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Σε λίγες γραμμές τι περιέχει η Έκθεση Πεπραγμένων του Οκτωβρίου  2018: 
 
 
Περιεχόμενα 

 

Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Χωροταξικός Σχεδιασμός 

Προβλήματα από την εφαρμογή της ΥΑ 37776/2645 περί ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών 
πρατηρίων καυσίμων 

Β. ΣΜΕ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Remix Peer Review Meeting 16-18 Oκτωβρίου 2018 στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας 

Γ. Υγεία και Ασφάλεια 

Ένταξη στην οδηγία των καρκινογόνων περί των Diesel Exhaust 

Άρθρο Χ. Καβαλόπουλου στο Newsletter 

Δ. ΣΜΕ και Εργασιακά Θέματα 

Επεκτασιμότητα ΣΣΕ που υπέγραψαν ΣΜΕ και ΟΜΕ 

 

 

Α .  ΠΕΡ Ι ΒΑΛΛΟΝ  ΚΑ Ι  ΑΝΑΠΤΥΞ Η   
 

Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Κ Ο Σ  Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ  
 

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία, εκ νέου εκπόνησης του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό, η 
εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ και η αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού για τη 
Βιομηχανία.  

Ο ΣΜΕ μέσω της αντίστοιχης Ομάδας Εργασίας και των συζητήσεων που έγιναν στο ΔΣ, άρχισε 
να προετοιμάζεται γι’ αυτά, προκειμένου να συγκεκριμενοποιήσει τις απόψεις του και τις 
απαιτήσεις του, τις οποίες θα καταστήσει γνωστές στους μελετητές που έχουν αναλάβει το 
έργο. Σε μία πρώτη προσέγγιση, ο Σύνδεσμος προσδιορίζει την πρότασή του ως εξής: 

α Ειδικό Χωροταξικό Τουρισμού: 
 

Θεωρούμε ως βασικούς άξονες, πάντοτε από πλευράς συμφερόντων της εξορυκτικής 
δραστηριότητας και προστασίας της ανάπτυξής της, τα παρακάτω: 

1. Προσδιορισμός κριτηρίων συνύπαρξης εξορυκτικής δραστηριότητας και τουρισμού: 
Σε αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη οι χωροταξικοί περιορισμοί του ΚΜΛΕ και ο υφιστάμενος 
χωροταξικός σχεδιασμός που αναφέρεται στις δραστηριότητες του κλάδου. Πρέπει να 



6 

προσδιοριστεί με σαφήνεια κάτω από ποιες συνθήκες και σε ποιες περιοχές, μπορούν να 
συνυπάρξουν εξορυκτική δραστηριότητα και τουρισμός. 

2. Προσδιορισμός κριτηρίων αποκλειστικότητας: 
Κάτω δηλαδή από ποιες συνθήκες μπορεί να υπάρξει αποκλειστικότητα χρήσης από την 
εξορυκτική βιομηχανία. Θα πρέπει να δοθούν παραδείγματα αποκλειστικότητας και ισχυρή 
επιχειρηματολογία που να τη στηρίζει 

3. Προστασία προσβασιμότητας νέων κοιτασμάτων ΟΠΥ: 
Πρέπει να  συλλεγούν  στοιχεία από ΣΜΕ, ΥΠΕΝ, ΙΓΜΕΜ σε ότι αφορά μελλοντικές προβλέψεις 
αξιοποίησης ΟΠΥ σε βάθος δεκαετίας, ώστε να δοθούν στους μελετητές. Αυτό θα αφορά 
ιδιαίτερα  στις περιοχές που θα χαρακτηρίζονται  εν δυνάμει τουριστικής ανάπτυξης. Οι 
εταιρείες μέλη του ΣΜΕ καλούνται να ετοιμάσουν τα αντίστοιχα στοιχεία ώστε να γίνει 
προσπάθεια εξασφάλισης της προσβασιμότητας σε κοιτάσματα, τουλάχιστον αυτών που είναι 
δυνατή η άμεση αξιοποίησή τους στο εγγύς μέλλον. 

 

 

β Ειδικό Χωροταξικό για τη Βιομηχανία 
 

Τα βασικότερα θέματα που μας αφορούν στο Βιομηχανικό Χωροταξικό είναι τα εξής: 

− Να παραμείνουν οι αναφορές που υπάρχουν στο παλιό Βιομηχανικό και αφορούν στην 
εξορυκτική δραστηριότητα 

− Να γίνουν ιδιαίτερες αναφορές στις λιμενικές εγκαταστάσεις  ή στις παραθαλάσσιες 
εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης μέσω των οποίων διακινούνται τα προϊόντα του 
κλάδου. Αυτό αποτελεί, όπως είναι κατανοητό, βασικότατο στοιχείο λειτουργίας της 
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εξορυκτικής-μεταλλουργικής βιομηχανίας και ουσιώδες συγκριτικό πλεονέκτημα 
(εύκολη πρόσβαση στη θαλάσσια μεταφορά προϊόντων). 

Και τα δύο αυτά συζητήθηκαν με τον Τομέα Επιχειρησιακού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών 
Πολιτικών του ΣΕΒ ώστε να υποστηριχθούν κατάλληλα, προβάλλοντάς τις ως κύριες θέσεις του 
ΣΜΕ επί του Βιομηχανικού Χωροταξικού 

Αυτονόητο είναι ότι ο ΣΜΕ και αυτοδύναμα θα αναδείξει, στα συναρμόδια υπουργεία, τα θέματα 
αυτά. 

 

γ Ειδικό Χωροταξικό για τις ΟΠΥ 
 

Ο προβληματισμός που εκφράστηκε και στην Ομάδα Περιβάλλοντος και Αδειοδοτήσεων του 
ΣΜΕ και στο ΔΣ είναι κατά πόσο το μελετούμενο Χωροταξικό θα έχει μία ισορροπία ανάμεσα 
στον καθορισμό –αποτύπωση υπαρχόντων χωροταξικών δεδομένων (πχ υπάρχουσες 
δραστηριότητες) και στη δυναμική χωροταξική εξέλιξη (δυναμική ένταξης νέων περιοχών, 
διαμόρφωσης κριτηρίων και προϋποθέσεων ανάπτυξης σε βάθος χρόνου). 

Επίσης πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή των μελετητών στην όσο πιο συγκεκριμένη 
περιγραφή των κατευθυντήριων γραμμών για την ανάπτυξη της εξορυκτικής 
δραστηριότητας(αποκλειστικότητα, απαγορεύσεις, περιορισμοί ή δυνατότητες συνύπαρξης με 
άλλες δραστηριότητες κτλ). 

Αυτό θα βοηθήσει, εκτός των άλλων να ενταχθεί ο κλάδος μας με ορθό και ολοκληρωμένο 
τρόπο, στον κατώτερο Χωροταξικό Σχεδιασμό των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων που επίκειται. 

Βασικός στόχος μας από ένα τέτοιο Ειδικό Χωροταξικό πρέπει να είναι όχι τόσο η αποτύπωση, 
ούτε το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας αλλά η συγκεκριμενοποίηση προϋποθέσεων 
ανάπτυξης.  
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Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α  Α Π Ο  Τ Η Ν  Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η  Τ Η Σ  Υ Α  
3 7 7 7 6 / 2 6 4 5  Π Ε Ρ Ι  Ι Δ Ρ Υ Σ Η Σ  Κ Α Ι  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ  

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ω Ν  Π Ρ Α Τ Η Ρ Ι Ω Ν  Κ Α Υ Σ Ι Μ Ω Ν   
 

Μετά από συνεννοήσεις που έχουν γίνει με το Γεν. Γραμματέα Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων κ. Κ. Βούρδα, ζητούμε την από κοινού αντιμετώπισή τους από υπηρεσιακούς 
παράγοντες του ΥΠΕΝ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

Τα θέματα αυτά που θέτει ο ΣΜΕ είναι τα εξής: 

− Η ΥΑ δεν προβλέπει μεταβατική περίοδο. Δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν άμεσα όλα 
όσα προβλέπει. Η εφαρμογή της απαιτεί νέες επενδύσεις, μετατροπές ήδη υπαρχόντων 
συστημάτων και υπαρχουσών εγκαταστάσεων, αντιμετώπιση σημαντικών τεχνικών 
δυσκολιών, εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών κτλ. 

 Με τη μεταβατική περίοδο διασφαλίζεται να μην υπάρξει περίοδος «παράτυπης» 
λειτουργίας των εργοταξίων του κλάδου μας 

 

− Δεν αποσαφηνίζεται τι ισχύει και τι θα ισχύσει για τις ήδη αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις-
πρατήρια καυσίμων, που αδειοδοτήθηκαν προ της ΥΑ 37776/2645, μέσω άλλων 
κανονιστικών δρόμων. Ζητούμε να παραμείνουν σε ισχύ οι άδειες αυτές. 

 

− Δεν διασαφηνίζεται πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες κεντρικές, υπέργειες 
ή υπόγειες δεξαμενές καυσίμων που τροφοδοτούν πολλαπλά εργοτάξια ή μεγάλου 
μεγέθους εργοτάξια (πχ ΔΕΗ). Πρέπει να αποφασιστεί ενιαίος τρόπος αδειοδότησής τους, 
πέραν του πνεύματος και των προδιαγραφών που τίθενται στην ΥΑ 37776/2645, ίσως 
κατά τα πρότυπα των βιομηχανικών εγκαταστάσεων (ν. 3982/2011). Σημειώνεται ότι 
πολλές από τις δεξαμενές δεν υπογειοποιούνται ούτε μπορούν να «σπάσουν» σε πολλές 
επιμέρους μικρότερες μονάδες  με βάση τις προδιαγραφές της ΥΑ. Για όλες τις μεγάλου 
μεγέθους δεξαμενές, προτείνουμε να λειτουργούν ως αυτοδύναμα ιδιωτικά πρατήρια με 
βάση όχι την ΥΑ αλλά την κείμενη νομοθεσία 

 

− Στις περιπτώσεις όπου εργολάβοι αναλαμβάνουν, κατόπιν σύμβασης, όλο το εξορυκτικό 
έργο, σε ενιαίο λατομικό χώρο, πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να λαμβάνουν άδεια 
λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων και αυτοί και όχι μόνο ο φορέας που έχει άδεια 
εκμετάλλευσης. Προς τούτο, χρειάζεται τροποποίηση της ΥΑ 37776/2645.  

 

− Δεν διασαφηνίζεται τι θα ισχύει για τα βυτιοφόρα οχήματα που θα τροφοδοτούν με 
καύσιμα δυσκίνητα ή άκαμπτα μηχανήματα έργου, παίρνοντας καύσιμο από το ιδιωτικό 
πρατήριο. Ενώ η ΥΑ αναφέρεται σε τροφοδοσία μηχανημάτων όπως πχ 
ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη από ιδιωτικά πρατήρια, δεν καθορίζει πώς θα γίνεται αυτή η 
τροφοδοσία 

 

− Η σημερινή ΥΑ, σύμφωνα με προφορικές διευκρινίσεις που λάβαμε από το Υπουργείο 
Μεταφορών, εφαρμόζεται μόνο σε πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη και δεν εφαρμόζεται 
στη διακίνηση καυσίμου μαζούτ. Αυτό δεν διευκρινίζεται στην ΥΑ με αποτέλεσμα 
δεξαμενές μαζούτ εγκαταστάσεων επεξεργασίας ορυκτών εντός λατομικών χώρων να 
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μην μπορούν να αδειοδοτηθούν. Να αποσαφηνιστεί για ποια είδη καυσίμου εφαρμόζεται 
η Υ.Α. 

 

− Στην ΥΑ 37776/2645 στο άρθρο 1 § 2, ορίζεται σαφώς η έννοια του υπόγειου 
μεταλλευτικού χώρου, εντάσσοντας τα υπόγεια έργα στο πεδίο εφαρμογής της. Κατά το 
άρθρο 9 της ΥΑ, το Πιστοποιητικό Προστασίας εκδίδεται για όλες τις εγκαταστάσεις 
πρατηρίων καυσίμου από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.  

 

Σε περίπτωση που το ιδιωτικό πρατήριο είναι χωροθετημένο εντός υπογείου μεταλλευτικού 
χώρου (επειδή κρίνεται ότι έτσι εξυπηρετεί καλύτερα το εργοτάξιο), η Πυροσβεστική Υπηρεσία 
αρνείται να πιστοποιήσει την υπόγεια εγκατάσταση παρά μόνο εάν αυτή είναι τοποθετημένη σε 
προαύλιο χώρο της πλατείας του εργοταξίου 

Ζητούμε να ρυθμιστεί το θέμα αυτό ώστε η αυτοψία να γίνεται εντός των υπογείων εργοταξίων 
και το πιστοποιητικό πυρασφάλειας να έχει την απαιτούμενη ισχύ για τις εγκαταστάσεις αυτές, 
σε συνάρτηση με τον περιβάλλοντα χώρο τους. 

 

Β .  ΣΜΕ  ΚΑ Ι  ΕΠ Ι ΚΟ ΙΝΩΝΙΑ  

R E M I X  P E E R  R E V I E W  M E E T I N G  1 6 - 1 8  O Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ  
2 0 1 8  Σ Τ Η Ν  Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η  Τ Η Σ  Σ Τ Ε Ρ Ε Α Σ  Ε Λ Λ Α Δ Α Σ  

 
Το πρόγραμμα REMIX Networking Regions, που χρηματοδοτείται από το Εuropean Regional 
Development Fund, έχει ως στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη μέσω καινοτομιών και 
προστασίας περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την εξορυκτική – μεταλλουργική βιομηχανία.  

Το πρόγραμμα REMIX (Smart and Green Mining Regions of EU) είναι μέσα στα πλαίσια του ΕΙΤ 
(Εuropean Innovation Technology). Ενθαρρύνει την παραγωγή πρώτων υλών με αποδοτική 
χρήση των πόρων και περιβαλλοντική και κοινωνικά αποδεκτή παραγωγη πρώτων υλών. 

Το έργο φιλοδοξεί να βοηθήσει στην προώθηση της καινοτομίας στις περιφερειακές αλυσίδες 
αξίας, που σχετίζονται με τη μεταλλεία και αφορούν μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις του 
κλάδου. 

Τα συμπεράσματα από την εφαρμογή του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν για να 
βελτιώσουν τα εργαλεία πολιτικής σχετικά με ΟΠΥ και μεταλλουργία σε κάθε συμμετέχουσα 
(στο πρόγραμμα) περιφέρεια, δημιουργώντας ένα διαπεριφερειακό cluster εξορυκτικών 
δραστηριοτήτων, εντός του πανευρωπαϊκού πλαισίου Smart and Green EU Mining Regions. 
Eπίσης, βασικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των εξορυκτικών δραστηριοτήτων και η 
δημιουργία πλατφόρμας διευκόλυνσης των επενδύσεων.  

Το πρόγραμμα για την Ελλάδα, με συμμετέχουσα την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, μια 
περιοχή πλούσια σε μεταλλευτικούς πόρους και με ισχυρή παράδοση στις μεταλλευτικές και 
μεταλλουργικές δραστηριότητες, υλοποιείται από τη σχολή ΜΜ-ΜΜ του ΕΜΠ. 

Η βιώσιμη, περιβαλλοντικά συμβατή και αποδοτική εκμετάλλευση των ΟΠΥ στην Περιφέρεια 
Ελλάδας και κυρίως η απόκτηση Κοινωνικής Άδειας λειτουργίας απαιτεί τη στενή συνεργασία 
όλων των ενδιαφερόμενων μερών. 
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Στο πλαίσιο αυτό, έγινε η συνάντηση της 16-17 Οκτωβρίου 2018 για να παρουσιαστούν σε 
καινοτόμες καλές πρακτικές του κλάδου ώστε να δοθούν προσωπικές περαιτέρω ανάπτυξης 
των ΟΠΥ στην περιοχή. 

Η συνάντηση περιστράφηκε γύρω από τους βασικούς άξονες:  

 Ιnnovation and research as development drivers in Mining and Metallurgy 
 Institutional and framework challenges and opportunities for the development of the 

raw materials sector 
 Digitizing Mining and Metallurgy Industries –Prospects, Benefits and Challenges 
 Education in the Raw Materials sector 

Ο ΣΜΕ μετείχε στη συνάντηση αυτή με ομιλία του Προέδρου του κ. Α. Κεφάλα, με θέμα 
«Challenges and opportunities in the mining and metallurgical sector». 

 

3ndGreekRawMater
ialsDialogue0512201 

Kάντε διπλό κλικ για να δείτε την πλήρη παρουσίαση. 

 

Παρακάτω επισυνάπτεται link και για τις υπόλοιπες παρουσιάσεις: 

https://www.interregeurope.eu/remix/library/#folder=1385  

 

 

 

Γ .  Υ Γ Ε Ι Α  Κ Α Ι  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α  

Έ Ν Τ Α Ξ Η  Σ Τ Η Ν  Ο Δ Η Γ Ι Α  Τ Ω Ν  Κ Α Ρ Κ Ι Ν Ο Γ Ο Ν Ω Ν  Π Ε Ρ Ι  Τ Ω Ν  
D I E S E L  E X H A U S T  

 
Στις 16.10.10.2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μετά από 
αντίστοιχη εισήγηση της Commission και παρά τις έντονες αντιρρήσεις του κλάδου, 
αποφάσισαν την ένταξη των diesel exhaust – DPM (Diesel Particles Matters) στη δεύτερη 
τροποποίηση της Οδηγίας περί Καρκινογόνων. Αποφασίστηκε ως δεσμευτικό όριο έκθεσης να 
αποτελέσει το 0,05 mg/m3 elemental carbon. Επίσης, έγινε δεκτό να δοθεί μία περίοδος 
προσαρμογής 5 χρόνων επιπλέον των δύο ετών που απαιτούνται για την εφαρμογή της 
Οδηγίας.  

Όπως είχαμε αναφέρει και παλαιότερα, η μέτρηση ενός τέτοιου δείκτη είναι ιδιαίτερα 
προβληματική. Εκτός αυτού, σε ένα χώρο εργασίας που λειτουργούν μηχανήματα πολλών 
ειδών, δύσκολα μπορούν να απομονωθούν οι πηγές και τα αίτια δημιουργίας του προβλήματος 
σε συνδυασμό με την αδυναμία μετρήσεων. Μία λύση στο πρόβλημα με την εφαρμογή 
καθολικής ηλεκτροκίνησης ή με τη χρήση ηλεκτρικών συσσωρευτών, σε πολλές περιπτώσεις 
φαίνεται ανέφικτη με βάση τη διαθέσιμη τεχνολογία και τις επικρατούσες συνθήκες στις 
υπόγειες δραστηριότητες. Επίσης, σημειώνουμε ότι με τη σημερινή διαθέσιμη τεχνολογία των 
κινητήρων, δεν είναι εφικτό να επιτευχθούν  τόσο χαμηλές εκπομπές καυσαερίων. 

https://www.interregeurope.eu/remix/library/#folder=1385
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Ά Ρ Θ Ρ Ο  Χ .  Κ Α Β Α Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  Σ Τ Ο  N E W S L E T T E R   
 
Στη λίστα των καρκινογόνων ουσιών οι εκπομπές καυσαερίων από κινητήρες Diesel 
(Diesel Exhaust) με απόφαση των Ευρωπαϊκών Οργάνων .Κίνδυνος για τον 
εξορυκτικό κλαδο .Δεν επαρκεί ο χρόνος προσαρμογής της υπόγειας εξορυκτικής 
δραστηριότητας 
Του κ Χρήστου Καβαλόπουλου Γενικού Διευθυντή του ΣΜΕ 
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Το θέμα αυτό προέκυψε από τις αποφάσεις των ευρωπαϊκών οργάνων 
(Commission, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο) να τροποποιήσουν την Οδηγία 
2004/37/ΕΕ περί καρκινογόνων ουσιών στο χώρο εργασίας (Carcinogens or 
Mutagens At Work Directive (CMD)), εντάσσοντας κατά προτεραιότητα νέες 
ουσίες με αντίστοιχα όρια έκθεσης εργαζομένων 
 
Μετά την πρώτη τροποποίηση της οδηγίας CMD, όπου εντάχθηκαν στη λίστα του 
Annex I 13 νέες ουσίες, μεταξύ αυτών και το Αναπνεύσιμο Κρυσταλλικό Πυριτικό 
που ενδιέφερε τον εξορυκτικό κλάδο, η Commission ανακοίνωσε στο τριμερές 
γνωμοδοτικό όργανο (εργαζόμενοι, εργοδότες και υπουργεία) σε θέματα Υγείας 
και Ασφάλειας, στην Advisory Committee of Safety and Health at Work (ACSH), 
όπως και στα ευρωπαϊκά όργανα την πρόθεσή της να προχωρήσει στην ένταξη 
νέων ουσιών στην CMD, μέσω μιας δεύτερης τροποποίησης στις οδηγίες. Αυτό 
που ενδιέφερε άμεσα τον κλάδο της εξόρυξης είναι η πρόθεση της ένταξης των 
καυσαερίων Diesel στην οδηγία που εστιάζεται στα DPM (Diesel Particles 
Matters) από τις εκπομπές καυσαερίων Diesel μηχανημάτων στο περιβάλλον 
εργασίας. 
 
Είναι γεγονός, με την υπάρχουσα βιβλιογραφία/μελέτες (παράγοντας που δεν 
πρέπει να παραγνωριστεί), ότι οι χημικές ενώσεις στα diesel exhaust έχουν 
κατηγοριοποιηθεί ως καρκινογόνες. Τα DPM είναι σωματίδια που αποτελούνται 
από πυρήνες ελεύθερου στοιχειώδους άνθρακα (elemental carbon) οι οποίοι 
περιβάλλονται από οργανικές αρωματικές ενώσεις άνθρακα, αποτελούμενες 
κύρια από πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAHs). Για μερικές από αυτές, 
υπάρχουν ενδείξεις για προξένηση καρκίνου από πιθανή παρατεταμένη 
έκθεση. Επιδημιολογικά, εργαζόμενοι που έχουν εκτεθεί σε diesel exhaust, 
αντιμετωπίζουν από απλά ή λιγότερο απλά προβλήματα στα μάτια και στη μύτη, 
πονοκεφάλους, μέχρι αναπνευστικές ασθένειες και καρκίνο στον πνεύμονα. 
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εκπομπές καυσαερίων εξαρτώνται από πολλούς 
παράγοντες όπως, τύποι μηχανήματος, ποιότητα καυσίμου, γενιά κινητήρα και 
τύπος κινητήρα, συστήματα δέσμευσης καυσαερίων, είδη χρησιμοποιούμενων 
λιπαντικών, συνθήκες λειτουργίας της μηχανής κ.α. Με δεδομένο ότι σε ένα 
χώρο εργασίας λειτουργούν πολλών ειδών μηχανές δύσκολα μπορεί να 
απομονωθούν οι πηγές και τα αίτια δημιουργίας του προβλήματος, σε 
συνδυασμό με τις αδυναμίες μετρήσεων. Επίσης, ευρωπαϊκοί φορείς, όπως η 
Business Europe και η Εuromines (συμμετέχει και ο ΣΜΕ) τονίζουν τις 
υφιστάμενες τεχνικές αδυναμίες καθολικής αντιμετώπισης του προβλήματος πχ 
με ηλεκτροκίνηση ή χρήση μπαταριών που σε κάποιες δραστηριότητες όπως σε 
μεταλλεία, δεν έχουν ακόμη καθολική εφαρμογή. Για όλα αυτά, οι φορείς της 
εξορυκτικής βιομηχανίας όπως και η Business Europe, προτείνουν στην 
Commission το όλο θέμα να διερευνηθεί σε μεγαλύτερη έκταση και η ένταξη 
των Diesel Exhaust, στην CMD να αναβληθεί για το εγγύς μέλλον. 
 
Ο εξορυκτικός κλάδος, επισημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλα 
προβλήματα όπως οι μεγάλες δυσκολίες μαζικής αντικατάστασης του 
υπάρχοντος εξοπλισμού και μάλιστα σε συνθήκες συνεχούς λειτουργίας (για 
λόγους ασφάλειας του έργου) των μεταλλείων. Τονίζεται επίσης ότι επί 15 
συνεχή έτη, η εξορυκτική βιομηχανία εξελίσσει συνεχώς τα μέσα παραγωγής και 
το περιβάλλον εργασίας, ιδιαίτερα στις υπόγειες δραστηριότητες. Ένα 
υποχρεωτικό όριο έκθεσης μέσω της CMD και μάλιστα αβέβαιης εφικτότητας , 
κάνει πολύ δύσκολη τη συνέχεια αυτής της εξέλιξης. 
 
Δυστυχώς, ο εξορυκτικός κλάδος, κύρια σε ό,τι αφορά στις υπόγειες 
δραστηριότητες, εισέρχεται σε αχαρτογράφητα νερά. 
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Παρά τις ενστάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης των εκπομπών των καυσαερίων 
από τα μηχανήματα με κινητήρες Diesel, τα ευρωπαϊκά όργανα συναποφάσισαν 
πριν από λίγες ημέρες την ένταξή τους στη λίστα των καρκινογόνων ουσιών, με 
όριο σε elemental carbon το 0,05 mg/m3.. Συναποφασίστηκε επίσης να 
δοθεί πρόσθετος χρόνος 5 ετών προσαρμογής της εξορυκτικής υπόγειας 
δραστηριότητας μετά την επίσημη ενσωμάτωση του κανονισμού (συνήθως 2 
χρόνια για να ολοκληρωθεί από όλα τα κράτη μέλη). 
 
Κατά τη γνώμη του γράφοντος, η εξέλιξη αυτή, σε συνάρτηση με όλο το 
κανονιστικό πλαίσιο υποχρεώσεων της εξορυκτικής βιομηχανίας, θα οδηγήσει σε 
επανεκτίμηση βιωσιμότητας όλων των υφιστάμενων έργων. Η λύση που μπορεί 
να αντιμετωπίσει άνετα τα νέα δεδομένα, είναι η αυτοματοποιημένη-ρομποτική 
λειτουργία των μηχανημάτων εξόρυξης-μεταφοράς. Ίσως, σε τελευταία 
ανάλυση, αυτό να είναι και το επιδιωκόμενο. 
Μία τέτοια κατεύθυνση, όμως, θα απαιτήσει τεράστιες επενδύσεις και 
επανασχεδιασμό των υπαρχόντων έργων ή σχεδιασμό σε νέα βάση των νέων 
έργων. Όλα αυτά απαιτούν κατά κύριο λόγο να υπάρχει το κρίσιμο μέγεθος του 
έργου ή του κοιτάσματος όσον αφορά στα μεταλλεία. 
 
Είναι πιθανό, όλα αυτά να οδηγήσουν σε κλείσιμο κάποιων λειτουργούντων 
εξορυκτικών έργων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην αξιοποίηση των ορυκτών 
πόρων (όσων έχουν μείνει) της Ευρώπης. Επίσης είναι βέβαιο ότι θα 
διαφοροποιηθεί το μοντέλο εργασίας και ο αριθμός των απασχολούμενων στα 
υπόγεια έργα, χωρίς πάντα να είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη ότι το 
πλεονάζον εργατικό δυναμικό θα μπορεί, ως δια μαγείας, να απορροφηθεί σε 
εργασίες άλλου τύπου ή είδους ή εργασία άλλων απαιτήσεων και εξειδικεύσεων 
του σημερινού μοντέλου. 
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Δ .  Σ Μ Ε  Κ Α Ι  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Κ Α  Θ Ε Μ Α Τ Α  

Ε Π Ε Κ Τ Α Σ Ι Μ Ο Τ Η Τ Α  Σ Σ Ε  Π Ο Υ  Υ Π Ε Γ Ρ Α Ψ Α Ν  Σ Μ Ε  Κ Α Ι  Ο Μ Ε  
 

Το Υπουργείο Απασχόλησης εμμένει στην άποψή του, να επεκτείνει τη ΣΣΕ των ΣΜΕ-ΟΜΕ για 
όλο τον κλάδο εάν, τα μέλη του ΣΜΕ απασχολούν τουλάχιστον το 51% των εργαζομένων του 
κλάδου (σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου11 του ν. 1876/1990). 

Στο πλαίσιο αυτό, το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας ζητά να καταθέσει στο ΣΕΠΕ (Σώμα 
Επιθεωρητών Εργασίας), το μητρώο των μελών του, που δεσμεύονται από τη συλλογική 
σύμβαση. 

Με βάση την κατάθεση του μητρώου μελών, Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ΣΕΠ, μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», διαπιστώνει αφενός το σύνολο των εργαζομένων που 
απασχολούνται από τις επιχειρήσεις του ΣΜΕ και αφετέρου το σύνολο των εργαζομένων του 
κλάδου. Από τα στοιχεία αυτά, διαπιστώνεται εάν η συλλογική σύμβαση καλύπτει το 51% των 
εργαζομένων του κλάδου, άρα με βάση την ερμηνεία του νόμου 1876/1990 από το Υπουργείο 
Απασχόλησης, η σύμβαση επεκτείνεται σε όλο τον εξορυκτικό κλάδο. 

Ο πρόεδρος του ΣΜΕ, για ακόμα μία φορά, έστειλε επιστολή στο ΑΣΕ με την οποία αρνείται να 
συμμετάσχει ο Σύνδεσμος στη διαδικασία επεκτασιμότητας, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο 
προσδίδει χαρακτήρα κλαδικότητας στην υπογραφείσα σύμβαση, το οποίο είναι τελείως εκτός 
πνεύματος από τα συμφωνηθέντα με την ΟΜΕ, τον Αύγουστο του 2018.  
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