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

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

•
•
•

Ενημέρωση για τις συναντήσεις του Προεδρείου του ΣΜΕ με το ΓΓ Ενέργειας και
Ορυκτών Πόρων κ. Μ. Βερροιόπουλο και με τον Υπουργό ΥΠΕΝ κ. Π. Σκουρλέτη,
χάραξη νέων στόχων
Workshop για την ολοκλήρωση της μελέτης του ΙΟΒΕ. Προτάσεις για την προβολή
και αξιοποίησή της. Διοργάνωση συνέντευξης τύπου
Επικοινωνιακές δράσεις
Νέες πρωτοβουλίες της Commission για Υ&Α

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
•

Workshop για την ολοκλήρωση της μελέτης του ΙΟΒΕ. Προτάσεις για την
προβολή και αξιοποίησή της. Διοργάνωση συνέντευξης τύπου

Αποφασίστηκε η διοργάνωση workshop, όπου το ΙΟΒΕ θα παρουσιάσει το τελικό draft της
μελέτης στους εκπροσώπους των εταιρειών μελών, όπως και σε στελέχη της που έχουν
σχέση με το ΣΜΕ.
Πραγματοποιήθηκε στις 22/2/2016 στις εγκαταστάσεις της IMERYS, με σημαντική
παρουσία πολλών στελεχών των εταιρειών μελών. Μέσα από την εκτεταμένη συζήτηση
που ακολούθησε την παρουσίαση, έγιναν παρατηρήσεις, προτάθηκαν συμπληρώσεις και
επιμέρους διορθώσεις. Ζητήθηκε από όλες τις εταιρείες μέλη, να στείλουν στο ΣΜΕ
εγγράφως τις παρατηρήσεις τους επί της μελέτης, ώστε εντός του προσεχούς μηνός, τα
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νομικό κείμενο
που θα
περιλαμβάνει και
χρονοδιαγράμματα
εφαρμογής

κείμενα να έχουν πλήρως διαμορφωθεί για να προχωρήσουμε στην παρουσίαση της
μελέτης μέσω συνέντευξης τύπου
Παραθέτουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από pp της σχετικής παρουσίασης της
μελέτης

Ενσωμάτωση με
οριζόντιο τρόπο,
των κατευθύνσεων
της Εθνικής
Πολιτικής για τις
ΟΠΥ σε όλες τις
επιμέρους
πολιτικές και
σχεδιασμούς, ώστε
να εξασφαλίζονται
η βέλτιστη
αξιοποίηση των
κοιτασμάτων και
το δημόσιο όφελος
Ανάληψη
πρωτοβουλίας
από την πολιτεία,
για ενηµέρωση
των τοπικών
κοινωνιών,
αναφορικά µε τη
σηµασία του
ορυκτού πλούτου
της χώρας στην
Περιφερειακή
Ανάπτυξη και την
Εθνική Οικονοµία
Συνέχεια και
συνέπεια στις
αποφάσεις της
πολιτείας και
ασφάλεια δικαίου
Προώθηση νέων
επενδύσεων στον
εξορυκτικό χώρο,
2

διεξαγωγή
µειοδοτικών
διαγωνισµών
διάθεσης των
ελεύθερων
δηµόσιων
µεταλλευτικών
παραχωρήσεων,
παροχή κινήτρων
για νέες
επενδύσεις
αξιοποίησης των
ΟΠΥ
Απλοποίηση της
αδειοδοτικής
διαδικασίας, μέσω
αλλαγών στην ΥΑ
1700225
27/1/2014 (περί
προδιαγραφών
ΜΠΕ).
Μεγαλύτερη
ευελιξία
απαιτήσεων
σχετικά με το
μέγεθος του
περιβαλλοντικού
αποτυπώματος.
Εκλογίκευση και
εξειδίκευση των
Ειδικών
Οικολογικών
Εκτιμήσεων για
έργα εντός
προστατευόμενων
περιοχών.
Αποσαφήνιση του
καθεστώτος και
της διαδικασίας
παράτασης των
ΑΕΠΟ έως δέκα
έτη
Βελτιώσεις στο Ν.
4280/2014
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(ρυθμίσεις
δασικής
νομοθεσίας),
ιδιαίτερα της
υποχρέωσης
πρόσθετης
αναδάσωσης σε
έκταση ίδιας
επιφάνειας με
αυτήν της
επέμβασης
Λειτουργία του
συσταθέντος
Forum για την
εφαρµογή της
Εθνικής Πολιτικής
Αξιοποίησης των
ΟΠΥ και ως
γνωµοδοτικού
οργάνου της
πολιτείας
Στήριξη μέσω
αναπτυξιακών
νόμων και άλλων
εργαλείων, της
καινοτομίας για
τον κλάδο
Μέτρα-κίνητρα
αξιοποίησης των
ελληνικών
μαρμάρων
Προώθηση προς
ψήφιση του
συµφωνηµένου µε
τους φορείς, Νέου
Λατοµικού
Νοµοσχεδίου
Στήριξη
ερευνητικών
προγραµµάτων
των
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γεωεπιστηµονικών
σχολών για
καινοτοµία στη
βιώσιµη
αξιοποίηση των
ορυκτών πόρων
της χώρας

Συμφωνήθηκε εντός Μαρτίου 2016, να πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου, με τη
συμμετοχή, κύρια, οικονομικών δημοσιογράφων, όπου θα παρουσιαστεί η μελέτη. Η
διοργάνωση θα είναι του ΙΟΒΕ και ο ΣΜΕ θα λειτουργήσει μόνο επικουρικά. Σκοπός μας
είναι και κατά τη συνέντευξη τύπου και μετά την ολοκλήρωσή της, να έχουμε τη μεγαλύτερη
δυνατή δημοσιότητα, αναγνωρισιμότητα και αποδοχή των θέσεων της μελέτης.
Μετά το τέλος της συνέντευξης, θα κυκλοφορήσει Δελτίο Τύπου και όλο το υλικό της
μελέτης, θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των εταιρειών μελών και του Συνδέμσου.

Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
•

Συνάντηση του προεδρείου του ΣΜΕ με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γ. Στασινό

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 24-2-2016 σε πολύ θετικό, συνεργατικό και
εποικοδομητικό κλίμα. Εκτός από την ενημέρωση για τον κλάδο, συζητήθηκαν τα εξής
βασικά θέματα που αφορούν στην εξορυκτική βιομηχανία και το ΤΕΕ
• Στήριξη από το ΤΕΕ των αναπτυξιακών προοπτικών του κλάδου ως βασικού
μοχλού ανάπτυξης του τόπου, κατά ενιαίο τρόπο (π.χ. δεν μπορεί να είναι η
Διοικούσα Επιτροπή ή το ΤΕΕ Στερεάς Ελλάδος υπέρ της αξιοποίησης του ορυκτού
πλούτου της χώρας και τα περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ Χαλκιδικής Θράκης να
διάκεινται ενάντια).
• Στήριξη της προσπάθειας του ΣΜΕ για την εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής
Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών
• Ενεργοποίηση της επιστημονικής επιτροπής μεταλλειολόγων προς την κατεύθυνση
της ανάδειξης της σημασίας του κλάδου
• Επανασύσταση και λειτουργία των ομάδων εργασίας του ΤΕΕ κατά θεματική
ενότητα και όχι κατά υπουργείο, π.χ. Υ&Α, περιβάλλον, ανάπτυξη, ενέργεια,
χωροταξία κτλ. Ιδιαίτερα πρέπει να ασχοληθεί με τα θέματα Υ&Α της εργασίας,
δεδομένης της απαξίας των ελεγκτικών μηχανισμών και των αντίστοιχων
υπηρεσιών του Υπουργείου Απασχόλησης
• Προώθηση επιδοτούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω του ΚΕΚ ΤΕΕ
• Επεξεργασία σχεδίου ανάπτυξης για τη χώρα από διάφορους κλάδους του ΤΕΕ και
ανάδειξής του μέσω ημερίδας στην οποία θα μετάσχουν και φορείς όπως οι
επιστημονικές επιτροπές και ο ΣΜΕ
• Δημιουργία ειδικής βιβλιοθήκης ή βάσης δεδομένων που θα αφορούν στην
εξορυκτική δραστηριότητα και την απασχόληση σε αυτήν εξειδικευμένων μηχανικών
μελών του ΤΕΕ

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ συμφώνησε απόλυτα με τις απόψεις μας μας και έθεσε θέμα
καθορισμού από κοινού, προτεραιοτήτων κοινών δράσεων.
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Το Δ.Σ. επεσήμανε την ανάγκη να αποκαταστήσουμε μόνιμη γραμμή επαφής με το ΤΕΕ.
Ως προτεραιότητες δράσεων προτείνει να τεθούν από κοινού τα εξής:

•
•

Ηλεκτρονική Αδειοδότηση
Εθνική Μεταλλευτική Πολιτική και η σημασία των ΟΠΥ, ενταξή της στα αναπτυξιακά
σχέδια της χώρας για την εθνική οικονομία
Ομάδες Εργασίας ΤΕΕ και ενεργοποίηση στελεχών ΣΜΕ
Ενιαία γραμμή ΤΕΕ και Περιφερειακών Τμημάτων για την αξιοποίηση του ορυκτού
πλούτου της χώρας. Να υπάρξει αλληλοενημέρωση μεταξύ κεντρικού ΤΕΕ και
Περιφερειακών Τμημάτων για τον κατά τόπους ορυκτό πλούτο και τις δυνατότητες
αξιοποίησής του

•

Συμμετοχή του Προέδρου του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλα στο Delphi Economic Forum

•
•

Στο Forum που έγινε στο τέλος Φεβρουαρίου 2016, με πολύ μεγάλη συμμετοχή στελεχών
στελεχών εταιρειών, εκπροσώπων της Πολιτικής Ηγεσίας, ξένων προσκεκλημένων κτλ. σε
ένα από τα πολλά «στρογγυλά τραπέζια» συζήτησης θεμάτων, με αντικείμενο την ενέργεια,
μετείχε και ο Πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλας (μετείχαν επίσης ο Πρόεδρος της ΔΕΗ κ.
Μ. Παναγιωτάκης, ο πρώην υπουργός ΠΕΚΑ κ. Ι. Μανιάτης, ο Πρόεδρος του ΔΕΠΑ κ.
Κιτσάκος και ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Σ. Καλιτσάτζης, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου
Ανεξάρτητων Παραγωγών Ενέργειας).
Ο λιγνίτης αμφισβητήθηκε από πολλούς ως ακριβό και ρυπογόνο μέσο παραγωγής Η.Ε.
Ο Πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Κεφάλας επεσήμανε ότι η ποιοτική και ανταγωνιστική ενέργεια
είναι από τους βασικούς πυλώνες στην ανάπτυξη μιας οικονομίας. Αναφέρθηκε σε τρία
καίρια θέματα, στο συντελεστή κόστους ενέργειας για την ελληνική επιχείρηση, την
επίπτωση της ακριβής ενέργειας στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων και στη
μεγάλη πρόκληση της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας. Τόνισε ότι η χώρα μας έχει τη
δυνατότητα και πρέπει να αναπτύξει ένα ισορροπημένο μίγμα παραγωγής ενέργειας, που
να βασίζεται στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και να έχει αποτελεσματικό κόστος για τον
καταναλωτή.
Κυρίαρχος πόρος είναι προς το παρόν ο λιγνίτης, που είναι αντικείμενο της πρώτης σε
μέγεθος εξορυκτικής δραστηριότητας της χώρας μας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην
ανάπτυξη της και στην ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας. Πρέπει να δοθούν
κίνητρα για την εξοικονόμηση ενέργειας και οπωσδήποτε να εξορθολογιστεί η αγορά
ενέργειας, ώστε να μειωθεί το κόστος της.
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•

Ομάδες Εργασίας ΣΜΕ

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της λειτουργίας των Ομάδων Εργασίας του ΣΜΕ, μετά από
διάλογο με τις εταιρείες μέλη επιλέχθηκαν ως νέα ατζέντα θεμάτων ανά ομάδα τα εξής:
−

Ομάδα Επικοινωνίας

α
β

Ενσωμάτωση Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των ΟΠΥ στην Εθνική Νομοθεσία
Προβολή/ανάδειξη σημαντικότητας του κλάδου, προβολή της οικονομικής του
σημασίας
γ Επεξεργασία πλάνου συνεργασίας με πανεπιστημιακές σχολές
δ Νέα καμπάνια για τη χρησιμότητα των ορυκτών στην καθημερινή ζωή με αντίθετη
οπτική από το «ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ ΟΛΑ» (εάν δεν υπήρχαν κάποια από τα σημερινά
εκμεταλλευόμενα ορυκτά, τι θα συνέβαινε)
ε Ανάδειξη των ΕΚΕ των εταιρειών μελών, ανάδειξη του κοινωνικού αποτυπώματος
του κλάδου
στ Ανάδειξη διασύνδεσης ΟΠΥ- ιστορίας-πολιτισμού στην ελληνική κοινωνία
ζ Προβολή του έργου των αποκαταστάσεων των εταιρειών μελών
η Διοργάνωση έκθεσης για τα ευρύ κοινό στο Ευγενίδειο Ίδρυμα με θέμα τον Ορυκτό
Πλούτο της Χώρας και αντιστοιχία με τις επιμέρους ενότητες του www.orykta.gr
θ Eορτασμός της “Minerals Day” από όλες τις εταιρείες μέλη με διοργάνωση
εκδηλώσεων στην περιφέρεια και στις περιοχές δραστηριοτήτων μας. Κοινό,
κατ’ελάχιστον πρόγραμμα συναποφασισμένο στο πλαίσιο του ΣΜΕ
−

Ομάδα Περιβάλλοντος και Αδειοδοτήσεων

α
β

Επεξεργασία προτάσεων απλοποίησης αδειοδότησης και βελτίωσης του Ν. 4014
Επεξεργασία προτάσεων για βελτίωση του Ν. 4280/2014
αντιμετώπιση
προβλημάτων με χορτολιβαδικές εκτάσεις και αναδασώσεις ίσης έκτασης με την
επέμβαση
γ Καθορισμός ανταλλαγμάτων χρήσης αιγιαλού και παραλίας
δ Λατομικό νομοσχέδιο
ε Διάχυση καλών πρακτικών περί βιοποικιλότητας, συνεργασία μεταξύ των μελών,
ενημέρωση τοπικών κοινωνιών
στ Τέλη μεταλλευτικών παραχωρήσεων
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−

Ομάδα Υγιεινής και Ασφάλειας

α
β
γ
δ
ε

Επεξεργασία τροποποιήσεων/αλλαγών ΚΜΛΕ
Επεξεργασία τροποποιήσεων των αντίστοιχων ΠΔ, άδειες χειριστών μηχανημάτων
Σχεδιασμός και εκτέλεση σεμιναρίων σχετικών με Υ&Α στον εξορυκτικό χώρο
Συνεργασία με φορείς Υ&Α όπως ΕΛΙΝΥΑΕ
Παρακολούθηση, παρέμβαση και ενημέρωση για αλλαγές στην Ελληνική και
Ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με Υ&Α
στ Ένταξη εργολαβικού προσωπικού στο ενιαίο σύστημα ασφάλειας των εταιρειών
μελών
ζ Αντιμετώπιση του νέου σχεδίου της Commission για τις εκπομπές καυσαερίου από
μηχανές Diesel στα υπόγεια
η CLP και MSAS στη διακίνηση των μεταλλευτικών προϊόντων
θ Διάχυση καλών πρακτικών Υ&Α μεταξύ εταιρειών μελών

−

Ομάδα Θεμάτων Οικονομικών και Ανάπτυξης

α

Επεξεργασία προτάσεων επί θεμάτων που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και
τη βιωσιμότητα του κλάδου
Επανεξέταση όλων των βαρών των εξορυκτικών επιχειρήσεων . Προτάσεις
τροποποιήσεων
Νέος αναπτυξιακός και φορολογικός νόμος
Εργασιακά, ασφαλιστικό
Επιστροφές ΦΠΑ

β
γ
δ
ε
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•

Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης μελών ΣΜΕ

Δημιουργήθηκε από την υπηρεσία ΣΜΕ ερωτηματολόγιο ικανοποίησης των μελών του και
εστάλη σε 31 αποδέκτες. Απάντησαν 24 άτομα από αυτούς.
Ουσιαστικά μετείχαν όλες οι εταιρείες και τα στατιστικά αποτελέσματα θα αξιολογηθούν
ποσοτικά και ποιοτικά, προκειμένου να διεξαχθούν συμπεράσματα και να χαραχθούν νέοι
στρατηγικοί άξονες πολιτικής του Συνδέσμου.

Βασικοί στόχοι του ερωτηματολογίου ήταν:
−
−
−

Να αξιολογηθεί η σημερινή παρουσία και δράση του Συνδέσμου, όπως και η
συμμετοχή των μελών του
Να αποτιμηθεί η αποτελεσματικότητα εξυπηρέτησης των συμφερόντων των μελών
του
Να αποτυπωθούν οι προσδοκίες και να προσδιοριστούν οι προτεραιότητες στη
δράση του Συνδέσμου για τα επόμενα χρόνια

Δ. ΣΜΕ και ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
•

Τα νέα όρια έκθεσης των εργαζομένων σε NO2, που προτείνονται από την
Commission και οι αντιρρήσεις του εξορυκτικού κλάδου για τα υπογεια

Ως γνωστόν, μετά από εκτεταμένο διάλογο και αντιπαραθέσεις με τον κλάδο της εξόρυξης,
η αρχική πρόταση της SCOEL (Scientific Committee of Occupational Exposure Limits) για
έκθεση εργαζομένων σε NO 2, στο όριο των 0,5 ppm για 8ωρη έκθεση και 1 ppm σε 15 min.
έκθεση, έγινε αποδεκτή από την Advisory Committee of Health and Safety (ACHS), τον
περασμένο Νοέμβριο.
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Η πρόταση αυτή, τέθηκε υπόψη στο αντίστοιχο όργανο της Commission (D.G. Employment,
Social Affairs/Safety and Hygiene at Work), με την υποσημείωση της ACHS (στην οποία,
ως γνωστόν, μετέχουν και εκπρόσωποι της εξορυκτικής βιομηχανίας, όπως και ο ΣΜΕ) ότι
για τις υπόγειες δραστηριότητες, είναι αμφίβολο εάν μπορούν να επιτευχθούν τέτοια όρια
και ότι είναι αμφίβολο εάν αυτά τα όρια μπορούν να ανιχνευθούν / μετρηθούν.
Εκπρόσωποι της D.G. Employment, ζήτησαν τη γνώμη της JRC Helpdesk “Measurement
and Standards”, όσον αφορά στις δυνανότητες μέτρησης τέτοιων ορίων NO 2.
Η JRC απάντησε ότι η εμπειρία που έχει, αφορά στην περιεκτικότητα NO 2 , στον
αναπνευσιμο αέρα μη δεσμευμένου περιβάλλοντος και όχι των υπογείων.
Παρολ’ αυτά, με βάση την εμπειρία τους και την υπάρχουσα βιβλιογραφία, αμφισβητεί εάν
μπορεί τέτοιου είδους όρια NO 2 να μετρηθούν μέσα σε συνθήκες υπογείων εργασιών, με
διαφορετικές επικρατούσες θερμοκρασίες, περιεκτικότητες διαφόρων αερίων στον αέρα,
υγρασίας κτλ. Επίσης, πολλά παρόμοια προβλήματα περιέγραψε και για το
καλυμπράρισμα των οργάνων σε πραγματικές ή εργαστηριακές συνθήκες, θεωρώντας ότι
κάτι τέτοιο έχει τόση σχετικότητα που πρέπει να θεωρείται μη αξιόπιστο.
Θεωρεί ότι «προσδιορίσιμη και αξιόπιστη ακρίβεια μετρήσεων» τόσο χαμηλών τόσο
χαμηλών ορίων NO 2 όπως τα προτεινόμενα από την SCOEL, είναι μη προσεγγίσιμη.
Παράλληλα, η Euromines, με στοιχεία που συνέλεξε από τις εταιρείες και τους συνδέσμους
μέλη, όπως και από το ΣΜΕ, συνέταξε μία έκθεση για τις τεχνικές δυνατότητες
αντιμετώπισης τέτοιων ορίων (ΝΟ 2 ) στις υπόγειες δραστηριότητες, ώστε να αποσταλεί στο
Standard Working Party of Extractive Industry (SWPEI), που αποτελεί ειδική ομάδα
εργασίας της ACHS.
Αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής:
−

Ο επηρεασμός των νέων προτεινόμενων ορίων ΝΟ 2 , θα επηρεάσει άμεσα τις
δραστηριότητες δεκάδων βασικών υπόγειων μεταλλείων. Η έκθεση βασίστηκε σε
στοιχεία τουλάχιστον 34 μεταλλείων
10

−
−

−

Η έκθεση έλαβε υπόψη της την υπάρχουσα τεχνολογία διάτρησης, γόμωσης,
χρησιμοποιούμενων εκρηκτικών σε συνάρτηση με τις αντικειμενικές συνθήκες
εκμετάλλευσης διαφόρων ορυκτών
Προσδιορίζει τα αντικειμενικά προβλήματα συνθηκών, μεθόδων εκμετάλλευσης,
έκτασης και βάθους της υπόγειας εκμετάλλευσης, μηχανικού αερισμού, μεγέθους
κοιτασμάτων, πολυπλοκότητας γεωλογικού μοντέλου κ.α., στοιχειοθετώντας το γιατί
δεν είναι δυνατή και εφαρμόσιμη η εκτεταμένη χρήση ηλεκτροκίνητων
μηχανημάτων, με βάση και την υπάρχουσα τεχνολογία. Αντιθέτως, αναφέρει ότι ο
ντιζελοκίνητος εξοπλισμός, έχει πλεονεκτήματα εμβέλειας, εφαρμογών,
παραγωγικότητας,
ανταγωνιστικού
κόστους,
ενώ
φέρει
σημαντικής
αποτελεσματικότητας συστήματα δέσμευσης καυσαερίων. Κύρια αιτία των
εκπομπών ΝΟ2/ΝΟ, αποτελεί και η ποιότητα καυσίμου που χρησιμοποιείται. Ακόμα
και εάν είναι εφικτή μία εκτεταμένη αλλαγή μηχανημάτων, περνώντας σε
ηλεκτροκίνηση, αυτό θα απαιτήσει πολύ μεγάλες επενδύσεις, που πολλά μεταλλεία
αδυνατούν
να
υλοποιήσουν
και
θα
οδηγούσε
σε
μειωμένη
παραγωγικότητα.Προειδοποιεί ότι σε κάποια μεταλλεία, η προσπάθεια αλλαγών
μεθόδων εκμετάλλευσης και τύπου κίνησης εξοπλισμού, θα οδηγούσε σε απώλεια
ανταγωνιστικότητας στη διεθνή αγορά, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις
Απαντά στο ερώτημα γιατί δεν είναι εφικτή η μείωση ΝΟ 2 /ΝΟ, απλά μέσω
ενίσχυσης του αερισμού των υπογείων εκμεταλλεύσεων. Η έντονη ενίσχυση του
αερισμού, πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει σε κακές συνέπειες για την υγεία των
εργαζομένων

Για να αγγίξει κανείς τα προτεινόμενα όρια ΝΟ 2 πρέπει, με βάση εκτιμήσεις,να αυξήσει τον
κύριο αερισμό με ταχύτητες αέρα, που θα πλησιάζουν τα 70 km/h, οπότε οι εργαζόμενοι
στις υπόγειες εργασίες, με βάση και τους ισχύοντες κανονισμούς, θα ήταν αδύνατο να
συνεχίσουν να εργάζονται. Πέραν τούτου, οι εγκαταστάσεις αερισμού που θα απαιτούνται
σε μία τέτοια κατάσταση, θα είναι τεράστιες, με τεράστιες καταναλώσεις ηλεκτρικής
ενέργειας και σχεδιασμό έργων και αγωγών ανάλογων απαιτήσεων, καθιστώντας την όλη
προσπάθεια τεχνικώς ανέφικτη.
Aπό το Standard Working Party of Extractive Industry(SWPEI)(Εξειδικευμενη ομάδα
εργασίας της Advisory Committee of Safety and Health at work (ACSH)) και από την
ολομέλεια της ACSH, τέθηκε υπόψη της Commission, με ανάλογη τεκμηρίωση, ότι για τις
υπόγειες δραστηριότητες είναι αμφίβολο εάν μπορούν να επιτευχθούν τέτοια όρια και
αβέβαιο εάν μπορούν να ανιχνευθούν/μετρηθούν. Τελικώς, αποφασίστηκε να δοθεί ένα
χρονικό περιθώριο 5 ετών στις υπόγειες δραστηριότητες, από τη στιγμή της εφαρμογής της
λίστας των νέων ορίων, για να γίνουν ό,τι βελτιώσεις είναι εφικτές και να επανεκτιμηθεί το
όλο θέμα.
Το WPC (Working Party for Chemicals) της Advisory Committee of OSHA ενθαρρύνει το
Standing Working Party for the Extractive Industry (SWPEI), προκειμένου να παρέχει
πρακτική καθοδήγηση στο πώς τα όρια μπορούν να επιτευχθούν στο μέγιστο βαθμό και να
παρουσιάσει την πρόοδο που θα επιτευχθεί τα προσεχή έτη.
Η Commission έχει ενημερωθεί για τις αλλαγές που συσχετίζονται με τις μεθοδολογίες
μέτρησης για το NO2 σε εξορυκτικά και υπόγεια έργα και ελέγχει την καταλληλότητα των
υπαρχουσών δυνατοτήτων.
Σημειώνουμε ότι οι θέσεις αυτές τελικώς υποστηρίχθηκαν και από την ολομέλεια της
Advisory Committee of Health and Safety, όπου ήταν ουσιαστική και η συμβολή του ΣΜΕ.
Επειδή είναι αμφίβολο εάν η Commission αλλά και η ολομέλεια της Advisory Committee of
Safety and Health at work, θα αποδεχτεί ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα προσαρμογής
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για τις υπόγειες δραστηριότητες, συζητήθηκε αναλυτικά στην Ομάδα Εργασίας, για τις
κινήσεις που πρέπει να γίνουν από πλευρά EUROMINES προς την κατεύθυνση αυτή.
Συμφωνήθηκε να επιχειρηθεί να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τη Γενική Δν/ση
Απασχόλησης (DG Employment and social affairs), προκειμένου να αναλυθεί η άποψη των
εκπροσώπων των επιχειρήσεων επί του θέματος αυτού. Επίσης, θα γίνει προσπάθεια από
τους εκπροσώπους του κλάδου που μετέχουν στην Advisory Committee of Safety and
Health (μέσα σε αυτούς είναι και ο ΣΜΕ), να περάσουν ευνοϊκή πρόταση για τον κλάδο
στην ολομέλεια της συνεδρίασης τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Σε ό,τι αφορά στη δυνατότητα μέτρησης τόσο χαμηλών περιεκτικοτήτων σε NO2 και σε
απάντηση της Commission που εγγράφως εξέφρασε την άποψη
ότι στην αγορά
κυκλοφορεί τουλάχιστον μία συσκευή, όπως η Draeger, που είναι σε θέση να μετρήσει
αξιόπιστα, χαμηλές περιεκτικότητες NO2, συμφωνήθηκε ότι
είναι απαραίτητο να
παρασχεθούν στην Επιτροπή συγκεκριμένες τεχνικές και επιστημονικές αποδείξεις που να
αναδεικνύουν το λανθασμένο της θέσης της.
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