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Φυσιογνωμία και αποστολή ΣΜΕ
Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) αποτελεί το επαγγελματικό σωματείο των ελληνικών εξορυκτικών
επιχειρήσεων και των μεταλλουργιών που καθετοποιούν εγχώρια μεταλλεύματα.
Ιδρύθηκε το 1924 με την πρώτη επωνυμία «Ένωσις των εν Ελλάδι Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων».
Σκοπός του είναι η συμβολή στην αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας, που αποτελεί ανταγωνιστικό της
πλεονέκτημα, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, της εθνικής οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης.
Εκπροσωπεί την ελληνική εξορυκτική – μεταλλουργική βιομηχανία στην ελληνική πολιτεία και τα ευρωπαϊκά όργανα.
Τα μέλη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, αναγνωρίζοντας τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης στη
διεθνή και ελληνική κοινωνία, δηλαδή της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον, την κοινωνία και τον
άνθρωπο, έχουν θεσπίσει Κώδικα Αρχών που εκφράζει τη φιλοσοφία αυτή. Η εφαρμογή του παρακολουθείται με
συγκεκριμένους μετρήσιμους δείκτες που, για το σύνολο των εταιρειών μελών, ανακοινώνονται στον ετήσιο απολογισμό
του Συνδέσμου.
Κατά το ΣΜΕ, η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας και ο σεβασμός προς το περιβάλλον είναι έννοιες
συμβατές. Οι επιχειρήσεις μέλη του ΣΜΕ διακρίνονται από υψηλού επιπέδου τεχνική γνώση, εφαρμογή υψηλής
τεχνολογίας και καινοτόμων μεθόδων έρευνας και ανάπτυξης έργων αξιοποίησης των ορυκτών πόρων.
Επίσης, διακρίνονται από έντονα εξωστρεφή χαρακτήρα με εξαγωγές μεγαλύτερες του 65% του συνόλου των
πωλήσεων των μελών του, κατακτώντας σημαντικά μερίδια στις διεθνείς αγορές. Πολλές από τις εταιρείες-μέλη του
Συνδέσμου, κατατάσσονται στις υψηλότερες θέσεις παραγωγής και πωλήσεων Ορυκτών Πρώτων Υλών σε παγκόσμιο
ή ευρωπαϊκό επίπεδο.

Θέσεις και βασικά αιτήματα του ΣΜΕ. Προκλήσεις για το 2017
 Πλήρης εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ) με δεσμευτικά
χρονοδιαγράμματα εφαρμογής
 Εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών με νομικό κείμενο, προ- τεραιότητες
και χρονοδιαγράμματα εφαρμογής
 Εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για την αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών της χώρας  Ενσωμάτωση
με οριζόντιο τρόπο, των κατευθύνσεων της Εθνικής Πολιτικής για τις ΟΠΥ σε όλες τις επιμέρους πολιτικές και
σχεδιασμούς, ώστε να εξασφαλίζονται η μέγιστη αξιοποίηση των κοιτασμάτων και το δημόσιο όφελος 
Εκπόνηση και προώθηση προς ψήφιση νέου σύγχρονου Λατομικού Νομοσχεδίου
 Προβλέψιμο και αναπτυξιακό για τις επιχειρήσεις, φορολογικό καθεστώς  Μείωση της πολυπλοκότητας της
νομοθεσίας (regulation fitness), μείωση της γραφειοκρατίας
 Ασφάλεια δικαίου
 Αποτελεσματικές, προβλέψιμες και μη χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης έργων.
 Πλήρης εφαρμογή του Ν. 4014/2011
 Αντιμετώπιση προβλημάτων εφαρμογής του δασικού νόμου 4280/2014
 Αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες, κύρια στο θέμα των εγκρίσεων και των ελέγχων. Ανεξάρτητες και
αυτοδύναμες επιθεωρήσεις μεταλλείων, που θα υπάγονται απευθείας στον υπουργό
 Μείωση του κόστους ενέργειας για τις ηλεκτροβόρες βιομηχανίες του κλάδου
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 Δημιουργία κινήτρων για την προώθηση νέων επενδύσεων στον εξορυκτικό χώρο
Επισκεφτείτε το site μας www.orykta.gr και μάθετε τα πάντα για τα ορυκτά

Οι δράσεις του Συνδέσμου 2016
Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, εκπληρώνοντας το θεσμικό του ρόλο, είχε συχνές επαφές με την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προβάλλοντας τη φυσιογνωμία και τη σημασία του κλάδου, τις
προ- κλήσεις που αντιμετωπίζει όπως και τις θέσεις του για σημαντικά θέματα που απασχόλησαν τον κλάδο το 2016.
Οι απόψεις του ΣΜΕ επί θεμάτων αιχμής, αποτέλεσαν επίσης αντικείμενο εκτεταμένου διαλόγου με τους εκπροσώπους
και τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, πέραν της ενημέρωσής της για τον κλάδο, ο
Σύνδεσμος έθεσε θέματα όπως: την εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών, τη
δημιουργία Ειδικού Χωροταξικού για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες (ΟΠΥ), τα προβλήματα της αδειοδότησης νέων έργων
και προτάσεις βελτίωσης/ απλοποίησης της διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι η αδειοδοτική διαδικασία πρέπει να
διέπεται από προβλεψιμότητα διαδικασιών και χρονικής διάρκειας όπως και από ασφάλεια δικαίου. Επίσης, ανέδειξε
την αναγκαιότητα εκπόνησης νέου, σύγχρονου Λατομικού Νομοσχεδίου και τα προβλήματα από την εφαρμογή της
δασικής νομοθεσίας (Ν 4280/2014) στην αδειοδότηση και λειτουργία των εξορυκτικών έργων. Ο ΣΜΕ σε συνεργασία
και με το ΣΕΒ, πρόβαλε τις απόψεις του κλάδου επί του Νέου Χωροταξικού Σχεδιασμού, όπως προβάλλεται από το
νόμο 4447/2016. Η συμμετοχή του ΣΜΕ στην Ομάδα Χωροταξίας του ΣΕΒ και στην αντίστοιχη Steering Committee,
έδωσε τη δυνατότητα στον κλάδο να αναδείξει στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ την υψηλή προτεραιότητα που πρέπει
να έχει για την ανάπτυξη του τόπου η εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ.
Επίσης, ο ΣΜΕ συζήτησε αναλυτικά τις θέσεις του για τον υπολογισμό των τελών στις αποθεματικές και αργούσες
παραχωρήσεις, το σχέδιο νόμου για τα ιδιωτικά πρατήρια καυσίμων, την υποχρέωση πρόσθετης αναδάσωσης με βάση
το Ν. 4280/2014 και το Λατομικό Νομοσχέδιο. Ο Σύνδεσμος μετά την παρέμβασή του, οδήγησε στην άρση της
υποχρέωσης διπλής αποκατάστασης τουλάχιστον για τις λατομικές δραστηριότητες, μέσω του νόμου 4409/2016 που
ψηφίστηκε και τις ιδιαίτερες λατομικές διατάξεις που περιείχε. Σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο αποτέλεσε η ολοκλήρωση
της μελέτης του ΙΟΒΕ για τη συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία και η ευρύτατη προβολή
της σε ΜΜΕ, υπουργεία, δημόσια διοίκηση και συνεργαζόμενους με το ΣΜΕ, φορείς.
Στα θέματα επικοινωνίας, ο ΣΜΕ είχε σημαντική αρθρογραφία σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Συμμετείχε σε
σημαντικά συνέδρια, προβάλλοντας τις απόψεις του κλάδου. Προχώρησε στη δημιουργία newsletter , ώστε να
μεταφέρονται ειδήσεις που αφορούν στον κλάδο, σε ένα ευρύτερο κοινό, πέρα από το στενό κύκλο των εταιρειών
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μελών. Αποφάσισε να συνδράμει υλικοτεχνικά την προώθηση έκθεσης στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας με
θέμα «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος». Παρενέβη στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ προκειμένου να εξευρεθούν λύσεις για
την ομαλή συνέχεια της επένδυσης της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» και των εργασιών στα εργοτάξια της Χαλκιδικής,
ζητώντας διάλογο και μέσω αυτού, οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ επενδυτών και πολιτείας. Έντονη ήταν
και η δραστηριότητα του Συνδέσμου στα ευρωπαϊκά θέματα, με την ενεργό συμμετοχή του σε όργανα και φορείς όπως
η Euromines, η Advisory Committee of Safety and Health at Work και η European Agency of Safety and Health at Work
(EU - OSHA). Ο Σύνδεσμος έκανε ουσιαστικές παρεμβάσεις στη διαδικασία τροποποίησης των οδηγιών περί χημικών
και περί καρκινογόνων ουσιών, εκεί όπου αφορούσαν στον κλάδο(έκθεση εργαζομένων σε ΝΟ, ΝΟ2, CO, Κρυσταλλικό Πυριτικό (RCS) και diesel exhaust) και τη θέσπιση νέων χαμηλών ορίων. Επίσης, μετείχε στις εκστρατείες του
OSHA για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας για όλες τις ηλικίες, για την Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την αντιμετώπιση επαγγελματικών ασθενειών από επικίνδυνες ουσίες.
Σε άλλα θέματα, σχετικά με τον κλάδο, ο ΣΜΕ συμμετέχοντας στις ομάδες εργασίας της Euromines, συνέβαλε στη
δημιουργία θέσεων επί θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας . Επίσης, συνέβαλε στην εκπόνηση ενιαίων
Ευρωπαϊκών Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης από την Commission για τον κλάδο της εξόρυξης, την προσπάθεια της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για «regulation fitness», στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική περί Κυκλικής Οικονομίας και τέλος στις
μελέτες της Commission για την εξορυκτική δραστηριότητα. Επίσης, μετείχε στις επικοινωνιακές δράσεις της Euromines
για την ανάδειξη του ρόλου και της σημασίας του κλάδου.
Σε λίγες γραμμές τι περιέχει η Μηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων Ιουνίου 2017
Α. ΔΣ
Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 ΄Αρθρο στο newsletter του ΣΜΕ από το Γεν. Γραμματέα κ. Μ. Κωνσταντινίδη με τίτλο «Το Υπουργείο
Περιβάλλοντος θέλει επενδύσεις»
Γ. ΣΜΕ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 Συμμετοχή στο 7ο Συνέδριο Μεταλλευτικών Πόρων Ελλάδας στο King George στις 2/6/2017
 Συμμετοχή στην Ημερίδα «Ορυκτός πλούτος- ασφαλιστικό σύστημα- απασχόληση»
Δ. ΣΜΕ και ΜΜΕ
Ε. ΣΜΕ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ
 Γενική Συνέλευση της Euromines Ιούνιος 2017
Συνεδριάσεις Επιτροπών
 Communication Committee







“mining in Europe”
«Εxperience Mining»
“Euromines Quick guides”
“EU- Latin America”
Education project
ICMM 2017-industry stakeholders opinion survey

 Health and Safety Committee
 Policy Committee
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 Workshop on “National Sustainability and Certification Schemes”
 Environment Committee





Inspection Guidelines for MWD
Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive (revision)
Ενημέρωση σχετικά με τα BATs
Δημιουργία policy roadmap για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Κυκλικής Οικονομίας ιδιαίτερα στον
εξορυκτικό μεταλλουργικό κλάδο
 Oδηγία περί Περιβαλλοντικής Ευθύνης (Environmental Liability Directive (ELD).
ΣΤ. ΣΜΕ και ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Συνεδρίαση του Governing Board της Advisory Committee of Safety and Health

Α. ΔΣ

1. Νέες επικοινωνιακές δράσεις με Μουσείο Γουλανδρή και άλλες προτάσεις
2. Αίτημα Δήμου Λαρευωτικής για συνεργασία με το ΣΜΕ με σκοπό την ανάδειξη της ιστορίας του Λαυρίου
3. Λατομικό Νομοσχέδιο
4. ΥΑ 37776/2645 Περί Ιδιωτικών Πρατηρίων
5. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
6. Αναμόρφωση της ιστοσελίδας του ΣΜΕ

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 ΄Αρθρο στο newsletter του ΣΜΕ από το Γεν. Γραμματέα κ. Μ. Κωνσταντινίδη με τίτλο «Το Υπουργείο
Περιβάλλοντος θέλει επενδύσεις»
«Όταν ψηφίστηκε ο Νόμος 4014/2011 ο εξορυκτικός κλάδος εξέφρασε την ικανοποίηση του διότι η αδειοδότηση των
έργων του κλάδου από την μία πλευρά απλοποιείτο και από την άλλη καθιερωνόταν προδιαγραφές για τις μελέτες και
χρονικοί περιορισμοί εντός των οποίων θα ολοκληρωνόταν το κάθε στάδιο αξιολόγησης της μελέτης.
Με την έναρξη ισχύος του Νόμου, αρχικά ανέκυψε το πρόβλημα που παρατηρείτε σε κάθε Νόμο που ψηφίζεται από το
Ελληνικό Κοινοβούλιο, να μην εκδίδονται άμεσα οι αναγκαίες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και οι Υπουργικές
Αποφάσεις, ώστε να εφαρμοστεί ο Νόμος, έτσι πέρασε ένα χρονικό διάστημα με αδρανή τον Νόμο, το οποίο επειδή
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είναι σύνηθες φαινόμενο δεν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Στην συνέχεια το Υπουργείο αξιολόγησε τον Νόμο με
διθυραμβικό τρόπο και ανάρτησε στην ιστοσελίδα του την Έκθεση για την εφαρμογή του κεφαλαίου Α του νόμου
4014/2011.
Πέρασαν είδη πέντε χρόνια ισχύος του Νόμου αυτού και το ερώτημα που ανακύπτει είναι αν συνεχίζει ο κλάδος να
εκφράζει την ίδια αρχική ικανοποίηση του; Στο ερώτημα αυτό η απάντηση είναι ένα ηχηρό ΟΧΙ.
Γιατί Όχι.
Ας θέσουμε μερικά ερωτήματα και να δώσουμε την απάντηση τους ώστε να κατανοήσουμε το γιατί;
Λειτούργησε το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο; ΟΧΙ
Συστάθηκε το Μητρώο πιστοποιημένων ιδιωτών αξιολογητών ΜΠΕ; ΟΧΙ
Συστάθηκε το Μητρώο ιδιωτών περιβαλλοντικών ελεγκτών; ΟΧΙ
Μειώθηκαν οι χρόνοι αξιολόγησης των ΜΠΕ όπως προβλέπει ο Νόμος; ΟΧΙ
Έγινε προσπάθεια να ερμηνευτεί διαφορετικά ο Νόμος από τις Δασικές Υπηρεσίες; ΝΑΙ
Τι μας λένε όλες αυτές οι διαπιστώσεις, απαντάνε στο ερώτημα που έχει τεθεί στην επικεφαλίδα;
Η Βουλή των Ελλήνων μετά από πρόταση της Εκτελεστικής Εξουσίας ψηφίζει Νόμους για τους οποίους οι Βουλευτές
ανταλλάσουν επιχειρήματα υπέρ η κατά, πολλές φορές τσακώνονται αν ο προτεινόμενος νόμος είναι προοδευτικός η
συντηρητικός και στην συνέχεια βλέπουμε ότι όλη αυτή η ταλαιπωρία τους πάει χαμένη διότι απλούστατα αυτά που
ψηφίσανε δεν εφαρμόζονται.
Κρίμα διότι η Χώρα μας χρειάζεται άμεσες επενδύσεις που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας για τους άνεργους νέους
μας»

Γ. ΣΜΕ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 Συμμετοχή στο 7ο Συνέδριο Μεταλλευτικών Πόρων Ελλάδας στο King George στις 2/6/2017
Την εφαρμογή το συντομότερο της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης Ορυκτών Πόρων, με νομική κατοχύρωσή της,
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και προτεραιότητες υλοποίησης, θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη
διαχείριση των ορυκτών πρώτων υλών στην Ελλάδα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων κ.
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Αθανάσιος Κεφάλας μιλώντας στο 7ο Διεθνές Συνέδριο Μεταλλευτικών Πόρων της Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε
στις 2 Ιουνίου 2017 στην Αθήνα.
Ο κ. Κεφάλας μετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στην οποία υπογράμμισε επίσης την ανάγκη της Εκπόνησης
Ειδικού Χωροταξικού για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες της χώρας. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου επιπλέον επεσήμανε τις
δυνατότητες συνεισφοράς του κλάδου στην επιδιωκόμενη ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας, όντας υπεύθυνος
εργοδότης, με αποδεδειγμένη διεθνή ανταγωνιστικότητα, σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη και την αναβάθμιση των
υποδομών της περιφέρειας, καινοτόμος και μοχλός αλλά και πόλος έλξεως επενδύσεων.
Eπίσης, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι πλέον το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας και η κοινή γνώμη
συνειδητοποιούν το στρατηγικό ρόλο της εξορυκτικής βιομηχανίας για την εγκαθίδρυση ενός νέου παραγωγικού
προτύπου της ελληνικής οικονομίας. Ενδεικτικά υπενθύμισε τη δημοσκόπηση της εταιρίας RASS για το πώς βλέπουν
οι Έλληνες τον Ορυκτό πλούτο, επισημαίνοντας ότι: περισσότεροι από οκτώ στους δέκα πολίτες (85,9%) θεωρούν την
εξορυκτική δραστηριότητα σημαντική για την ελληνική οικονομία. Σύμφωνα πάντα με την ίδια δημοσκόπηση, θετική
καταγράφεται η αντίδραση των πολιτών στο ενδεχόμενο συνέχισης επενδύσεων σε τομείς όπως μεταλλεία, ορυχεία,
λατομεία υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι, όπως διασφαλίζονται από το κράτος και τους
ελεγκτικούς φορείς (87,7%).
Παρατίθενται παρακάτω αποσπάσματα από το ppt της ομιλίας του:
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 ΗΜΕΡΙΔΑ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 στην Αίθουσα Γερουσίας, στη Βουλή των Ελλήνων ημερίδα «Ορυκτός
Πλούτος-ασφαλιστικό σύστημα απασχόληση» στην οποία συμμετείχε ο ΣΜΕ με ομιλία του Προέδρου κ. Α. Κεφάλα που
ανέπτυξε το θέμα «η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων και η εξορυκτική βιομηχανία μπορούν να γίνουν ατμομηχανή
ενός νέου παραγωγικού προτύπου της χώρας που θα φέρει περισσότερες εξαγωγές, νέες επενδύσεις και θα
δημιουργήσει ή θα διατηρήσει θέσεις απασχόλησης υψηλής ποιότητας».
Τονίστηκε για πρώτη φορά ότι ο κλάδος, μέσα στις συνθήκες που λειτουργεί, παρά τη δυναμική του, δεν είναι και ο
πλέον κερδοφόρος, πολλές επιχειρήσεις του δεν είναι πλέον κερδοφόρες και οι δείκτες που απεικονίζουν την οικονομική
αποδοτικότητά του, βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος από το 2010 και γι’ αυτό πρέπει να προσεχθεί, να βοηθηθεί να
ξεπεραστούν οι προκλήσεις.
Στην εκδήλωση αυτή, από πολλούς συμμετέχοντες , κύρια από βουλευτές και πολιτικούς, δόθηκε η εντύπωση ότι δεν
γνώριζαν τα οικονομικά μεγέθη του κλάδου, την οικονομική σημασία του όπως και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει .
Επίσης έγινε εμφανές ότι χρειάζεται σημαντική προσπάθεια ακόμη, για να πειστεί η ευρύτερη γνώμη ότι είμαστε μέρος
του πολιτισμού και όχι καταστροφείς ότι δεν καταστρέφουμε το περιβάλλον και δεν αντιστρατευόμαστε άλλους κλάδους
όπως ο τουρισμός.

Παρατίθενται αποσπάσματα παρακάτω:
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«Η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων και η εξορυκτική βιομηχανία μπορεί να γίνει ατμομηχανή ενός νέου παραγωγικού
προτύπου της χώρας που θα φέρει περισσότερες εξαγωγές, νέες επενδύσεις και θα δημιουργήσει ή θα διατηρήσει
θέσεις απασχόλησης υψηλής ποιότητας που είναι και το ζητούμενο.»

 Η χώρα μας έχει μία μεγάλη ποικιλία ορυκτών πόρων (μεταλλεύματα, βιομηχανικά ορυκτά, μάρμαρα, αδρανή
κ.λπ.) με πολλά από αυτά να κατέχουν πανευρωπαϊκή ή και παγκόσμια πρώτη θέση στις αλυσίδες αξίας και τα
οποία αποτελούν βάση εφοδιασμού της εγχώριας μεταποιητικής βιομηχανίας.
 Η μετατροπή των ορυκτών πόρων σε πλούτο απαιτεί κεφάλαια, εργατικό δυναμικό και επιχειρηματικότητα
καθώς και σταθερό επενδυτικό κλίμα, αποτελεσματική χωροταξία και κανόνες αδειοδότησης, σταθερό
φορολογικό καθεστώς και ασφάλεια δικαίου. Ήδη με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο η εξορυκτική βιομηχανία
καταβάλει σημαντικά ποσά στο ελληνικό δημόσιο και την τοπική αυτοδιοίκηση με τη μορφή μισθωμάτων και
τελών που μπορεί να ανέλθουν και μέχρι το 10% της αξίας των εξορυσσόμενων προϊόντων.
 Ο εξορυκτικός κλάδος αποτελεί το 3.4% του ΑΕΠ, με δημιουργία αξίας ύψους €2.3 δις το 2014 και σημαντική
αναπτυξιακή δυναμική λόγω της εξωστρέφειας του (50% των πωλήσεων εκτός Ελλάδας, 5% των ελληνικών
εξαγωγών), ακολουθώντας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και συνυπάρχοντας αρμονικά και με άλλες
χρήσεις γης ή οικονομικές δραστηριότητες (π.χ. τουρισμός).
 Ο κλάδος απασχολεί άμεσα περίπου 25.000 εργαζόμενους και έμμεσα δημιουργεί περίπου 95.000 θέσεις
εργασίας, στη συντριπτική τους πλειοψηφία πλήρους απασχόλησης και ασφάλισης και χωρίς να έχουν θιγεί
από τα μέτρα εσωτερικής υποτίμησης. Σημαντικό είναι ότι το μερίδιο της απασχόλησης στον κλάδο για το
σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας είναι 4.1% το 2014 με αυξητική τάση από το 2007 (1.9%), ενδεικτικό είναι ότι
ο κλάδος απορροφά σημαντικό τμήμα της απασχόλησης που βρίσκεται σε αυξημένο κίνδυνο ανεργίας και
συνεισφέρει ήδη σημαντικά στο υφιστάμενο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.
 Ο εξορυκτικός κλάδος συνεχίζει να επενδύει και να προγραμματίζει επενδύσεις ύψους €1.7 δις μέχρι το 2020
,παρόλο που οι δείκτες αποδοτικότητα του βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος από το 2010 και το 50% των
επιχειρήσεων δεν είναι πλέον κερδοφόρες ,ενώ στα τελευταία χρόνια είναι πόλος έλξης ξένων άμεσων
επενδύσεων.
 Η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων και η εξορυκτική βιομηχανία μπορεί να γίνει ατμομηχανή ενός νέου
παραγωγικού προτύπου της χώρας που θα φέρει περισσότερες εξαγωγές, νέες επενδύσεις και θα δημιουργήσει
ή θα διατηρήσει θέσεις απασχόλησης υψηλής ποιότητας που είναι και το ζητούμενο.
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Δ. ΣΜΕ και ΜΜΕ
Ενδιαφέρον έδειξαν οι εφημερίδες και οι ιστοσελίδες για
Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στην Αθήνα.

το

7ο Διεθνές Συνέδριο Μεταλλευτικών Πόρων της

Οι ιστοσελίδες προέβαλαν την ομιλία του προέδρου του ΣΜΕ κ Αθ Κεφάλα και του Γενικού Διευθυντή του κ. Χρ
Καβαλόπουλου.
Ενδεικτικές είναι οι παρακάτω αναρτήσεις

Παρασκευή, 02-Ιουν-2017 13:03
Αθ. Κεφάλας: Να εφαρμοστεί η εθνική πολιτική αξιοποίησης ορυκτών πόρων

Την εφαρμογή το συντομότερο της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης Ορυκτών Πόρων, με νομική κατοχύρωση της,
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και προτεραιότητες υλοποίησης, θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη
διαχείριση των ορυκτών πρώτων υλών στην Ελλάδα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων κ.
Αθανάσιος Κεφάλας μιλώντας στο 7ο Διεθνές Συνέδριο Μεταλλευτικών Πόρων της Ελλάδας που πραγματοποιείται
σήμερα στην Αθήνα.

Ο κ. Κεφάλας μετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στην οποία υπογράμμισε επίσης την ανάγκη της
Εκπόνησης Ειδικού Χωροταξικού για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες της χώρας
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Ο πρόεδρος του Συνδέσμου επιπλέον επισήμανε τις δυνατότητες συνεισφοράς του κλάδου στην επιδιωκόμενη
ανάκαμψη
της
εθνικής
οικονομίας,
όντας
υπεύθυνος
εργοδότης,
με
αποδεδειγμένη
διεθνή
ανταγωνιστικότητα, σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη και την αναβάθμιση των υποδομών της περιφέρειας,
καινοτόμος και μοχλός αλλά και πόλος έλξεως επενδύσεων.
Τέλος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι πλέον το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας και η κοινή γνώμη συνειδητοποιούν
τον στρατηγικό ρόλο της εξορυκτικής βιομηχανίας για την εγκαθίδρυση ενός νέου παραγωγικού προτύπου της
ελληνικής οικονομίας και ενδεικτικά υπενθύμισε τη δημοσκόπηση της εταιρίας RASS για το πώς βλέπουν οι Έλληνες
τον Ορυκτό πλούτο επισημαίνοντας ότι:
Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα πολίτες (85,9%) θεωρούν την εξορυκτική δραστηριότητα σημαντική για την ελληνική
οικονομία και σύμφωνα πάντα με την ίδια δημοσκόπηση, θετική καταγράφεται η αντίδραση των πολιτών στο
ενδεχόμενο συνέχισης επενδύσεων σε τομείς όπως μεταλλεία, ορυχεία, λατομεία υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται
οι περιβαλλοντικοί όροι, όπως διασφαλίζονται από το κράτος και τους ανεξάρτητους φορείς (87,7%).
Η καινοτομία είναι βασικό χαρακτηριστικό του κλάδου της εξορυκτικής βιομηχανίας είπε ο γενικός διευθυντής του ΣΜΕ
κ Χρήστος Καβαλόπουλος που συντόνισε τη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα την καινοτομία. "Στην
καινοτομία βασίσθηκε η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία για να προχωρήσει ακατάπαυστα, τα τελευταία 150 χρόνια
στο δρόμο της ανάπτυξης, μέσω της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου προς όφελος της εθνικής οικονομίας και της
περιφερειακής ανάπτυξης.
Ακόμη και σε εποχές κρίσεων και μεγάλων δυσκολιών όπως αυτές που αντιμετωπίζουμε σήμερα, είπε ο
κ. Καβαλόπουλος η πορεία αυτή συνεχίστηκε με μικρές μόνο ταλαντεύσεις και πάντα με αλλαγές που έφερναν νέα
ποσοτικά και ποιοτικά άλματα.
Δεν είναι τυχαίο ο εξορυκτικός κλάδος είναι η μόνη οικονομική-παραγωγική δραστηριότητα του τόπου που δεν
επλήγη από την παρατεταμένη οικονομική κρίση.
Βασιζόμενα στο πνεύμα ανάπτυξης της ιστορικής μεγάλης τους πορείας στο βιομηχανικό και παραγωγικό γίγνεσθαι
της χώρας μας τα μέλη του ΣΜΕ συνεχίζουν αμείωτα να καινοτομούν σε τεχνολογία ,σε νοοτροπίες, οργάνωση, σε
απόκτηση κουλτούρας υγιεινής και ασφάλειας, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, και
έμπρακτης εφαρμογής αρχών βιώσιμης ανάπτυξης (από τους πρώτους κλάδους στην Ευρώπη).
Συνεχίζουν να καινοτομούν σε περιβαλλοντικές πρακτικές προστασίας και αποκατάστασης τοπίου σε μεθόδους
αξιοποίησης ορυκτών πόρων προσδίδοντας τους στρατηγική σημασία για τον τόπο και ουσιαστικό μοχλό ανάπτυξης
(πχ λιγνίτης).
Καινοτομούν σε εξωστρέφεια, διεθνείς συνεργασίες, σε νέες εφαρμογές των εξορυκτικών προϊόντων κάνοντας πράξη
την φιλοσοφία "από την αγορά στο μεταλλείο" και τέλος εφαρμόζουν προχωρημένες κοινωνικά μεθόδους παρά την
κρίση, για την απόκτηση κοινωνικής αδείας στον τόπο τους.

http://www.sofokleousin.gr/

Α. Κεφάλας: Να Εφαρμοστεί το συντομότερο η Εθνική Πολιτική Αξιοποίησης Ορυκτών Πόρων
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Την εφαρμογή το συντομότερο της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης Ορυκτών Πόρων, με νομική κατοχύρωση της,
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και προτεραιότητες υλοποίησης, θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη
διαχείριση των ορυκτών πρώτων υλών στην Ελλάδα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων
κ. Αθανάσιος Κεφάλας μιλώντας στο 7ο Διεθνές Συνέδριο Μεταλλευτικών Πόρων της Ελλάδας που πραγματοποιείται
σήμερα στην Αθήνα. Ο κ. Κεφάλας μετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στην οποία υπογράμμισε επίσης την
ανάγκη της Εκπόνησης Ειδικού Χωροταξικού για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες της χώρας
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου επιπλέον επισήμανε τις δυνατότητες συνεισφοράς του κλάδου στην
επιδιωκόμενη ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας, όντας υπεύθυνος εργοδότης, με αποδεδειγμένη διεθνή
ανταγωνιστικότητα, σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη και την αναβάθμιση των υποδομών της περιφέρειας,
καινοτόμος και μοχλός αλλά και πόλος έλξεως επενδύσεων.

http://www.euro2day.gr/
Κεφάλας: Να Εφαρμοστεί εθνική πολιτική για αξιοποίηση των ορυκτών πόρων
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων μετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στην οποία
υπογράμμισε επίσης την ανάγκη της Εκπόνησης Ειδικού Χωροταξικού για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες της χώρας.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων μετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στην οποία
υπογράμμισε επίσης την ανάγκη της Εκπόνησης Ειδικού Χωροταξικού για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες της χώρας.
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Δημοσιεύθηκε: 2 Ιουνίου 2017 - 10:16
Την εφαρμογή το συντομότερο της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης Ορυκτών Πόρων, με νομική κατοχύρωση της,
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και προτεραιότητες υλοποίησης, θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη
διαχείριση των ορυκτών πρώτων υλών στην Ελλάδα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων
κ. Αθανάσιος Κεφάλας μιλώντας στο 7ο Διεθνές Συνέδριο Μεταλλευτικών Πόρων της Ελλάδας που πραγματοποιείται
σήμερα στην Αθήνα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Ο κ. Κεφάλας μετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στην οποία υπογράμμισε επίσης την ανάγκη της
Εκπόνησης
Ειδικού
Χωροταξικού
για
τις
Ορυκτές
Πρώτες
Ύλες
της
χώρας.
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου επιπλέον επισήμανε τις δυνατότητες συνεισφοράς του κλάδου στην επιδιωκόμενη
ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας, όντας υπεύθυνος εργοδότης, με αποδεδειγμένη διεθνή ανταγωνιστικότητα,
σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη και την αναβάθμιση των υποδομών της περιφέρειας, καινοτόμος και μοχλός αλλά
και πόλος έλξεως επενδύσεων.
Τέλος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι πλέον το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας και η κοινή γνώμη
συνειδητοποιούν τον στρατηγικό ρόλο της εξορυκτικής βιομηχανίας για την εγκαθίδρυση ενός νέου παραγωγικού
προτύπου της ελληνικής οικονομίας και ενδεικτικά υπενθύμισε τη δημοσκόπηση της εταιρίας RASS για το πώς
βλέπουν οι Έλληνες τον Ορυκτό πλούτο επισημαίνοντας ότι:
Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα πολίτες (85,9%) θεωρούν την εξορυκτική δραστηριότητα σημαντική για την ελληνική
οικονομία και σύμφωνα πάντα με την ίδια δημοσκόπηση, θετική καταγράφεται η αντίδραση των πολιτών στο
ενδεχόμενο συνέχισης επενδύσεων σε τομείς όπως μεταλλεία, ορυχεία, λατομεία υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται
οι περιβαλλοντικοί όροι, όπως διασφαλίζονται από το κράτος και τους ανεξάρτητους φορείς (87,7%).
Η καινοτομία είναι βασικό χαρακτηριστικό του κλάδου της εξορυκτικής βιομηχανίας είπε ο γενικός διευθυντής του
ΣΜΕ κ. Χρήστος Καβαλόπουλος που συντόνισε τη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα την καινοτομία.
«Στην καινοτομία βασίσθηκε η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία για να προχωρήσει ακατάπαυστα, τα τελευταία 150
χρόνια στο δρόμο της ανάπτυξης, μέσω της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου προς όφελος της εθνικής
οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης.
Ακόμη και σε εποχές κρίσεων και μεγάλων δυσκολιών όπως αυτές που αντιμετωπίζουμε σήμερα ,είπε ο κ
Καβαλόπουλος η πορεία αυτή συνεχίστηκε με μικρές μόνο ταλαντεύσεις και πάντα με αλλαγές που έφερναν νέα
ποσοτικά και ποιοτικά άλματα.
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Δεν είναι τυχαίο ο εξορυκτικός κλάδος είναι η μόνη οικονομική-παραγωγική δραστηριότητα του τόπου που δεν
επλήγη από την παρατεταμένη οικονομική κρίση.
Βασιζόμενα στο πνεύμα ανάπτυξης της ιστορικής μεγάλης τους πορείας στο βιομηχανικό και
παραγωγικό γίγνεσθαι της χώρας μας τα μέλη του ΣΜΕ συνεχίζουν αμείωτα να καινοτομούν σε τεχνολογία ,σε
νοοτροπίες, οργάνωση ,σε απόκτηση κουλτούρας υγιεινής
και ασφάλειας ,ανάπτυξης ανθρώπινου
δυναμικού εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ,και έμπρακτης εφαρμογής αρχών βιώσιμης ανάπτυξης (από τους πρώτους
κλάδους στην Ευρώπη).
Συνεχίζουν να καινοτομούν σε περιβαλλοντικές πρακτικές προστασίας και αποκατάστασης τοπίου σε μεθόδους
αξιοποίησης ορυκτών πόρων προσδίδοντας τους στρατηγική σημασία για τον τόπο και ουσιαστικό μοχλό ανάπτυξης
(π.χ. λιγνίτης).
Καινοτομούν σε εξωστρέφεια ,διεθνείς συνεργασίες ,σε νέες εφαρμογές των εξορυκτικών προϊόντων κάνοντας πράξη
την φιλοσοφία «από την αγορά στο μεταλλείο »και τέλος εφαρμόζουν προχωρημένες κοινωνικά μεθόδους παρά
την
κρίση
,για
την
απόκτηση
κοινωνικής
αδείας
στον
τόπο
τους,
ανέφερε.

Ε. ΣΜΕ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ
 Γενική Συνέλευση της Euromines Ιούνιος 2017
Συνεδριάσεις Επιτροπών
 Communication Committee
Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τις επικοινωνιακές εκκρεμότητες της Euromines όπως το Health and Safety Brochure,
το οποίο παρουσιάζει ευρύτερα θέματα Υγιεινής Ασφάλειας και καλές πρακτικές.
Συζητήθηκαν βελτιώσεις της Εuromines σχετικά με το website τους όπως και το αντίστοιχο newsletter το οποίο πηγαίνει
αρκετά καλά με βάση τα στατιστικά. Παρασχέθηκαν από το ΣΜΕ αντίστοιχα στοιχεία για τα δικά του site και newsletter.
Η καμπάνια τους «before it’s yours, we mined it» με αντίστοιχο site «eu mining» συνεχίζει να εξελίσσεται και να
αναβαθμίζεται τεχνολογικά ώστε να έχει μεγαλύτερη απήχηση και τεχνολογικά να είναι πιο εύκολα συμβατή με όλες τις
σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές.
Παρουσιάστηκαν επικοινωνιακά projects όπως:
 το “mining in Europe” στο οποίο δίνονται στατιστικά σε μορφή αλληλεπίδρασης
 «Εxperience Mining»: Έχει φτιαχτεί λίστα μεταλλευτικών χώρων προς επίσκεψη από το ευρύτερο κοινό και
παρέχεται και Interactive χάρτης με τοποθεσία και επαφές. Η επίσκεψη μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε
μεταλλευτικό χώρο που λειτουργεί παραγωγικά είτε σε εξοφλημένα μεταλλεία που έχουν μετατραπεί σε
επισκέψιμους μουσειακούς χώρους

 Τα “Euromines Quick guides”, τα οποία παρέχουν συμπυκνωμένη πληροφορία για θέματα που αφορούν
στον κλάδο και προωθούνται στα social media. Έχουν τύχει μεγάλης προβολής και αντικαθιστούν πλέον τα
reports, τα summaries και τα position papers της Euromines
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 “EU- Latin America”: χρηματοδοτείται από την Ε.Ε., αποτελεί πολιτική αρωγή στις νέες επενδύσεις, φέρνει νέα
μέλη στη Euromines

 Education project: στόχος είναι ο σχεδιασμός ενός εικονικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού για μαθητές, που τους
εκθέτει στην εφοδιαστική αλυσίδα πρώτων υλών και αντίστοιχα στο ρόλο που αυτές οι ύλες διαδραματίζουν
στην καθημερινή ζωή, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και το life cycle management. Το πρόγραμμα
θα συνεισφέρει στην προαγωγή του στόχου «7» «ensure environmental sustainability». Εκτός από την παροχή
ενός ευχάριστου εκπαιδευτικού εργαλείου για μαθητές, το project αυτό θα δημιουργήσει τα επιθυμητά
εκπαιδευτικά εργαλεία που χρειάζονται για τους δασκάλους/καθηγητές, ειδικά για την περιβαλλοντική
εκπαίδευση
 ICMM 2017-industry stakeholders opinion survey: σχεδόν 800 πιστοποιημένα ερωτηματολόγια στα οποία
απάντησαν stakeholders που είναι πολύ εξοικειωμένοι με την εξορυκτική βιομηχανία. Συμμετείχαν σε αυτό
πάνω από 90 χώρες από ιδιωτικό τομέα, μέλη και μη μέλη της ICMM, σύμβουλοι, επενδυτές και δανειστές,
δημόσιος τομέα, κυβερνήσεις (εθνικό, τοπικό, ακαδημαϊκοί, trade associations, NGOs και media.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν τα εξής:
 8/10 stakeholders περιγράφουν την εξόρυξη ως ωφέλιμη αν και εφόσον η βιομηχανία δουλεύει πάνω
στον περιορισμό του αρνητικού αντίκτυπου ή στην κατάλληλη ρύθμισή του
 Αυτά που κρίνονται ως τα πιο σοβαρά θέματα που επηρεάζουν τη βιομηχανία είναι το πλαίσιο
αυξημένων κανονισμών που τη διέπουν και η πίεση τιμών στα προϊόντα της
 4/5 stakeholders θεωρούν την αξία του εξορυκτικού κλάδου για την κοινωνία υψηλή. Οι stakeholders σε
Ευρώπη και Νοτ. Αμερική είναι πιο θετικοί ενώ σε Ασία και Αφρική είναι πιο επιφυλακτικοί
 Η εφαρμογή της Βιώσιμης Ανάπτυξης, η μεγαλύτερη αποδοχή του έργου της εξορυκτικής βιομηχανίας
από τις τοπικές κοινωνίες και η διαφάνεια είναι οι κυριότεροι προτιμώμενοι και προτεινόμενοι δρόμοι για
τη δημόσια εμπιστοσύνη στη βιομηχανία. Επίσης αναφέρθηκαν στο θέμα της εκπαίδευσης στα μεταλλεία
και στην εντονότερη εξωτερίκευση στοιχείων , ώστε να καταστεί πιο ξεκάθαρη η εικόνα του κλάδου
 Health and Safety Committee
Έγινε ενημέρωση σε σχέση με νομικά θέματα και ειδικά στο θέμα τον μετρήσεων των ορίων αέριων ρύπων στα υπόγεια.
Ειπώθηκε ότι θα πρέπει να γίνει έρευνα σχετικά με το πού και πώς γίνονται οι μετρήσεις (measurement protocol,
εργαλεία μέτρησης κτλ). Ακόμα και εάν δεν καταστεί εφικτή η ύπαρξη ενιαίου πρωτόκολλου, τουλάχιστον θα πρέπει οι
συνεχείς μετρήσεις να δείχνουν πρόοδο στην έκθεση στους ρύπους. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα «harmonized
report» που θα δίνεται στην Commission και θα δείχνει την εικόνα του κλάδου σε σχέση με τα επίπεδα ρύπων στα
υπόγεια. Στο πλαίσιο αυτό, δημιούργησε και η Euromines ένα «Best Practice Guide» όπου παρέχονται καλές πρακτικές
σχετικά με το θέμα.
Στην Αγγλία για παράδειγμα έχει γίνει μια έρευνα για το κόστος αλλαγής μηχανημάτων και εξοπλισμού. Ο ΣΜΕ επίσης
έχει μπει στη διαδικασία συλλογής στοιχείων από τις εταιρείες μέλη του που έχουν υπόγειες εξορυκτικές
δραστηριότητες.
Aναφορικά με την έκθεση για το πού βρίσκεται ο κλάδος αναφορικά με τους εκλυόμενους ρύπους (baseline study), η
Euromine’s έχει ξεκινήσει τη συλλογή στοιχείων με τη βοήθεια των μελών της.
Για την εφαρμογή της 4ης λίστας της CAD ως προς τους ρύπους των μεταλλείων (NOX, CO), ως γνωστόν υπάρχει
5χρονη περίοδος χάριτος.
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Η μεταβατική περίοδος λήγει στις 21 Αυγούστου 2023 και εντωμεταξύ ο κλάδος πρέπει να παρουσιάσει το baseline
study για το πού βρίσκεται σήμερα και το τι δυνατότητες έχει να υλοποιήσει τα νέα όρια της CAD.
H εταιρεία SWEMIN πρότεινε το πρωτόκολλο μετρήσεων να καθορίζεται από τις εξής παραμέτρους:
Μethod
Calibration
Temperature
Atmosphere pressure
Measurement time
Ventilation time
Location of logging instrument and diffusion sampler
Notes which tasks are performed
Description of the number of vehicles
 Policy Committee
Workshop on “National Sustainability and Certification Schemes”
Σκοπός του workshop που πραγματοποιήθηκε αυτή τη φορά αντί συνεδρίασης της Policy Committee ήταν τα μέλη της
Euromines να ανταλλάξουν ανεπίσημα πληροφορίες σχετικά με όλα τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα βιώσιμης
ανάπτυξης και πιστοποίησής τους για τους τομείς των ορυχείων στην Ευρώπη.

Η πιστοποίηση βιωσιμότητας, τα πλαίσια, οι κατευθυντήριες γραμμές ή τα πρότυπα αναδύονται ως ένα αποτελεσματικό
μέσο αυτοοργάνωσης σε εθνικό επίπεδο που δίνει δυνατότητα συγκρίσεων σε διεθνές επίπεδο και έχει πολιτική
σημασία για την εξορυκτική βιομηχανία της χώρας.
Τα μέλη της Euromines πρότειναν την προώθηση ενός ενιαίου προτύπου για όλους, ώστε να υπάρχουν ενιαία στοιχεία,
κάτι το οποίο δεν ισχύει σήμερα, με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται η εμφάνιση του κλάδου σε ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο.
Ορισμένα παραδείγματα σχεδίων βιώσιμης ανάπτυξης/ πιστοποίησης και παρακολούθησής τους, τα οποία
παρουσιάστηκαν στο workshop υπάρχουν ήδη σε κάποια μέλη της Euromines,.
Το Βουλγαρικό Επιμελητήριο Μεταλλείων και Γεωλογίας δημοσίευσε ένα εθελοντικό Πρότυπο Βιώσιμης Εξόρυξης το
2012.
Η εταιρεία FinnMin υιοθέτησε τα καναδικά πρότυπα «Towards Sustainable Mining standards – extending them to the
exploration processes». Κατά την αξιολόγηση των TSM, η FinnMin προέβη σε ανασκόπηση και προσαρμογή των
υπαρχόντων δεδομένων.
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων πρόβαλε το πρότυπο δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης
που ακολουθεί και στον ετήσιο απολογισμό επ’ αυτών. Μέσω αυτού του απολογισμού, προβάλλει τις
επιδόσεις του κλάδου.

 Environment Committee
Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, τα θέματα που απασχόλησαν την Ομάδα Περιβάλλοντος ήταν τα εξής:





ΕLD
Bref Note Mine Wastes
Environmental Footprint Pilots
Priorities substances in surface water
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Extractive Waste Management Planning Guidance
Geotechnical guidance to the Mine Waste Directive
EU guide to Circularity in Mine Waste Management
Monitoring Framework for Circular Economy
Strategic Environmental Assessment Directive
Water Guidance on Article 4.7 Exemption
Nature Directive Action plans

 Inspection Guidelines for MWD
Στις 17 Μαρτίου 2017 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Στη συνέχεια έγινε πρόταση από την Commission , πρώτη
ανάγνωση από το Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρώτη ανάγνωση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τέλος η κατάθεση της
πρότασης της Commission. Η πρόταση αυτή, λόγω διαφωνιών με τα επιμέρους ευρωπαϊκά όργανα, απορρίφθηκε.
Τέθηκαν θέματα που πρέπει να διασαφηνιστούν όπως η έννοια και το αντικείμενο του «inspection», η διαφοροποίησή
του από την έννοια του monitoring και οι ιδιαίτερες υποχρεώσεις ως προς τα δεδομένα της κατηγορίας Α’
εγκαταστάσεων αποβλήτων.
 Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive (revision)
Eιπώθηκε πως δεν χρειάζεται τροποποίηση. Αντιθέτως απαιτείται μόνο μία guidance που να ενθαρρύνει τα μέλη να
ακολουθήσουν και να προσαρμοστούν στην εφαρμογή της.
 Ενημέρωση σε σχέση με τα ΒΑΤs
Στο τελευταίο draft BAT document που κυκλοφόρησε, οι μελετητές της Commission (JRC) είχαν την άποψη ότι θα
πρέπει να τροποποιηθεί η Οδηγία περί μεταλλευτικών αποβλήτων (Μining Waste Directive (MWD)). Μετά από την
έντονη αντίδραση του κλάδου, κάτι τέτοιο φαίνεται ότι θα αποφευχθεί.
Στα δύο webinars που πραγματοποιήθηκαν για παρουσίαση και συζήτηση του Draft BREF, προκειμένου να γίνουν
βελτιώσεις, προέκυψε το συμπέρασμα ότι χρειάζονται αρκετές αλλαγές στη δομή του document. Ιδιαίτερα στο τρίτο
κεφάλαιο, όπου παρουσιάζονται οι εκπομπές ρύπων και οι καταναλώσεις πρώτων υλών και ενέργειας (emission and
consumption, inflows/outflows data). Υπάρχει προβληματισμός για το τι ποσοστό των εταιρειών θα συμπεριληφθεί στο
χαρακτηριστικό δείγμα των εκπομπών ρύπων, όπως π.χ. να ληφθεί μόνο το 10% και με βάση αυτά να έχουμε το τελικό
document πάνω στις εκπομπές των ρύπων. Ο κλάδος θεωρεί ότι ένα τέτοιο δείγμα δεν θα είναι αντιπροσωπευτικό και
ότι θα δημιουργηθούν εσφαλμένα συμπεράσματα.
Η JRC θέλει να συμπεριληφθούν και οι αέριοι ρύποι και όχι μόνο οι ρύποι που κατευθύνονται στο υδάτινο περιβάλλον.
Ο κλάδος αντιδρά έντονα σε αυτήν την προοπτική.
Ένας άλλος προβληματισμός είναι ότι τα ΒΑΤs ως documents θα πρέπει να είναι πιο εξειδικευμένα από το υπάρχον
νομοθετικό πλαίσιο, δίνοντας πληροφορία για κάθε κλάδο ξεχωριστά και όχι με την ομαδοποίηση που επιδιώκεται.
Σημαντική καινοτομία αποτελεί και η πρόταση να προηγείται Environmental Risk Assessment (ERA) για κάθε μία
υποψήφια τεχνολογία αντιμετώπισης των εξορυκτικών αποβλήτων, που θα προτείνεται στα ΒΑΤs, ώστε να έχουμε τη
μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
 Δημιουργία policy roadmap για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Κυκλικής Οικονομίας ιδιαίτερα
στον εξορυκτικό μεταλλουργικό κλάδο
Γίνεται προετοιμασία ενός πλαισίου παρακολούθησης της προόδου για την Κυκλική Οικονομία μέσω ενός
περιορισμένου συνόλου σημαντικών δεικτών που καλύπτουν τα κύρια στοιχεία της Κυκλικής Οικονομίας. Οι δείκτες
αυτοί προκύπτουν από ένα ευρύτερο σύνολο επίσημων στοιχείων της Eurostat που είναι ήδη διαθέσιμα και
συμπληρώνουν το ήδη υπάρχον Resource Efficiency Scoreboard και το Raw Materials Scoreboard.
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Η απεικόνιση της σωστής αξιοποίησης των πρώτων υλών μέσω συγκεκριμένων δεικτών, όπως «Resource
Productivity», μείωση κατανάλωσης πρώτων υλών ως προς ΑΕΠ, κατανάλωση πρώτων υλών ως προς ΑΕΠ,
κατανάλωση πρώτων υλών ως προς τον πληθυσμό, βρήκε αντίθετο τον κλάδο που θεωρεί ότι μέσω αυτών των
δεικτών, δεν αποδίδεται η πραγματική τους συμμετοχή στην Κυκλική Οικονομία. Επίσης μέσω αυτών των δεικτών δεν
μπορούν να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ κρατών μελών, ιδιαίτερα αυτών που έχουν σημαντική παραγωγή πρώτων υλών
και αυτών που καταναλώνουν κατά κύριο λόγο πρώτες ύλες.
H Commission προτείνει τον παρακάτω πίνακα δεικτών:
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Σχόλια για την επίδοση της Ελλάδας, όπως περιγράφεται από τους δείκτες της μελέτης της Commission:
Προ κρίσης (γιατί μετά σταματήσαμε να στέλνουμε στοιχεία), η Ελλάδα είχε μία από τις μεγαλύτερες παραγωγές αστικών
αποβλήτων ανά κάτοικο (430 kg/κάτοικο)
Με στοιχεία του 2014, η Ελλάδα είχε την 5η μεγαλύτερη παραγωγή αποβλήτων (εξαιρουμένων των εξορυκτικών)/ΑΕΠ
στην Ευρώπη των 28
Με στοιχεία του 2014, η Ελλάδα είχε την 7η μεγαλύτερη παραγωγή αποβλήτων, εξαιρουμένων των εξορυκτικών, ανά
κάτοικο
Με στοιχεία του 2014, η Ελλάδα είχε την 7η μεγαλύτερη παραγωγή αποβλήτων (εξαιρουμένων των εξορυκτικών),
ανάλογα με την εσωτερική κατανάλωση υλικών-πρώτων υλών
Έχει ένα από τα μικρότερα ποσοστά ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και το μικρότερο
ποσοστό ανακύκλωσης συνολικά όλων των αποβλήτων της
Έχει το τρίτο μικρότερο ποσοστό στην Ευρώπη των 28 σε ανακύκλωση μη ξύλινων συσκευασιών και την τελευταία θέση
στην ανακύκλωση ξύλινων συσκευασιών




Oδηγία περί Περιβαλλοντικής Ευθύνης (Environmental Liability Directive (ELD).
Η Commission ξεκινά διαδικασία τροποποίησης της Οδηγίας, ανοιγοντας διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς.
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Από την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκύπτουν τα εξής:
 Θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση και επαναπροσδιορισμός του όρου «περιβαλλοντική ζημιά»
 Θα πρέπει η Commission να ελέγξει εάν είναι δυνατό να γίνει επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ΕLD και στη
ζημιά στον αέρα, που μπορεί να ελλοχεύει σημαντικούς κινδύνους για την υγεία
 Ζητείται η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πράσινου ταμείου για την προστασία του περιβάλλοντος από τις ζημίες
που προκαλούνται από τη βιομηχανική δραστηριότητα που διέπεται από την ELD
 Ζητείται να εξεταστεί το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης στην οδηγία ELD ενός καθεστώτος ευθύνης έναντι τρίτων,
για ζημίες που προκαλούνται στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον
 Ζητείται να θεσπιστεί υποχρεωτικό μητρώο για τους φορείς εκμετάλλευσης που ασχολούνται με τις επικίνδυνες
δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα III
 Ζητείται η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μητρώου περιπτώσεων περιβαλλοντικής ζημίας που διέπεται από την
ELD
 Ζητείται η επέκταση των κατηγοριών επικίνδυνων δραστηριοτήτων, που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ,
προκειμένου να συμπεριληφθούν όλες οι δραστηριότητες που είναι δυνητικά επιβλαβείς για την προστασία του
περιβάλλοντος και την υγεία του ανθρώπου
Η θέση της Euromines στο θέμα της τροποποίησης είναι η εξής:
 Όλες οι δραστηριότητες διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας
Διαχείρισης Μεταλλευτικών Αποβλήτων (Mining Waste Directive) ήδη καλύπτονται από το ANNEX III της ELD και για
το λόγο αυτό υπόκεινται σε αυστηρό καθεστώς αντικειμενικής ευθύνης
 Το πεδίο εφαρμογής της ΕLD που είναι σε ισχύ, είναι επαρκές για να καλύψει τη ζημιά και δεν υπάρχει ανάγκη
επέκτασής του, προκειμένου να συμπεριλάβει το μεταλλευτικό κλάδο στην Οδηγία
 Η θεσμοθέτηση ενός «πράσινου ταμείο» που θα κάλυπτε την περιβαλλοντική ευθύνη και τις περιβαλλοντικές ζημιές, θα
είχε ως αποτέλεσμα επιπλέον κόστος και επιπρόσθετο διοικητικό βάρος για τον εξορυκτικό κλάδο. Υπάρχουν διάφορες
σκέψεις για το ταμείο αυτό, το οποίο θα χρηματοδοτείται με τη μορφή τέλους από αντίστοιχες δραστηριότητες
 Η Οδηγία είναι συνεπής με άλλα μέρη του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου και με τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις
και δεν χρειάζεται προσθήκες
Ο ΣΜΕ ζήτησε από τη Euromines να ξεκαθαριστεί με την Commission ότι οι χρηματοοικονομικές εγγυήσεις με
βάση την ELD που αφορούν εγκαταστάσεις αποβλήτων, είναι μόνο για τα “Α facilities”, όπως καθορίζονται
στην MWD.

ΣΤ. ΣΜΕ και ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Συνεδρίαση του Governing Board της Advisory Committee of Safety and Health
 Εκστρατεία για τους υγιείς χώρους εργασίας 2018-2019
Οι εργαζόμενοι υπέβαλαν αίτημα τροποποίησης της εκστρατείας ως προς τους βιολογικούς παράγοντες, ζητώντας την
ένταξή τους σε αυτήν καθολικά για όλα τα κράτη μέλη. Η διαφωνία με τους εργοδότες επ’ αυτού είναι σημαντική και το
θέμα θα επανεξεταστεί.
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The Healthy Workplaces Campaign 2018-19 οn dangerous
substances

Παρουσίαση της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την αδήλωτη εργασία
Ο εκπρόσωπος της Λετονικής κυβέρνησης, ο οποίος πρόσφατα διορίστηκε συμπρόεδρος της πλατφόρμας,
παρουσίασε τους στόχους και τις προγραμματισμένες ενέργειές του.

 Ενημέρωση από την Επιτροπή
Η διαδικασία για την έγκριση του αναθεωρημένου κανονισμού ίδρυσης της EU-OSHA συνεχίζεται. Το κείμενο βρίσκεται
επί του παρόντος στο Κοινοβούλιο. Μια έκθεση εκπονείται από την DG EMPL και αναμένεται να εγκριθεί τον Ιούνιο.
Στη συνέχεια, θα πρέπει να εγκριθεί στην Ολομέλεια.
Η αξιολόγηση των τεσσάρων οργανισμών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της DGEMPL (EU-OSHA, CEFEDOP, ETF
και EUROFOUND) ξεκίνησε τον Ιανουάριο και η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη βρίσκεται επί του παρόντος
σε εξέλιξη. Η τελική έκθεση αναμένεται τον Δεκέμβριο και θα συμπεριληφθεί στις συζητήσεις γύρω από το επόμενο
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν περαιτέρω τροποποιήσεις
των ιδρυτικών κανονισμών των τεσσάρων οργανισμών. Η Επιτροπή ενθάρρυνε τα μέλη του Governing Board να
εκφράσουν τη γνώμη τους στη δημόσια διαβούλευση, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 5 Ιουλίου.
Η Επιτροπή αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατα εγκριθείσα ανακοίνωση σχετικά με τον ευρωπαϊκό πυλώνα των
κοινωνικών δικαιωμάτων, η οποία αναμένεται να έχει ευρύ πολιτικό αντίκτυπο στις κοινωνικές πολιτικές της ΕΕ.
Τέλος, η ανακοίνωση του Ιανουαρίου σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και των πολιτικών στον τομέα της
ασφάλειας και της υγείας στην εργασία (OSH) κατέδειξε ότι οι τρεις κύριες προτεραιότητες είναι (1) η καταπολέμηση
του επαγγελματικού καρκίνου. (2) η διασφάλιση της καλύτερης συμμόρφωσης με τις οδηγίες για την ασφάλεια και υγεία
των εργαζομένων και (3) η κατάργηση ή ενημέρωση των παρωχημένων διατάξεων. Συγκεκριμένα, στο σημείο (2) η
Επιτροπή προβλέπει να δώσει καθοδηγητικό ρόλο στην EU-OSHA σχετικά με τις μυοσκελετικές διαταραχές και τους
ψυχοκοινωνικούς κινδύνους.
 Ενημέρωση από το Διευθυντή
Ο διευθυντής καθώς και άλλοι υπάλληλοι του Οργανισμού συμμετείχαν στο συνέδριο που οργάνωσε η Προεδρεία της
Μάλτας σχετικά με: "Προστασία των ευάλωτων ομάδων" στις 26-27 Απριλίου. Με την ευκαιρία αυτή, η τελετή βραβείων
καλής πρακτικής πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας «Υγιείς χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες» της EUOSHA. Τα βραβευμένα και προβεβλημένα παραδείγματα ορθής πρακτικής δείχνουν τα οφέλη που μπορούν να
επιτευχθούν από οργανισμούς που αναγνωρίζουν τη δυνατότητα διατήρησης των εργαζομένων, υγιών καθ 'όλη τη
διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους.
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Στις 16-17 Μαΐου, ο Οργανισμός διοργάνωσε τη 7η συνάντηση της κοινότητας OiRA στις Βρυξέλλες και συνέδριο που
συγκέντρωσε τους εταίρους της EU-OSHA, της OiRA και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμμετοχή και την
υποστήριξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω της χρήσης ψηφιακών εργαλείων για την εκτίμηση κινδύνων
στους χώρους εργασίας. Ήταν μια πολύ επιτυχημένη συνάντηση. Οι συζητήσεις αφορούσαν τον τρόπο αύξησης της
χρήσης αυτών των εργαλείων, τη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας της κοινότητας OiRA και την καλύτερη
κατανομή των πόρων και τον τρόπο αξιολόγησης
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