλές πρακτικές ανάπτυξης της εξορυκτικής δραστηριότητας στα
Σέρβια και στο πώς ώθησε την ανάπτυξη αυτή, ο νέος Μεταλλευτικός Νόμος.
Η Κ. Andor Lips αναφέρθηκε στις δυνατότητες ανάπτυξης των ΟΠΥ στη Β. Ελλάδα και το τί
αυτό συνεπάγεται για την ελληνική οικονομία.
Ο κ. Πανιάρας αναφέρθηκε στη σημασία για την εθνική οικονομία της ελληνικής
Τσιμεντοβιομηχανίας. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και ο κ. Χανής.
Ο κ. Kidden ανέπτυξε το σημαντικό επηρεασμό του κλάδου από την εφαρμογή καινοτομιών.
Ο κ. Τσοντάκης συνέδεσε την ανάπτυξη των Ορυκτών Πόρων με το Σύνταγμα.
Η κα Χαϊδά αναφέρθηκε στη «μοναδική» ανάπτυξη του ελληνικού μαρμάρου.
Ο κ. Αρβανιτίδης τόνισε τη σημασία της έρευνας για ανεύρεση νέων κοιτασμάτων στην
ανάπτυξη των ΟΠΥ και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη της εθνικής και της ευρωπαϊκής
οικονομίας.
Τέλος, οι τρεις καθηγητές ΑΠΘ και ΕΜΠ τόνισαν την ανάγκη να αναπτυχθεί ο ευρωπαϊκός
εξορυκτικός κλάδος, ξεπερνώντας τα εμπόδια από το διεθνή ανταγωνισμό όπως και την ανάγκη
σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή.
Σχετικό βίντεο του workshop :
https://youtu.be/FOlOXOeOEKk
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Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ EUROMINES 25-9-2018
Έγινε εκλογή νέου Governing Board και Προέδρου. Ως πρόεδρος επανεξελέγη ο κ. Mark
Rachovides.
Έγινε ανασκόπηση του έργου όλων των ομάδων εργασίας της Euromines.
Η Policy Committee μαζί με άλλους ευρωπαϊκούς φορείς επεξεργάστηκε μανιφέστο «Κοινό
κάλεσμα στους υποψήφιους Ευρωβουλευτές» για να σταλεί σε όλους τους υποψήφιους
Ευρωβουλευτές και να αποτελέσει βασικό πλαίσιο συζήτησης μαζί τους.
Το παραθέτουμε στα ελληνικά:

Ας θέσουμε τη βιομηχανία στο επίκεντρο του μέλλοντος της ΕΕ!

Κοινό κάλεσμα στους υποψήφιους Ευρωβουλευτές των εκλογών του 2019

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ
Η Ευρωπαϊκή βιομηχανία βρίσκεται σε κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής: στα σπίτια που
χτίζουμε, στα έπιπλα που αγοράζουμε, στα ρούχα που φοράμε, στο φαγητό που τρώμε, στην
υγειονομική περίθαλψη που λαμβάνουμε, στην ενέργεια που καταναλώνουμε, στις μεταφορές
μας και σε κάθε προϊόν που χρησιμοποιούμε.
Με το εξειδικευμένο εργατικό της δυναμικό και την παγκόσμια φήμη της όσον αφορά την
ποιότητα και τη βιωσιμότητά της, η βιομηχανία είναι ζωτική για την Ευρώπη και την ακμή της.
Σήμερα, σε όλη την Ευρώπη, 52 εκατομμύρια άνθρωποι με τις οικογένειές τους επωφελούνται,
είτε άμεσα είτε έμμεσα, από την εργασία στο βιομηχανικό τομέα. Οι αλυσίδες εφοδιασμού μας
αποτελούνται από εκατοντάδες χιλιάδες καινοτόμων ΜΜΕ, ενώ μεγαλύτεροι προμηθευτές
ακμάζουν και εξάγουν την Ευρωπαϊκή βιομηχανική υπεροχή σε όλο τον κόσμο.
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ!
Μετά την οικονομική κρίση του 2008, χάθηκαν εκατομμύρια βιομηχανικά επαγγέλματα στην
Ευρώπη, προκαλώντας δραματικές συνέπειες σε κοινωνικό μα και σε ανθρώπινο επίπεδο.
Ακόμη και τώρα, βρισκόμαστε ακόμη μακριά από τα επίπεδα απασχόλησης προ κρίσης, ενώ τα
επαγγέλματα είναι ευάλωτα στις ανησυχητικές διεθνείς εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένου και
του αυξανόμενου προστατευτισμού.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται άμεσα μία φιλόδοξη βιομηχανική στρατηγική ούτως ώστε να
είναι ανταγωνιστική με τις υπόλοιπες παγκόσμιες δυνάμεις όπως την Κίνα, την Ινδία και τις
ΗΠΑ, κράτη τα οποία έχουν τοποθετήσει τη βιομηχανική ανάπτυξη σε εξέχουσα θέση στην
πολιτική τους ατζέντα. Εκπροσωπώντας διαφορετικούς βιομηχανικούς τομείς, σας
προσκαλούμε ως τους αυριανούς βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να
εγγυηθείτε ότι:
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•
Η βιομηχανία θα βρεθεί σε εξέχουσα θέση στην πολιτική ατζέντα κατά τη
διάρκεια της θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επόμενη 5ετία (20192024)
•
Θα ασκηθεί πίεση στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να θέσει ως υψηλή
προτεραιότητα τη βιομηχανία για το 5ετές Πρόγραμμα Εργασίας, καθώς και να
ορίσει Αντιπρόεδρο Επιτροπής για τη Βιομηχανία
•
Θα στηριχθεί η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να παρουσιάσει σύντομα
μία μακροχρόνια βιομηχανική στρατηγική για την ΕΕ που θα περιλαμβάνει καθαρούς
στόχους και τρόπο διακυβέρνησης

Η Environment Committee αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις όπως η αναθεώρηση της
Οδηγίας περί νερών, η έκδοση του τελικού κειμένου της καθοδηγητικής οδηγίας για την
εφαρμογή των Nature Directives (προστατευόμενα είδη-περιοχές), η τελική έκδοση του ΒREF
document για τα ΒΑΤs των εξορυκτικών αποβλήτων όπως και το καθοδηγητικό έγγραφο για
την κατάστρωση σχεδίων διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων.
Η H&S Committee αναφέρθηκε στην τελευταία τροποποίηση της Οδηγίας περί Καρκινογόνων
(CMD) και την ένταξη στο δεύτερο κύμα τροποποιήσεων των Diesel Exhaust με το χαμηλότατο
όριο των 0,05 mg/m3 elemental carbon. Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, η ένταξη με τέτοιο όριο
των Diesel Exhaust στην CMD θα δημιουργήσει σοβαρά και αλυσιδωτά προβλήματα στη
λειτουργία των υπογείων έργων.
Λόγω της σοβαρότητας του προβλήματος, δόθηκε περίοδος προσαρμογής τα 5 έτη.

EUMICON CONFERENCE 26-28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
«Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ».
Στο μέλλον, οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας και η ψηφιακή οικονομία θα είναι οι κύριες πηγές
προστιθέμενης αξίας. Το αποτέλεσμα από αυτές τις δύο μεγάλες τάσεις, θα είναι η αύξηση της
ζήτησης και χρήσης των πόρων όπως και του ανταγωνισμού για την πρόσβαση σε αυτές. Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο ήταν απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα οικονομικό πλαίσιο που να
εξασφαλίζει ένα μέλλον διακρατικής και διατομεακής αλληλεγγύης "Made in Europe". Έτσι η
EUMICON (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ορυκτών Πόρων), που είναι μια πλατφόρμα δικτύωσης
για διαδικασίες στρατηγικής συζήτησης και μεταφοράς τεχνολογίας στο θέμα των ορυκτών
πόρων, ξεκίνησε ένα κύκλο δημιουργίας κοινών προσεγγίσεων και λύσεων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, που θα επιτρέψουν στη βιομηχανία να συνεχίσει να εγγυάται ανάπτυξη και θέσεις
εργασίας στην Ευρώπη. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον χάρτη 2018 για τις πρώτες ύλες,
ο οποίος περιλαμβάνει 25 συστάσεις για ένα μέλλον "Made in Europe".
Τα θέματα αυτά, αποτέλεσαν μέρος των συζητήσεων στο διήμερο διεθνές συνέδριο για τις
πρώτες ύλες «Building a New World. Made in Europe», που διοργανώθηκε στη Βιέννη,
στις 26-28 Σεπτεμβρίου 2018. Πρόκεται για μια διεθνή διάσκεψη για τα πρώτες ύλες, στο
πλαίσιο της αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στην οποία μετείχε και ο ΣΜΕ.
Ο διεθνής προσανατολισμός του συνεδρίου τονίστηκε από την παρουσία περισσότερων από 20
διεθνών ενώσεων και οργανισμών πρώτων υλών. Το συνέδριο απευθυνόταν
στους
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υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στη βιομηχανία πρώτων υλών καθώς και σε εκείνους που
δραστηριοποιούνται στην καθετοποίησή τους (πολύ δυνατές εταιρείες του κλάδου όπως
Aurubis, Caterpillar, European Lithium, Imerys, Kreisel Electric, McKinsey, Montanwerke
Brixlegg, ÖBB, Omya, RAG, RHi magnesita, Trimet Αλουμίνιο, Sandvik Mining, voestalpine και
Wolfram) και τέλος στους εταίρους της βιομηχανίας από το χώρο της επιστήμης και της
πολιτικής.
Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα δεδομένα πάνω στα οποία θα
βασιστεί η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση αλλά και σημαντικά θέματα που συσχετίζονται με
αυτή τη νέα επικείμενη τεχνολογική πραγματικότητα σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
Η πρόσβαση στις πρώτες ύλες, η κυκλική οικονομία, οι νέες τεχνολογίες και διαδικασίες που
θα διαμορφώσουν το μέλλον μας, η δυνατότητα εξασφάλισης της τεχνογνωσίας για τις
μελλοντικές τεχνολογίες, ο ρόλος των ορυκτών πόρων και των ευφυών υλικών και τέλος η
διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών, οικονομικών και επιστημονικών συνθηκών, αποτελούν
παράγοντες που θα διαμορφώσουν το μέλλον της ευρωπαϊκής εξορυκτικής βιομηχανίας και την
προστιθέμενη αξία της.

Πιο συγκεκριμένα, η θεματολογία του Συνεδρίου βάσει της οποίας δομήθηκαν τα round tables
αφορούσε σε:
 Politics & Resources: πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερα προσεκτική οικονομική πολιτική στη
διαχείριση και παροχή ορυκτών πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, η κερδοφόρα
τοποθέτηση σημαντικών ευρωπαϊκών βιομηχανικών εταιρειών στην αλυσίδα δημιουργίας
αξίας αποτελούν βασικό πλεονέκτημα για το μέλλον της επιχειρηματικής θέσης της
βιομηχανίας πρώτων υλών αλλά και της μεταποιητικής βιομηχανίας.
 Human & Technology: Η κατάρτιση, η έρευνα και η εξειδικευμένη εκπαίδευση
αποτελούν βασικούς παράγοντες για τη χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών και την
ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών στον τομέα της
διαχείρισης ορυκτών πόρων. Η εξασφάλιση της τεχνογνωσίας στην Ε.Ε.
και ο
ενθουσιασμός των νέων για τα τεχνικά επαγγέλματα, αποτέλεσαν τα κύρια σημεία των
κεντρικών ομιλιών και των συζητήσεων της ομάδας.
 Materials & Industry/ Smart Future & Sustainability: Η εξόρυξη, η επεξεργασία
και η τελειοποίηση των πόρων βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγχρονης βιομηχανικής
παραγωγής. Τα καινοτόμα υλικά και η βελτιστοποίηση των ορυκτών πόρων στη
διαδικασία βιομηχανικής παραγωγής είναι καθοριστικοί παράγοντες σε κάθε αλυσίδα
δημιουργίας αξίας. Σε αυτό το μέρος του προγράμματος παρουσιάστηκαν καινοτόμα
προϊόντα και διαδικασίες
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Πατώντας διπλό κλικ στα εικονίδια παρακάτω, μπορείτε να μεταβείτε σε κάποια ppt από
σχετικές παρουσιάσεις του συνεδρίου .
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The Global Aluminium Stocks
and Flows Project
Marlen Bertram
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Underground Sun Conversion
Nachhaltiger Energieträger der Zukunft: Gas!
Markus Mitteregger – RAG Austria AG

EUMICON 2018
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The European and Global Dimension
of Demand and Raw Materials supply
Peter Moser, Susanne Feiel
RIC-Resources Innovation Center,
Montanuniversität Leoben, Austria
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Στο πλαίσιο του συνεδρίου αυτού, ο ΣΜΕ μετείχε στην ξενάγηση στις υπόγειες εγκαταστάσεις
της εταιρείας RHI Magnesita, όπου και παρακολούθησε όλα τα στάδια της παραγωγικής
διαδικασίας.
Aναφορικά με την Εταιρία, η RHI Magnesita είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των
πυρίμαχων υλικών. Προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες της αγοράς, δημιουργεί 120.000
προϊόντα. Τροφοδοτεί βιομηχανίες όπως χαλυβουργίες, παραγωγής προϊόντων ανθρακικού
ασβεστίυ, μη σιδηρούχες μεταλλουργίες, υαλουργίες, παραγωγής ενέργειας, χημικές
βιομηχανίες και προϊόντων για περιβαλλοντική τεχνολογία. Τα υλικά βάσης που
χρησιμοποιούνται είναι μαγνησίτης και δολομίτης - αξιόλογα υλικά τα οποία τα ίδια απαιτούν
επιδέξιο χειρισμό του σημείου τήξης της μαγνησίας, που είναι πάνω από 2800οc. Θα πρέπει
επίσης να σημειωθεί ότι ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας άγγιξε το 2016 τα 2,5 δις, ο όγκος
των πυρίμαχων έφτασε τους 2,9 μετρικούς τόνους. Επίσης η RHI δραστηριοποιείται σε 10
διαφορετικά σημεία και διαθέτει το 1ο καλύτερο χώρο εξόρυξης λευκόλιθου παγκοσμίως.
Παρακάτω παρατίθετο σχετικό υλικό από την εντυπωσιακή ξενάγηση:
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Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρχές Σεπτεμβρίου, το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ) αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο
ΙΙ παρ. 2 του ν. 1876/1990, την επέκταση και κήρυξη ως υποχρεωτικής για όλο τον κλάδο της
εξόρυξης, την ΣΣΕ που υπέγραψε τον Αύγουστο του 2018 ο ΣΜΕ με την ΟΜΕ. Στο πλαίσιο
αυτό, το ΑΣΕ ζητά να κατατεθεί στη Γραμματεία του οργάνου κατάλογος των δεσμευόμενων
από τη σύμβαση, μελών του ΣΜΕ για να διαπιστωθεί εάν οι εργαζόμενοι στις εταιρείες μέλη
19

καλύπτουν το 50%+1 του συνόλου των εργαζομένων του κλάδου (προϋπόθεση για την
επεκτασιμότητα της σύμβασης).
Ο πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλας αντέκρουσε τη θέση του ΑΣΕ για επεκτασιμότητα της
σύμβασης, αναφέροντας ότι:
α) Η εν λόγω διαδικασία διεξάγεται στο πλαίσιο του ελέγχου συνδρομής των προϋποθέσεων
του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 1876/1990 αναφορικά με την επέκταση και κήρυξη γενικώς
υποχρεωτικών κλαδικών συλλογικών ρυθμίσεων εργασίας. Η από 30.7.2018 συλλογική
σύμβαση εργασίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις
μεταλλευτικές, λιγνιτωρυχείων, ορυχείων, επεξεργασίας εμπλουτισμού ή μεταποίησης
μεταλλευμάτων, ορυκτών, μελετών και εκμετάλλευσης», η οποία υπεγράφη μεταξύ του
Συνδέσμου μας και της Ομοσπονδίας Μεταλλωρύχων Ελλάδας, συνιστά, κατά ορθό νομικό
χαρακτηρισμό, ομοιοεπαγγελματική και όχι κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας.
β) Ο ΣΜΕ επί σειρά ετών συνάπτει μόνο ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας,
με τις οποίες ρυθμίζονται αποκλειστικά οι όροι αμοιβής και εργασίας συγκεκριμένων
ειδικοτήτων εργαζομένων σε μεταλλεία, λιγνιτωρυχεία και ορυχεία και οι οποίες δεν καλύπτουν
το σύνολο των εργαζομένων στην εξορυκτική βιομηχανία. Ο ΣΜΕ γνωστοποίησε εξαρχής την
πάγια άποψή του, ότι πρόκειται περί ομοιοεπαγγελματικής ΣΣΕ, τόσο στο πλαίσιο των
συλλογικών διαπραγματεύσεων με την ΟΜΕ, όσο και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
μεσολάβησης στον ΟΜΕΔ. Τα ίδια υπεστήριξε και κατά την τριμερή συμφιλιωτική διαδικασία
που έλαβε χώρα στο Υπουργείο Εργασίας. Δεδομένου ότι ο νομικός χαρακτηρισμός του είδους
της ΣΣΕ συνιστά νομικό ζήτημα, που κρίνεται αντικειμενικά και δεν εξαρτάται από τον
χαρακτηρισμό που θα δώσουν τυχόν σε αυτήν τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνήθηκε από
κοινού με την ΟΜΕ –και με τη σύμφωνη γνώμη της Μεσολαβήτριας και κατόπιν του
Υπουργείου- να παραλειφθεί ο χαρακτηρισμός του είδους της υπογραφείσας ΣΣΕ.
Το Υπουργείο Εργασίας απάντησε επ’ αυτού, λέγοντας ότι με βάση το ν. 1876/1990 μπορεί να
επεκταθεί, μετά από απόφαση του ΑΣΕ οποιοδήποτε είδος σύμβασης. Αυτό έγινε και με όλες
τις συμβάσεις προ του 2011 που υπέγραφε ο ΣΜΕ με την ΟΕΜΛΕ τις οποίες από κοινού
χαρακτήριζαν ως ομοιοεπαγγελματικές.
Επανερχόμενος, ο Πρόεδρος του ΣΜΕ, έστειλε επιστολή στο ΑΣΕ με την οποία αρνήθηκε να
συμμετάσχει ο ΣΜΕ στη διαδικασία της επεκτασιμότητας, θεωρώντας ότι αυτό είναι έξω από το
πνεύμα και τα συμφωνηθέντα με την ΟΜΕ στη σύμβαση του Αυγούστου 2018.

Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ
Με τίτλους όπως : Στα 180 εκατομμύρια ευρώ οι εξαγωγές μεταλλευτικών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες με
δόρυ τα βιομηχανικά ορυκτά. η
Ο μεταλλευτικός κλάδος αποτελεί σταθερό εργοδότη, και οδηγό επενδύσεων και εξαγωγών δηλώνει ο πρόεδρος
του ΣΜΕ κ Αθανάσιος Κεφάλας δεκάδες ιστοσελίδες και ιστολογια πρόβαλαν την ομιλία του πρόεδρου του ΣΜΕ
στην εκδήλωση για τον ορυκτό πλούτο που πραγματοποιήθηκε στο Αμερικανικό Περίπτερο στην 83η Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο το δελτίο τύπου που εκδόθηκε από τον ΣΜΕ όσο και το δελτίο που εκδόθηκε από
τον οργανωτή έτυχε πολύ μεγάλης αποδοχής και προβολής ξεπερνώντας σε τρεις μέρες πάνω από 220
αναρτήσεις και δημοσιεύσεις.
Ενδεικτικές
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Τον Σεπτέμβριο δημοσιεύθηκαν επίσης δυο άρθρα του προέδρου του ΣΜΕ κ
Κεφάλα.
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Το πρώτο στο ένθετο της Ημερήσιας που κυκλοφορεί κάθε Κυριακή με το ΕΘΝΟΣ και
στο αφιέρωμα για την οικονομία στο Κυριακάτικο ΒΗΜΑ
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