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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  

g 
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 Μείωση του κόστους ενέργειας για τις ηλεκτροβόρες βιομηχανίες του κλάδου  

 Δημιουργία κινήτρων για την προώθηση νέων επενδύσεων στον εξορυκτικό χώρο 

 

Επισκεφτείτε το site μας www.orykta.gr  και μάθετε τα πάντα για τα ορυκτά 

 

 
 

Ορυκτά και Χρήσεις στην καθημερινή ζωή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orykta.gr/
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Σε λίγες γραμμές τι περιέχει η Μηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων Νοεμβρίου 2017 

Α. ΔΣ 

 

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 Δημοσίευση του Περιφερειακού Χωροταξικού Κρήτης 

 Διαβούλευση για την οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών 

 Προβλήματα προώθησης εξαγωγικών προϊόντων από Λιμένα Θεσσαλονίκης 

 

 

Γ. ΣΜΕ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 Βράβευση μαθητών στο Μουσείο Γουλανδρή 

 Συνάντηση της Ομάδας Επικοινωνίας για την ημερίδα στο Μουσείο Γουλανδρή  

 

 

Δ. ΣΜΕ & ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 Ημερίδα Bilbao «Healthy workplaces for all ages» 

 

Α. ΔΣ 

Τα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ ήταν τα εξής: 

 

1. Διαπραγμάτευση με ΟΜΕ – διαμεσολάβηση ΟΜΕΔ για υπογραφή σύμβασης εργασίας  

2. Κανονιστικές εκκρεμότητες, επαφές με πολιτική ηγεσία  

3. Ενημέρωση για την πορεία του θέματος των αναπτυξιακών μελετών του Λαυρίου  

4. Ημερίδα ΣΜΕ στο Μουσείο Γουλανδρή- απόψεις ad hoc ομάδας εργασίας  

5. Καθυστερήσεις φορτώσεων στο λιμάνι Θεσσαλονίκης 

 

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

 

 Δημοσίευση του Περιφερειακού Χωροταξικού Κρήτης 

 

Στη διαβούλευση που αφορούσε στα Περιφερειακά Χωροταξικά, ο Σύνδεσμός μας είχε παρατηρήσει στο Περιφερειακό 
Χωροταξικό Κρήτης το λάθος που γινόταν από τους μελετητές, να εκλαμβάνουν τη γύψο που είναι βιομηχανικό ορυκτό 
και χωροθετείται από τη φύση, ως αδρανές υλικό που η εκμετάλλευσή του μπορεί να χωροθετηθεί σε συγκεκριμένη 
λατομική περιοχή. 
 
Το ίδιο επισημάναμε και στη συνάντηση που είχε η Ομάδα Χωροταξίας του ΣΕΒ, όταν συζητήθηκαν τα Περιφερειακά 
Χωροταξικά με συνεργάτες του ΥΠΕΝ. 
 
Όμως στην επίσημη έκδοση του Περιφερειακού Χωροταξικού Κρήτης(ΦΕΚ 260 8/11/2017), με έκπληξη είδαμε να 
γράφεται το εξής στη σελίδα 27: 
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«Ειδικότερα για τις δυο περιοχές λειτουργίας των λατομείων γύψου, στο Στόμιο Ινοχωρίου και στην ευρύτερη περιοχή 
της Σητείας, προβλέπεται νέος σχεδιασμός που έχει ως συνέπεια τη μελλοντική παύση της λατομικής δραστηριότητας 
σε αυτές τις περιοχές. Προωθείται από τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού, η θεσμοθέτηση λατομικών περιοχών 
εξόρυξης των λατομείων αδρανών εντός αυτών και περιορίζεται στα αναγκαία ο αριθμός και η θέση των λατομικών 
περιοχών». 
 
Με τη διάταξη αυτή, προβλέπεται μελλοντική παύση της λειτουργίας των μεγαλύτερων γυψωρυχείων της χώρας στην 
περιοχή της Σητείας, τα οποία τροφοδοτούν κατά κύριο λόγο με την απαιτούμενη γύψο την ελληνική 
τσιμεντοβιομηχανία, με ετήσια παραγωγή περίπου 800.000 τόνων, ενισχύοντας έτσι την Ελληνική Οικονομία και όχι 
τυχούσες εισαγωγές.  
 
Με επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταθάκη, ο ΣΜΕ ζήτησε την άμεση παρέμβασή του, 
προκειμένου να διορθωθεί η λανθασμένη προσέγγιση που έγινε στο εκδοθέν Χωροταξικό 
 

 Διαβούλευση για την οργάνωση και λειτουργία Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών 

 

Το 2014, το τότε ΥΠΕΚΑ, ανέθεσε μία μελέτη καταγραφής  ενδιαιτημάτων, οικοτόπων, υπαρχούσης χλωρίδας, πανίδας 
κτλ. Αυτό έγινε μέσω ΕΣΠΑ που προέβλεπε  χρηματοδότηση «μελετών εποπτείας», δηλαδή το τι υπάρχει στη χώρα. 
Με βάση τη μελέτη αυτή, το Υπουργείο έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε διαδικασίες κήρυξης μιας περιοχής ως 
προστατευόμενης, μετά από αντίστοιχη διαβούλευση. 

 

Το Υπουργείο τον Ιούνιο του 2016 έθεσε σε αρχική διαβούλευση για την ένταξη στο Δίκτυο Natura, περιοχές όπως η 

Θάσος (Α/Α/5 Γ1), ο  Ανατολικός Κορινθιακός (Α/Α 93) και η περιοχή Νισύρου-Στρογγύλης (Α/Α/ 43 115). Ο ΣΜΕ με 

έγγραφό του (6-7-2016) προς τη ΓΓ Περιβάλλοντος κα Χ. Μπαριτάκη, εξέφρασε την αντίθεσή του για την ένταξη νέων 

περιοχών, δεδομένου ότι πλέον του 27% της χώρας βρίσκεται σε καθεστώς προστασίας και η νέα πρόταση ένταξης θα 

δημιουργήσει προβλήματα στις εξορύξεις μαρμάρου, στην εξόρυξη κίσσηρης και τέλος στη διακίνηση βωξίτη και τη 

λειτουργία αντίστοιχων εγκαταστάσεων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος 

Στο σχέδιο νόμου που κυκλοφόρησε πρόσφατα, πράγματι γίνεται προσπάθεια να αποκτήσουν Φορέα Διαχείρισης όλες 
οι Περιοχές Προστασίας 

 

Επισημαίνουμε ότι για τη συντριπτική πλειοψηφία των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 δεν έχει εκπονηθεί Σχέδιο 
Διαχείρισης ούτε Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, ώστε να προσδιορίζεται  ποια έργα επιτρέπονται και κάτω από ποιες 
συνθήκες και ποια όχι  

Είναι γεγονός από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο ότι οι Φορείς Διαχείρισης γνωμοδοτούν επί έργων που αφορούν 
στην περιοχή τους, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Το ερώτημα είναι πώς αυτοί θα γνωμοδοτούν χωρίς Σχέδιο και ΕΠΜ 

 

Στο Σ/Ν του Άρθρου 4 § 18, αποκτούν ρόλο ελεγκτών/επιθεωρητών εφαρμογής των προβλεπόμενων για τα έργα της 
περιοχής του. Αυτό αναμενόταν 

 

Επίσης, έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΜΕ για εκπροσώπηση παραγωγικών φορέων στα ΔΣ των Φορέων 
Διαχείρισης, . Δίνεται μία θέση στην εκπροσώπηση αυτή χωρίς, όμως,  να αναφέρονται κριτήρια επιλογής. Αυτό, ενέχει 
κίνδυνο να μην εκπροσωπηθούν ουσιαστικοί φορείς της βιομηχανίας  

 
O ΣΜΕ τοποθετήθηκε με επιστολή του στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σ. Φάμελλο, 

τονίζοντας τα εξής:  
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 Θεωρούμε θετικό τη θεσμοθετημένη λειτουργία Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών , όμως για να 

διαδραματίσουν ουσιαστικά το ρόλο του, χρειάζεται η εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης και Ειδικών 

Περιβαλλοντικών Μελετών που για τις περισσότερες περιοχές, δεν υπάρχουν. Μόνο έτσι θα υπάρχουν 

συγκεκριμένα δεδομένα και κριτήρια για να γνωμοδοτούν με διαφάνεια, προβλεψιμότητα και ασφάλεια δικαίου 

οι φορείς αυτοί. 

 Επίσης, θεωρούμε θετικό ότι στο άρθρο 5 προβλέπεται στο ΔΣ των Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων 

περιοχών, η εκπροσώπηση των παραγωγικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του 

προστατευτέου αντικειμένου με ένα μέλος.  Δεν διευκρινίζεται όμως με ποια κριτήρια θα επιλέγεται ο 

εκπρόσωπος αυτός, ώστε να έχει όντως την πλέον βαρύνουσα σημασία για την περιοχή του φορέα διαχείρισης 

 Θεωρούμε επιβαρυντικό για το επιχειρείν το ότι επεκτείνεται και άλλο το δίκτυο Natura, όταν πλέον του 27% της 

χώρας βρίσκεται ήδη σε καθεστώς προστασίας. Μας προβληματίζει ιδιαίτερα η ένταξη στο Δίκτυο περιοχών 

όπως η Θάσος (Α/Α 5Γ1) με τη γνωστή έντονη και σημαντική, για την εθνική οικονομία, εξόρυξη μαρμάρου, οι 

περιοχές κεντρικού και ανατολικού Κορινθιακού (Α/Α 93), όπου λειτουργούν οι εγκαταστάσεις παραγωγής 

αλουμινίου και εγκαταστάσεις μεταλλείων βωξίτη και η περιοχή Νισύρου-Στρογγυλή (Α/Α 43 115) όπου 

περιλαμβάνει κατά το ήμισυ τη νησίδα Γυαλί, στην οποία διενεργείται η μεγαλύτερη, σε παγκόσμια κλίμακα, 

εξόρυξη ελαφρόπετρας. 

 Επιπροσθέτως οι επεκτάσεις του Δικτύου Natura σε αυτές τις περιοχές δεν προσθέτουν κάτι ιδιαίτερο στην ήδη 

υπάρχουσα βιοποικιλότητα, αντίθετα θα επηρεάσουν αρνητικά τα θέματα αδειοδοτήσεων, ανανεώσεων, 

επεκτάσεων και λειτουργίας των έργων του κλάδου μας, ιδιαίτερα σημαντικών  για την εθνική περιφερειακή 

οικονομία  

 Τέλος το ότι οι Φορείς Διαχείρισης καλούνται να γνωμοδοτούν επί έργων και δραστηριοτήτων της περιοχής 

ευθύνης τους, προσθέτοντας ουσιαστικά μία ακόμη φάση στο μακρύ δρόμο της αδειοδότησης έργων, φαίνεται 

αναπόφευκτο. Όμως στο Άρθρο 4 παρ. 11 πρέπει να μην διατυπώνονται ασαφείς θέσεις για το γνωμοδοτικό 

ρόλο των φορέων. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να μπορούν να γνωμοδοτούν για έργα ακόμη και εκτός 

περιοχής ευθύνης τους, εάν κρίνεται ότι επηρεάζεται έμμεσα το προστατευόμενο αντικείμενο. Αυτή η δυνατότητα 

γνωμοδότησης και εκτός περιοχής ευθύνης των φορέων, επειδή μπορεί να κρίνουν «έμμεσο επηρεασμό του 

έργου» στο προστατευτέο αντικείμενο και μάλιστα χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια, θεωρούμε ότι θα περιπλέξει 

σημαντικά την αδειοδότηση νέων έργων 

 

 

 

 Προβλήματα προώθησης εξαγωγικών προϊόντων από Λιμένα Θεσσαλονίκης 

 

 

Λόγω κινητοποιήσεων των τελωνειακών υπαλλήλων, έχουν δημιουργηθεί σημαντικά προβλήματα στην προώθηση, 

των προς εξαγωγή προϊόντων και φυσικά και των προϊόντων του κλάδου. Οι καθυστερήσεις είναι πλέον τεράστιες και 

οι χρόνοι φορτοεκφόρτωσης των πλοίων υπερβαίνουν τις 59 ώρες. Αποφασίστηκε από το ΔΣ του ΣΜΕ να σταλούν 
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επιστολές προς τα συναρμόδια Υπουργεία και την Ομοσπονδία Τελωνειακών, ζητώντας τη διευθέτηση του 

σοβαρότατου ζητήματος που δημιουργήθηκε.  

 

  

Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 Βράβευση μαθητών στο Μουσείο Γουλανδρή 

 

Στο πλαίσιο της Έκθεσης «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» στο Μουσείο Γουλανδρή, δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό 

εργαστήριο για μαθητές, με θέμα «Χρήσεις των Ορυκτών στην καθημερινή ζωή». Στο τέλος του κάθε εργαστηρίου, 

ακολουθεί τεστ που αξιολογεί την απόδοση των παιδιών σε σχέση με τις γνώσεις που αποκόμισαν από το εργαστήριο. 

Στο τεστ μετέχει επιλεγμένη ομάδα μαθητών από όλους όσοι συμμετείχαν.  

Αποφασίστηκε από το Δ.Σ. του ΣΜΕ να βραβευτεί η νικήτρια ομάδα παιδιών (6-8 παιδιά) που θα καταφέρει να 

απαντήσει σωστά και πιο γρήγορα, όλες τις ερωτήσεις του test. 

Στην ομάδα αυτή, στη προσεχή Γεν. Συνέλευση του Συνδέσμου (Μάιο 2018), θα απονεμηθεί από ένα tablet σε κάθε 

παιδί και στη συνέχεια με έξοδα του ΣΜΕ θα επισκεφθούν μεταλλευτικούς χώρους στην Άμφισσα, με μία διανυκτέρευση 

στην Ιτέα. 

Θα ενημερωθούν για τη γεωλογία – κοιτασματολογία του βωξίτη που υπάρχει στην περιοχή, το πώς αυτός εξορύσσεται, 

πως σχεδιάζεται και λειτουργεί ένα σύγχρονο μεταλλείο σήμερα και τι είδους προωθημένες τεχνολογίες εφαρμόζει, πως 

προστατεύεται ο ανθρώπινος παράγοντας και το περιβάλλον και τέλος πως καθετοποιείται το ορυκτό και τι παράγεται 

από αυτό. 

Θα επισκεφθούν υπόγεια εργοτάξια – μεταλλεία βωξίτη για να αποκτήσουν άμεση εικόνα όσων προηγούμενα 

αναφέρθηκαν. Επίσης για να έχουν σύγκριση με το παρελθόν και ξεκάθαρη εικόνα της τεχνολογικής προόδου των 

σημερινών μεταλλείων, θα επισκεφθούν το μεταλλευτικό μουσείο Vagonetto που αναδεικνύει την εκμετάλλευση του 

βωξίτη την εποχή του 1960. 
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 Συνάντηση της Ομάδας Επικοινωνίας για την ημερίδα στο Μουσείο Γουλανδρή  

 

Στο πλαίσιο διοργάνωσης  της ημερίδας –παρουσίασης που προβλέπεται να γίνει στο Μουσείο Γουλανδρή το Μάρτιο 

του 2018, αποφασίστηκε να συγκεντρωθεί στον Σύνδεσμο μας όλο το οπτικό υλικό (βίντεο η φωτογραφίες) που 

διαθέτουν τα μέλη μας στα αρχεία τους, ώστε επιλέγοντας κάποια από αυτά, με επαγγελματικό τρόπο, να ετοιμαστεί 

μια παρουσίαση που θα προβληθεί την ημέρα εκείνη και στη συνέχεια θα μπορεί να προβάλλεται σε οποιαδήποτε 

εκδήλωση κρίνεται αναγκαίο. 

Από την Ομάδα που έχει οριστεί, αποφασίστηκαν οι ενότητες που θα περιλαμβάνει η παρουσίαση αυτή και 

παρατίθενται παρακάτω: 

Ενότητες 

1. Ιστορικό μέρος. Θα περιλαμβάνει ότι στοιχείο υπάρχει από αρχαίο Λαύριο, Χαλκιδική, Μήλο κτλ. 

2. Προϊόντα του κλάδου μας και η καθημερινή χρήση τους. Επίσης  πως θα ήταν η ζωή μας χωρίς τη ύπαρξη των 

προϊόντων αυτών. 

3. Σύγχρονες τεχνολογίες. Π.χ. Συρματοκοπή στα μάρμαρα, ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης περιβαλλοντικών 

παραγόντων, όργανα μετρήσεων στην τοπογραφία gps και άλλα, επικοινωνία από τα υπόγεια μέτωπα στις 

κεντρικές εγκαταστάσεις,  ηλεκτρονικά καψύλια, μελετητικά προγράμματα εκμετάλλευσης και παρακολούθησης 

εργασιών, εξοπλισμός με τηλεχειρισμό, ρομποτική λειτουργία  εξοπλισμού, νέες τεχνολογίες στον εμπλουτισμό. 

4. Περιβάλλον. Εικόνες αποκατάστασης, φωτογραφίες του χώρου εκμετάλλευσης πριν και μετά την αποκατάσταση 

της, ωφέλιμη αλλαγή χρήσης του χώρου επέμβασης και χρήση της για άλλου είδους ανάγκες, διαχείριση 

μεταλλευτικών αποβλήτων η ωφέλιμη χρήση τους, δημιουργούμενη βιοποικιλότητα στους αποκατεστημένους 

χώρους. 

5. Μέλλον. Πως πιθανολογούμε ότι θα είναι η δραστηριότητα μας στο μέλλον π.χ. πλήρης ρομποτοποίηση, 

υποθαλάσσια εκμετάλλευση, ενεργειακά αυτόνομη λειτουργία εξοπλισμού (μπαταρίες), ανάγκες για νέα υλικά για 

νέες πιθανολογούμενες  χρήσεις, εκμετάλλευση άλλων πλανητών (έρευνες NASA). 
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Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 Ημερίδα Bilbao «Healthy workplaces for all ages» 

 

H συνάντηση έγινε στην έδρα του EU-OSHA στο Bilbao και σηματοδότησε το τέλος της αντίστοιχης δίχρονης 

καμπάνιας. Στη συνάντηση αυτή, μετείχαν τα μέλη του Governing Board και της Advisory Committee of Safety and 

Health at Work, εκπρόσωποι της Commission και των κοινωνικών φορέων, ειδικοί επιστήμονες, υπεύθυνοι 

επιχειρήσεων σε θέματα Υ&Α και άλλοι σχετικοί. 

Η καμπάνια θεωρήθηκε επιτυχής, ξεδιπλώνοντας όλες τις πτυχές του μεγάλου θέματος της ασφαλούς εργασίας για 

όλες τις ηλικίες, με ιδιαίτερες αναφορές για το εργατικό δυναμικό, που είναι πλέον των 50 ετών. Η καμπάνια έδωσε 

ευκαιρίες για ανταλλαγές καλών πρακτικών επί του θέματος, μεταξύ κρατών μελών όπως και φορέων. 

Στο Summit παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη γήρανση του ευρωπαϊκού εργατικού 

δυναμικού και την επιμήκυνση του ορίου συνταξιοδότησης. Αυτά θέτουν την ευρωπαϊκή κοινωνία προ των ευθυνών της 

να έχει τέτοιες συνθήκες δουλειάς που θα δίνουν τη δυνατότητα της παραγωγικής απασχόλησης του γηράσκοντος 

εργατικού δυναμικού σε μεγάλο βάθος χρόνου, προς όφελος των εργαζομένων της κοινωνίας και της ευρωπαϊκής 

οικονομίας. Πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι θα παραμένουν υγιείς 

μεγαλώνοντας και η εργασία τους παραγωγική. 

Αυτό προϋποθέτει προσαρμογές στους χώρους εργασίας ανάλογες με την ηλικία του εργαζόμενου προσωπικού και 

διασφάλιση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας για όλους, που θα αποτελούν το βασικό παράγοντα της επιμήκυνσης του 

εργασιακού βίου. 
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Αυτό ήταν το βασικό αντικείμενο των παρουσιάσεων και των συζητήσεων στο Health Workplaces Summit 2017. 

Περιγράφηκαν και αναλύθηκαν διάφορα μοντέλα και καλές πρακτικές για το πώς προάγεται, για το πώς οικοδομείται 

υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας για όλους. Αυτό αποτέλεσε και το βασικό στόχο της καμπάνιας του EU 

OSHA’s για τη βιώσιμης διατήρηση της ποιότητας εργασίας σε βάθος χρόνου. Αυτό και μετά το τέλος της καμπάνιας, 

θα συνεχίσει να αποτελεί την κυρίαρχη πρόκληση στους ευρωπαϊκούς χώρους  εργασίας και για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Η φιλοσοφία «μηδέν ατυχήματα, μηδέν επαγγελματικές ασθένειες» για όλους και για όλο τον εργασιακό βίο, 

είναι πλέον κυρίαρχη σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. 
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Τονίστηκε ιδιαίτερα από τους εκπροσώπους της Commission ότι η πολιτική «Healthy Workplaces for all ages», αποτελεί 

βασικότατο στοιχείο της ευρύτερης ευρωπαϊκής πολιτικής που πρόσφατα υιοθετήθηκε και αφορά στον πυλώνα των 

Κοινωνικών Δικαιωμάτων. 

Το «European Pillar of Social Right» θέτει ως βασικό στόχο να βελτιώσει την καλή διαβίωση των Ευρωπαίων Πολιτών 

μέσα από το δικαίωμα της εργασίας, την άσκησή του σε υγιείς και ασφαλείς χώρους εργασίας, συνδέοντας το στόχο 

αυτό με την ευρύτερη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. 

 

Το Healthy Workplaces Summit 2017 έθετε τυπικά ένα πανηγυρικό τέλος στην αντίστοιχη 2ετή εκστρατεία για Υγιείς 

Χώρους Εργασίας για όλες τις ηλικίες. 

Η εφαρμογή καλών πρακτικών όπως και τα μοντέλα ή οι μέθοδοι προσέγγισης του θέματος, θα είναι όμως για καιρό 

θέμα αιχμής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


