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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.  

 

Λειτουργεί από το 1924 και ιδρύθηκε από το Φερδινάνδο Σερπιέρη, Πρόεδρο της ιστορικής Γαλλικής Εταιρείας 

Μεταλλείων Λαυρίου (Γ.Ε.Μ.Λ.) με την πρώτη επωνυμία «Ένωσις των εν Ελλάδι Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών 

Επιχειρήσεων». 

Εκπροσωπεί την ελληνική εξορυκτική – μεταλλουργική βιομηχανία στην ελληνική πολιτεία και τα ευρωπαϊκά όργανα. 

Βασικός σκοπός του είναι η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας, που  αποτελεί ανταγωνιστικό της 

πλεονέκτημα, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, της εθνικής οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης. 

Τα μέλη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων  αναγνωρίζοντας τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης της 

διεθνούς και ελληνικής κοινωνίας, ισόρροπη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στον άνθρωπο, 

έχουν θεσπίσει Κώδικα Αρχών που εκφράζει τη φιλοσοφία αυτή και απολογίζονται σε ετήσια βάση, με συγκεκριμένους 

μετρήσιμους δείκτες που απεικονίζουν την κατά βιώσιμο τρόπο λειτουργία τους.  

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 

νεωτεριστικών 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 επίπεδο.   

 
 

Θέσεις και βασικά αιτήματα του ΣΜΕ. Προκλήσεις για το 2017  

 

Η Ελληνική Εξορυκτική Μεταλλουργική Βιομηχανία αντιμετωπίζει έντονο διεθνή ανταγωνισμό. Προκειμένου να 

συνεχίσει την ανάπτυξή της και τη σημαντική της συμβολή και μάλιστα με αυξανόμενους ρυθμούς στην εθνική οικονομία, 

πρέπει να ικανοποιηθούν βασικά αιτήματα και θέσεις του ΣΜΕ, όπως: 

 

 Εφαρμογή της Εθνικής Πολιτική Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών με νομικό κείμενο, προτεραιότητες 

και χρονοδιαγράμματα εφαρμογής 

 

Αποτελεί ύψιστη σημασία για τον κλάδο η εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για την αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων 

Υλών της χώρας (επισήμανση μελέτης ΙΟΒΕ, Μάρτιος 2016) 

 

 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 

 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 

 Eκπόνηση και προώθηση προς ψήφιση νέου σύγχρονου Λατομικού Νομοσχεδίου 

 
 

●  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.  

● 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 γεωεπιστηµονικών 

σχολών για καινοτοµία στη βιώσιµη αξιοποίηση των ορυκτών πόρων 
της χώρας 

 

● Οικολογικών Εκτιμήσεων για έργα εντός προστατευόμενων 
περιοχών. Αποσαφήνιση του καθεστώτος και της διαδικασίας 
παράτασης των ΑΕΠΟ έως δέκα έτη 

● Βελτιώσεις στο Ν. 4280/2014   
 
Eπισκεφτείτε το site www.orykta.gr και μάθετε τα πάντα για τα ορυκτά 

 

http://www.orykta.gr/
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 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 

 Δημιουργία κινήτρων για την προώθηση νέων επενδύσεων στον εξορυκτικό χώρο 

 

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

 
 

Σε λίγες γραμμές τι περιέχει η έκθεση του Ιανουαρίου 2017 
Α. ΔΣ 

Β. Περιβάλλον και ανάπτυξη 

 Συναντήσεις Ομάδας Αδειοδοτήσεων με θέμα «απλοποιήσεις αδειοδοτήσεων βάσει του Ν.4442/2016» 

 Συνάντηση με τον Υπουργό ΠΕΝ κ. Γ. Σταθάκη 

 Ειδικό Χωροταξικό για τις ΟΠΥ 

 Λατομικό Νομοσχέδιο 

 Αλλαγές στο Μεταλλευτικό Κώδικα 

Γ. ΣΜΕ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 Newsletter 

 Συνάντηση Ομάδας Επικοινωνίας 23/1/2017 

Δ. ΣΜΕ και ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 Τροποποίηση της Οδηγίας 2004/37/EC για την προστασία εργαζομένων από καρκινογόνες ουσίες. Προτάσεις 

Επιτροπών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 Συνεδρίαση του Governing Board του European Agency for Safety and Health at Work 

E.ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ 

 Συνέντευξη του κ. Κεφάλα στη Ναυτεμπορική με θέμα «Απολογιστικές Εκτιμήσεις της πορείας της ελληνικής εξορυκτικής 

μεταλλουργικής βιομηχανίας για το 2016 και προοπτικές για το 2017» 

 Συνέντευξη του κ. Κεφάλα στην Καθημερινή  με θέμα την οικονομική σημασία του κλάδου και τη συμβολή του στην εθνική 

και περιφερειακή ανάπτυξη 

 

Α. ΔΣ 
 

Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ ήταν τα εξής: 

 

 Κριτική εκτίμηση των αποτελεσμάτων των εταιρειών για το 2016 

 Ενημέρωση για τη συνάντηση με το Γεν. Γραμματέα ΥΠΕΝ κ. Μ. Βερροιόπουλο περί τελών 

 Λατομικό Νομοσχέδιο  

 Απλοποιήσεις αδειοδοτήσεων στο πλαίσιο του νόμου 4442/2016 περί «νέου θεσμικού πλαισίου για την 
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άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 

 Προώθηση δημοσκόπησης για τον κλάδο σε συνεργασία με την εταιρεία RASS 

 Προώθηση Newsletter 

 

 

Β. Περιβάλλον και ανάπτυξη 

Συναντήσεις Ομάδας Αδειοδοτήσεων με θέμα «απλοποιήσεις αδειοδοτήσεων βάσει του 

Ν.4442/2016» 

 

Η Ομάδα Εργασίας του ΣΜΕ πρότεινε στο ΔΣ συγκεκριμένες προτάσεις απλοποίησης αδειοδοτήσεων, ώστε ο ΣΜΕ να εία 

είναι έτοιμος, όταν κληθεί, να τις καταθέσει.  

Η άποψη της ομάδας είναι ότι πρέπει να προταθούν απλοποιητικές διαδικασίες και στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, 

χωρίς να ανατρέπεται ο νόμος 4014/2011 και οι συνοδευτικές Υπουργικές Αποφάσεις. 

 

Οι προτάσεις της ομάδας, αναφέρονται στις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, σε δασικά θέματα, στη γεωτρητική 

έρευνα, στις ΜΠΕ και τα συνοδά έργα, σε πολεοδομικές άδειες, σε αποστραγγιστικές γεωτρήσεις, σε λιμενικές 

εγκαταστάσεις και σε διαδικασίες απαλλοτριώσεων. Επίσης, συζητήθηκε αναλυτικά το θέμα που έχει προκύψει εάν 

δηλαδή η Τεχνική Μελέτη θα είναι με καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης. 

 

Οι προτάσεις αυτές, θα αποτελέσουν ξεχωριστό αντικείμενο της συνεδρίασης του ΔΣ το Φεβρουάριο. 

 

Συνάντηση με τον Υπουργό ΠΕΝ κ. Γ. Σταθάκη 

Έγινε παρουσίαση του κλάδου, της δυναμικής του, της οικονομικής του σημασίας και ιδιαίτερα του ΣΜΕ και των 

μελών του. 

 

Επικεντρωθήκαμε σε θέματα όπως: 

 

 Εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών 

 Δημιουργία Ειδικού Χωροταξικού για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες 

 Νέο Λατομικό Νομοσχέδιο 
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 Απλοποίηση αδειοδότησης 

 

Θέσαμε ως προκλήσεις για την παραπέρα ανάπτυξη του κλάδου, εκτός των ανωτέρω και τα εξής: 

 

 Προβλέψιμο και αναπτυξιακό για τις επιχειρήσεις φορολογικό καθεστώς 

 Μείωση της πολυπλοκότητας της νομοθεσίας (regulation fitness), μείωση της γραφειοκρατίας 

 Ασφάλεια δικαίου 

 Αποτελεσματικές, προβλέψιμες και μη χρονοβόρε 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 

 

 
 

 

 

Κάντε διπλό κλικ στην εικόνα για να δείτε αναλυτικά την παρουσίαση. 

 

 

Η παρουσίαση των απόψεων όπως και των προτάσεών μας, ήταν αρκετά διεξοδική σε κλίμα συναινετικό και 

συνεργατικό. Ο κ. Υπουργός φάνηκε να δίνει ιδιαίτερη προτεραιότητα στο χωροταξικό σχεδιασμό όπως και στη 

δημιουργία Ειδικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ. 

 

Ειδικό Χωροταξικό για τις ΟΠΥ 

Η συμμετοχή του ΣΜΕ στην Ομάδα Χωροταξίας του ΣΕΒ και στην αντίστοιχη Steering Committee, είχε ως αποτέλεσμα 
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την ανάδειξη του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ από το ΣΕΒ ως θέμα προτεραιότητας όχι μόνο για τον κλάδο αλλά 

και την ελληνική οικονομία και την ανάπτυξη. 

 

Η αναγκαιότητα αυτή, ετέθη σε όλες τις προτάσεις του ΣΕΒ προς το Υπουργείο, όπως το τελευταίο υπόμνημα που 

συντάχθηκε και με τη συμμετοχή του ΣΜΕ με θέμα «Χωροταξική Μεταρρύθμιση και νέα πολιτική του χώρου ως 

προϋπόθεση ανάπτυξης. Προτάσεις ΣΕΒ». 

 

Το ίδιο έγινε και στις συναντήσεις της Ομάδας με τον κ. Νικολακάκη (Δν/τή του γραφείου του υπουργού κ. Σταθάκη) και 

την κα Ζήφου, σύμβουλο επί θεμάτων χωροταξίας του Υπουργού. 

 

Στη συνάντηση που είχε ο ΣΜΕ με τον κ. Υπουργό στις 10/1/2017, εκτός των άλλων έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο Ειδικό 

Χωροταξικό για τις ΟΠΥ, θέμα που ο κ. Υπουργός έδειξε σημαντικό ενδιαφέρον. 

 

Την επομένη της συνάντησης, ενημερωθήκαμε από στελέχη της Δν/σης Χωροταξίας του ΥΠΕΝ ότι δόθηκε εντολή από 

τον κ. Υπουργό για σύσταση Ομάδας Εργασίας με θέμα την εκπόνηση προδιαγραφών για Ειδικό Χωροταξικό σχετικά 

με ΟΠΥ. 

 

Ο ΣΜΕ έστειλε στην ομάδα εργασίας του ΥΠΕΝ εκτεταμένη προμελέτη που είχαμε συντάξει με τη βοήθεια εξωτερικών 

συνεργατών από το 2014. 

 

Φαίνεται ότι το όλο θέμα μπαίνει και πάλι σε τροχιά προσέγγισης, δικαιώνοντας τις πολυετείς προσπάθειες του ΣΜΕ.  

 

Λατομικό Νομοσχέδιο  

 

Η ειδική ομάδα εργασίας του ΣΜΕ συνήλθε δύο φορές εντός του Ιανουαρίου, επικαιροποιώντας τις θέσεις του ΣΜΕ και 

προσδιορίζοντας συγκεκριμένες προτάσεις προς το ΔΣ για επιθυμητές αλλαγές που θα ήταν απαραίτητες ή χρήσιμες 

για τη λατομική δραστηριότητα. 

 

To ΔΣ πρόκειται να ασχοληθεί με τις προτάσεις της Ομάδας στην προσεχή συνεδρίαση. Στόχος είναι όταν θα κληθούμε 

για διαβούλευση, να έχει πλήρως αποσαφηνιστεί το περιεχόμενο των αλλαγών που θα προτείνουμε, ανάλογα πάντα 

και με το σχέδιο νόμου που θα παρουσιαστεί. Θα γίνει προσπάθεια στην τελική φάση διαβούλευσης, όχι μόνο να 

παρουσιάσουμε τις διαφωνίες μας και τις θέσεις μας αλλά να τις έχουμε προσεγγίσει και με νομικές διατυπώσεις. 

 

Αλλαγές στο Μεταλλευτικό Κώδικα 

Το ΥΠΕΝ έχει εκφράσει τη θέλησή του  να αλλάξει σημειακά το Μεταλλευτικό Κώδικα, εντάσσοντας τις αλλαγές αυτές 

στις λοιπές διατάξεις του Λατομικού Νομοσχεδίου. 

 

Ο ΣΜΕ στο πλαίσιο της προετοιμασίας προτάσεων για αλλαγές στο Μ.Κ. συνέστησε ad hoc ομάδα εργασίας. Το ΔΣ 

καθόρισε ως αντικείμενο της ομάδας τη χαρτογράφηση των αναγκών των μεταλλευτικών εταιρειών για αλλαγές ώστε 

αυτές στη συνέχεια να στοιχειοθετηθούν κατάλληλα και να προσεγγιστούν ακόμη και νομικά. Επίσης, η ομάδα θα 
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προσδιορίσει ανάγκες επικαιροποίησης του Κώδικα. ‘Ολες οι προτάσεις θα τεθούν υπόψη του ΔΣ του Συνδέσμου. 

 

 

 

Γ. ΣΜΕ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Newsletter 

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της Ομάδας Newsletter στην οποία συζητήθηκαν η μορφή, η δομή, η έκταση 

και το περιεχόμενο της αρθρογραφίας του επικείμενου Newsletter του ΣΜΕ. 

Ήδη ετοιμάζεται ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα εισάγεται η αρθρογραφία και με links θα μπορεί κάποιος να 

παραπέμπεται σε μεγαλύτερη ανάλυση κάποιου θέματος που τον ενδιαφέρει στο site του ΣΜΕ. 

Σε συνεργασία με τα στελέχη των εταιρειών μελών θα δημιουργηθούν λίστες αποδεκτών.  

 

Από την Oμάδα Newsletter συμφωνήθηκε το περιεχόμενο της αρθρογραφίας  να περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη 

πληροφορίας: 

 

 Νέες πρακτικές εταιρειών μελών  και έργα στο εξωτερικό 

 Οικονομικά στοιχεία 

 Αγορές, προϊόντα, καινοτομία, περιβάλλον, ασφάλεια, νέες τεχνολογίες 

 Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

 Εvents εταιρειών μελών  

 Ενεργειακά θέματα 

 Διακρίσεις, βραβεύσεις 

 Επιχειρηματικά νέα 

 Επετειακά θέματα 

 

Τέλος, αποφασίστηκε να περιέχεται σε τμήματα η καμπάνια του «ΓΥΡΩ- ΓΥΡΩ ΟΛΑ» και κάποιες πληροφορίες για τη 

χρήση των ορυκτών στην καθημερινή ζωή με τη φράση «Γνωρίζετε ότι…», προκειμένου να διαδοθεί η μεγάλη 

σημασία των ορυκτών στην καθημερινή ζωή.  

Στόχος να κυκλοφορήσει το πρώτο Newsletter εντός του πρώτου τριμήνου του 2017. 

 

Συνάντηση Ομάδας Επικοινωνίας 23/1/2017 

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της λειτουργίας των Ομάδων Εργασίας του ΣΜΕ, συνήλθε η Ομάδα Επικοινωνίας με 

βασικό θέμα την επεξεργασία προτάσεων επικοινωνιακών δράσεων για το 2017, που  θα υποβληθούν στο ΔΣ του 

Συνδέσμου. 

 

Η ομάδα συζήτησε τις παρακάτω προτάσεις: 

 

 Προβολή των αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης RASS για την εξορυκτική βιομηχανία 
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 Προβολή της Έκθεσης του Μουσείου Γουλανδρή «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» και συμμετοχή σε αυτήν 

 Περιεχόμενο της Έκθεσης Δραστηριοτήτων του 2016 

 Διοργάνωση ανοικτής Γενικής Συνέλευσης Μελών 

 Ημερίδα σε κάποια Περιφέρεια 

 Χρησιμοποίηση του Newsletter για την προβολή των θέσεων του κλάδου 

 Διοργάνωση από το ΣΕΒ workshop για την αξιολόγηση της σημερινής κατάστασης στην περιβαλλοντική 

αδειοδότηση έργων 

 

 
 

Δ. ΣΜΕ και ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Τροποποίηση της Οδηγίας 2004/37/EC για την προστασία εργαζομένων από καρκινογόνες 

ουσίες. Προτάσεις Επιτροπών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Δυστυχώς, οι προτάσεις αυτές του Κοινοβουλίου είναι ιδιαίτερα περιοριστικές. Προτείνονται σε πολλές ουσίες, όπως 

πχ για το κρυσταλλικό πυριτικό, πολύ μικρότερα όρια από ό,τι αυτά που συμφωνήθηκαν από την Advisory Committee 

of Safety and Health at Work (ACSH) και την Commission. 

 

Σημαντικό πρόβλημα δημιουργείται για τον κλάδο από την πρόταση του Κοινοβουλίου για ανώτατο όριο έκθεσης στο 

αναπνεύσιμο κρυσταλλικό πυριτικό το 0,05 mg/m3 αντί του 0,1 mg/m3 της ACSH και την Commission . 

 

Ο βιομηχανικός ευρωπαϊκός κλάδος με προεξάρχουσα τη BusinessΕurope, αντέδρασε έντονα. Εστάλη επιστολή στην 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Απασχόλησης που έχει την κύρια ευθύνη υποβολής προτάσεων προς την ολομέλεια του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα κύρια σημεία της επιστολής αυτής έχουν ως εξής: 

 

 Οι Ευρωπαίοι Εργοδότες έχουν ήδη λάβει δραστικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων τους από 

επικίνδυνους ρύπους στους χώρους εργασίας και φυσικά υποστηρίζουν τις προσπάθειες της Commission να 

αναθεωρήσει την Οδηγία περί καρκινογόνων ουσιών όσον αφορά στα όρια έκθεσης σε συγκεκριμένες ουσίες. 

Η προσέγγιση της Commission έχει βασιστεί σε επιστημονικά στοιχεία από την SCOEL και από τις κοινές 

αποφάσεις και των τριών μερών της ACSH. Eπίσης, η Commission μελέτησε την τεχνική και οικονομική 

εφαρμοσιμότητα των ορίων που προτείνει όπως και τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο από την εφαρμογή 

τους. Γι’ αυτό και αντιδρούν στις προτάσεις του Κοινοβουλίου που περιέχονται στο draft report 

 Ότι ζητούνται χαμηλότερα όρια των προτάσεων της Commission και της ACSH και να συμπεριληφθούν στην 

οδηγία και νέες ουσίες, πέραν των προτεινόμενων, οι Ευρωπαίοι εργοδότες θεωρούν ότι ξεφεύγει κάθε 
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παραδεδεγμένης διαδικασία συναπόφασης και ότι οι προτάσεις του Κοινοβουλίου διακινδυνεύουν να 

καταστρέψουν την ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ επιστημονικών δεδομένων και δυνατοτήτων εφαρμογής. 

Προτάσεις προβληματικές στην εφαρμογή τους, θέτουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο τους εργαζομένους απ’ ό,τι 

προτάσεις που δύνανται να εφαρμοστούν  

 Για τις περισσότερες ουσίες που συμπεριλαμβάνονται στο draft report και για τις οποίες προτείνονται 

χαμηλότερα όρια, υπάρχει έλλειψη διαθέσιμων και εγγυημένης αποτελεσματικότητας τεχνικών και μεθόδων 

μέτρησης σε τόσο χαμηλά επίπεδα έκθεσης. Αυτό, καθιστά ανέφικτη την ουσιαστική παρακολούθησή τους 

 Οι προτάσεις του Κοινοβουλίου θέτουν ως θέμα να περιληφθούν στην Οδηγία και οι τοξικές ουσίες που 

επηρεάζουν τη γονιμότητα (αναπαραγωγή). Για τις ουσίες αυτές, υπάρχουν επιστημονικά αποδεδειγμένα όρια 

έκθεσης που δεν δημιουργούν πρόβλημα στους εργαζόμενους. Η ένταξη των ουσιών αυτών στην CMD 

(Carcinogens Mutagens Directive), θα συνεπάγεται τη λήψη ειδικών μέτρων όπως της υποκατάστασής τους, 

πέραν των όσων έχει προβλέψει γι’ αυτές η οδηγία περί χημικών ουσιών (CAD)(Chemical Agents Directive). 

Eπίσης, οι προτάσεις του Κοινοβουλίου στερούνται μελέτης επιπτώσεων  

 Το ότι προτείνεται να επεκταθεί η ευθύνη των εργοδοτών για ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων ακόμα 

και όταν αποχωρήσουν από την επιχείρηση, είναι πέραν κάθε λογικής και δυνατοτήτων εφαρμογής, όταν 

μάλιστα δεν είναι δυνατόν ένας εργοδότης να έχει τον έλεγχο των συνθηκών που επικρατούν σε κάποια άλλη 

εργασία που θα απασχολείται ο πρώην εργαζόμενός του 

 

Για όλα αυτά, πρέπει το Κοινοβούλιο να αποδεχτεί, τις συμφωνημένες με τα εμπλεκόμενα μέρη, προτάσεις της 

Commission.  

 

 

Συνεδρίαση του Governing Board του European Agency for Safety and Health at Work 

Στη συνεδρίαση αυτή, μετείχε και ο ΣΜΕ. Τα Θέματα που έχουν σχέση με τον κλάδο, είναι τα εξής: 

 

 Healthy workplaces for all ages-Dangerous substances  

 

Συνεχίζεται η καμπάνια με την έντονη συμμετοχή κρατών μελών, φορέων και επιχειρήσεων. Εκδόθηκε και 

οπτικοακουστικό υλικό για την προώθηση των μηνυμάτων της καμπάνιας. Η καμπάνια αυτή, θα συνεχιστεί με δράσεις 

το 2018-2020 και θα επαναπροσεγγιστεί για νέες δράσεις το 2020-2021. 
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Θα εστιαστεί αφενός στην ΠΡΟΛΗΨΗ αφετέρου στον προσδιορισμό των αλλαγών στο περιβάλλον εργασίας και το 

δέον γενέσθαι. Επίσης, θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην απόκτηση κουλτούρας πρόληψης των κινδύνων σχετικών με 

επικίνδυνες ουσίες. 

Και στο θέμα της Υ&Α για όλες τις ηλικίες και στο θέμα των επικίνδυνων ουσιών, η ομάδα των εκπροσώπων των 

εργοδοτών, έθεσαν θέμα ,το υλικό της καμπάνιας να είναι προϊόν εργασίας ειδικών. Ιδιαίτερα επισημάνθηκε ότι πρέπει 

να χρησιμοποιηθούν ειδικοί στις εκτιμήσεις για νέες ουσίες και την πιθανή ένταξή τους σε λίστες της αντίστοιχης οδηγίας 

(CMD). Επίσης, ζήτησαν κανένα υλικό ή θέση, να μην κυκλοφορήσει από τη European Agency, εάν δεν προσυμφωνηθεί 

από όλα τα μετέχοντα μέρη. 

 

Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων εξέφρασαν την άποψη ότι πρέπει εξ αρχής να διασαφηνιστεί ότι άλλο καμπάνια για 

την αντιμετώπιση και τη διαχείριση κινδύνων από επικίνδυνες ουσίες και άλλο νέο κανονιστικά μέτρα. Το πρώτο είναι 

αποδεκτό, το δεύτερο όχι. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουν να χρησιμοποιείται ο όρος «διαχείριση των επικίνδυνων 

ουσιών» και όχι άλλοι όροι, που παραπέμπουν σε κατάργηση ουσιών ή άλλου τύπου, απόλυτα μέτρα. 

 

Οι θέσεις αυτές έγιναν αποδεκτές. 

 

Το slogan αυτής της εκστρατείας «Ηealthy workplaces» είναι: «Safety and Health at work is everyone’s concern. It is 

good for you. It is good for business». 

 

Εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 2018-19 

 
 

Εννέα μηνύματα χαρακτηρίζουν την καμπάνια και περιγράφουν τους στρατηγικούς στόχους: 

 

1. Οι επικίνδυνες ουσίες μπορεί να επηρεάζουν και τη δική σου δουλειά 

2. Διαχειρίσου τις επικίνδυνες ουσίες  με μέγιστη δυνατή προσοχή 

3. Ακολούθησε τους κανονισμούς, εφάρμοσε τα πλέον αποτελεσματικά μέτρα 

4. Προσπάθησε πρώτα να μειώσεις τον κίνδυνο, εφάρμοσε πρακτικές λύσεις για υποκατάσταση των επικίνδυνων 

ουσιών 

5. Υπάρχουν κατευθύνσεις, υπάρχει υποστήριξη για την αντιμετώπιση των κινδύνων , μπορείς να προστατεύεις 

τον εαυτό σου και τους εργαζόμενούς σου να μην βλαφθούν  

6. Υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες στους χώρους εργασίας; Δώσε προσοχή στην καρκινογένεση 

7. Κάποιες ομάδες εργαζομένων είναι εκτεθειμένες στον κίνδυνο. Λάβε σοβαρά υπόψη σου τις ανάγκες τους για 

Υ&Α 

8. Έχε υπόψη σου ότι υπάρχει ισχυρή νομοθεσία που προστατεύει τους εργαζομένους από επικίνδυνες ουσίες 

9. Εργαστείτε ομαδικά για να αντιμετωπίσετε τους κινδύνους από τις επικίνδυνες ουσίες. Δημιουργήστε-

καθιερώστε κουλτούρα ασφάλειας 

 

 

Το υλικό που θα στηρίζει την εκστρατεία θα είναι: 

 

 Διαδραστικό e-tool και e-seminars στη διαχείριση επικίνδυνων ουσιών 
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 Reports σε τρέχουσες γνώσεις επί του θέματος, στατιστικά δεδομένα, εκθέσεις ευρωπαϊκών φορέων και 

Agencies 

 Η εκστρατεία θα περνά και μέσω info sheets και infographics 

 Δεδομένα από μελέτες περιπτώσεων, διάφορα εργαλεία και οπτικοακουστικά που χρησιμοποιούνται ήδη σε ΕU 

και εθνικό επίπεδο 

 Νέα άρθρα ανεβασμένα στο OSH wiki 

 Προβολή υλικού από το «Roadmap on Carcinogens» 

 

 

 Eκστρατεία για τα Μυοσκελετικά 

 

Διαφαίνεται έντονα η τάση, αυτά να συμπεριληφθούν σε νέα οδηγία. Στο ενδεχομένο αυτό, αντιδρούν οι εκπρόσωποι 

των επιχειρήσεων. Για ίδιους λόγους είναι διστακτικοί σε μία εκστρατεία. 

Τα άλλα δύο groups (κυβερνητικών και εργαζομένων) επέμειναν στο σχεδιασμό μιας τέτοιας δράσης και τελικώς έγινε 

αποδεκτό. 

  
 

 Managing stress and psychosocial risk at work  

 

Η εκστρατεία αυτή που διήρκεσε περίπου 2,5 χρόνια, στέφθηκε με επιτυχία.  

 

Τα βασικά ευρήματα της σχετικής καμπάνιας είναι τα εξής: 

 

 Οι ουσιαστικότερες προκλήσεις  της καμπάνιας ήταν ο εναρμονισμός εφαρμογής σε εθνικό και επαγγελματικό 

επίπεδο (ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις) και το κατά πόσο το διατιθέμενο υλικό μπορεί να 

προσαρμοστεί στις εθνικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες 

 Η καμπάνια θα συνεχίσει να υπάρχει με όλο το διαθέσιμο υλικό, ώστε να ολοκληρωθεί η συμμετοχή και των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και διάφορων άλλων φορέων που δεν κατόρθωσαν να αναδείξουν όσο θα 

έπρεπε το όλο θέμα  

 Χρειάζεται οι ανταλλαγές καλών πρακτικών, τόσο γι’ αυτήν την εκστρατεία όσο και για άλλες, να διαδίδονται 
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ευρύτερα, ώστε να περνούν τα μηνύματα. Η European Agency θα διευκολύνει τις ανταλλαγές καλών πρακτικών 

και γνώσεων, δημιουργώντας μια πλατφόρμα, όπου οι εκπρόσωποι του Institution of Focal Points του 

Συμβουλίου, όπως και διάφοροι εμπλεκόμενοι φορείς να μπορούν να μοιραστούν εμπειρίες, σκέψεις, μεθόδους 

και καλές πρακτικές εφαρμογής, υλικό, όπως και φόρμες επικοινωνίας, προκειμένου όλα αυτά να μπορούν να 

εφαρμοστούν σε διαφορετικές χώρες και να προσαρμοστούν στις διάφορες εθνικές ανάγκες 

 

 
 

 

 

 

E.ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ 

Συνέντευξη του κ. Κεφάλα στη Ναυτεμπορική με θέμα «Απολογιστικές Εκτιμήσεις της πορείας 

της ελληνικής εξορυκτικής μεταλλουργικής βιομηχανίας για το 2016 και προοπτικές για το 

2017» 

«Σθεναρή αντίσταση επέδειξε ο κλάδος των μεταλλευτικών επιχειρήσεων κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση, 

παρά τη συνεχιζόμενη κρίση, επισημαίνει στη «Ν» ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 

(ΣΜΕ) Αθανάσιος Κεφάλας. Σύμφωνα με τον κ. Κεφάλα, οι επιχειρήσεις του κλάδου επενδύουν στις εξαγωγές ως 

αντίβαρο της φθίνουσας εσωτερικής ζήτησης. Παράλληλα προσδοκούν τη διευθέτηση σημαντικών εκκρεμοτήτων που 

υπάρχουν με την πολιτεία, η διαιώνιση των οποίων λειτουργεί ανασταλτικά για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. 

Συγκεκριμένα, για μια ακόμη χρονιά οικονομικής κρίσης ο κλάδος των μεταλλευτικών επιχειρήσεων διατήρησε τις 

παραγωγικές του δομές και κατά συνέπεια τις παρεχόμενες παραγωγικές του θέσεις εργασίας, κυρίως στην περιφέρεια. 

Οι ποσότητες των παραχθέντων προϊόντων παρέμειναν γενικά σταθερές ή ελαφρά αυξητικές, με εξαίρεση τη μειωμένη 

κατά 20% παραγωγή λιγνίτη. Οι τιμές πα- ρουσίασαν σχετική σταθερότητα ή ελαφρά ανοδική τάση. Ο τομέας των 

αδρανών εμφάνισε αύξηση ποσοτήτων που πωλήθηκαν στην αγορά κατά 8% έναντι του 2015, ενώ η ελληνική 

τσιμεντοβιομηχανία επιβιώνει χάρη στις εξαγωγές. Τα οικονομικά αποτελέσματα κρίνονται γενικά θετικά, λαμβανομένης 

υπ’ όψιν της συνεχιζόμενης κρίσης. 

Για το 2017 δεν αναμένονται σημαντικές μεταβολές. Υπάρχει έντονη αβεβαιότητα στην αγορά και διάθεση διεκδίκησης 

μεριδίων από τις επιχειρήσεις, αν και αναμένονται αυξήσεις στους ναύλους καθώς και στο ενεργειακό κόστος. Ωστόσο, 

πρόκληση για τον κλάδο είναι η υλοποίηση μιας σειράς επενδύσεων που θα μεγαλώσουν τη συνεισφορά του στην 

εθνική οικονομία. 

Αναφορικά με τις δυσκολίες για τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις που μπορεί να δυσχεραίνουν περαιτέρω την κατάσταση, 

αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, ο κ. Κεφάλας τονίζει πως οι δυσκολίες έχουν κύρια πηγή το κλίμα στην ελ- 

ληνική οικονομία (φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς, αύξηση ενεργειακού κόστους) καθώς και το ασαφές πλαίσιο 

για την επιχειρηματικότητα (μη υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων, δισταγμοί 

στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων κ.λπ.). Κύρια ζητήματα από την πλευρά των επιχειρήσεων είναι η συνεχής βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στον διεθνή ανταγωνισμό. Στις 
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δυσκολίες όμως περιλαμβάνονται και οι νομικές εκκρεμότητες με την ελληνική πολιτεία που ζητούν άμεση επίλυση. Σε 

αυτές περιλαμβάνονται η θεσμοθέτηση της εθνικής πολιτικής για την αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών, η 

εκπόνηση ειδικού χωροταξικού για τις ορυκτές πρώτες ύλες, η προώθηση το συντομότερο προς ψήφιση νέου 

σύγχρονου λατομικού νόμου και η εφαρμογή του νόμου περί απλοποιήσεων αδειοδοτήσεων στον εξορυκτικό κλάδο. 

Όπως επισημαίνει ο κ. Κεφάλας, οι συνέπειες των καθυστερήσεων υλοποίησής τους για τον κλάδο είναι η παρεμπόδιση 

της περαιτέρω ανάπτυξής του που μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της συμμετοχής του στο ΑΕΠ της χώρας. Ως 

αντίβαρο σε όλα αυτά καθώς και στη φορολογική και μακροοικονομική πολιτική των χρόνων της κρίσης, ο κλάδος 

επιδεικνύει τον έντονο εξαγωγικό του χαρακτήρα. Αυτό συνέβαλε ώστε να μετριάσει τις άσχημες συνέπειες από την 

οικονομική και φορολογική πολιτική των τελευταίων ετών». (Λέττα Καλαμαρά, 21/1/2017, Ναυτεμπορική) 

 

Συνέντευξη του κ. Κεφάλα στην Καθημερινή  με θέμα την οικονομική σημασία του κλάδου και 

τη συμβολή του στην εθνική και περιφερειακή ανάπτυξη  

            
Την καλύτερη εικόνα παρουσίασαν οι εταιρείες μαρμάρων λόγω του υψηλού δείκτη εξωστρέφειας, καθώς αναζήτησαν 

νέους πελάτες στη διάρκεια του 2016 στις αγορές της Ασίας, αλλά και της Λατινικής και Βόρειας Αμερικής. 

 

Ανθεκτικότητα επέδειξε ο κλάδος της εξορυκτικής - μεταλλουργικής βιομηχανίας το 2016, με το ποσοστό των εξαγωγών 

για τα 30 μέλη-βιομηχανίες να αγγίζει το 70%. «Ηταν ασφαλώς μία σταθερή χρονιά το 2016 για τον κλάδο, με τις 

εξαγωγές να υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις-μέλη μας και να έχουν ελάχιστες αναταράξεις σε σύγκριση με άλλους 

κλάδους της ελληνικής οικονομίας», δήλωσε στη «Κ» ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων 

Αθανάσιος Κεφάλας, κάνοντας μία πρώτη αποτίμηση της χρονιάς που ολοκληρώθηκε και ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει 

ολοκληρωθεί η συγκέντρωση των στοιχείων από τα μέλη του συνδέσμου μεταλλευτικών επιχειρήσεων. 

 

Την καλύτερη εικόνα παρουσίασαν οι εταιρείες μαρμάρων λόγω του υψηλού δείκτη εξωστρέφειας, καθώς αναζήτησαν 

νέους πελάτες στη διάρκεια του 2016 στις αγορές της Ασίας, της Λατινικής και Βόρειας Αμερικής. Μάλιστα, υπήρξαν 

βιομηχανίες μαρμάρου με διψήφιο αριθμό αύξησης στον ετήσιο κύκλο εργασιών. 

 

Καλή εικόνα παρουσίασαν και οι εγχώριες τσιμεντοβιομηχανίες με αύξηση των εξαγωγών, όπου μεγαλύτερο γεγονός 

http://s.kathimerini.gr/resources/2017-01/26s10ep-thumb-large.jpg
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ήταν η είσοδος του Τιτάνα στην αγορά της Βραζιλίας. Όπως επισημαίνει ο κ. Κεφάλας, «είμαστε ίσως ο μοναδικός 

κλάδος της ελληνικής βιομηχανίας που δεν απολύσαμε προσωπικό από τους συνολικά 16.000 εργαζομένους στον 

κλάδο, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι εταιρείες-μέλη προχώρησαν και σε λογικές αυξήσεις των μισθολογίων. Οι 

εξορυκτικές επιχειρήσεις παραμένουν ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας, με σημαντικό ρόλο στην 

καταπολέμηση της ανεργίας ειδικά στην ελληνική περιφέρεια», προσθέτει ο κ. Κεφάλας. 

 

Σήμερα οι εξορυκτικές - μεταλλουργικές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 3,4% του εγχώριου ΑΕΠ, που αντιστοιχεί 

σε αξία στα 6,2 δισ. ευρώ. Να αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Συνδέσμου Μεταλλευτικών 

Επιχειρήσεων, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο επενδύσεων ανέρχεται στα 2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα μέχρι και το 2020. 

Επίσης, το 2015 οι εξαγωγές του κλάδου ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ. Με βάση σχετική μελέτη που εκπόνησε το ΙΟΒΕ, 

οι δραστηριότητες του εξορυκτικού τομέα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Αττικής, που αποτελεί τον 

σημαντικότερο πληθυσμιακό και οικονομικό πόλο της επικράτειας, συνεισφέροντας περίπου 2,1 δισ. ευρώ στην 

ακαθάριστη αξία παραγωγής αυτής της περιφέρειας. Σημαντική συνεισφορά σημειώνεται και στην Κεντρική Μακεδονία, 

ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, και της εκμετάλλευσης των πολυμεταλλικών κοιτασμάτων στην περιοχή της Χαλκιδικής, 

συνεισφέροντας περίπου 1 δισ. ευρώ στην ακαθάριστη αξία παραγωγής της περιφέρειας. Σε ό,τι αφορά τις επιδράσεις 

της εξορυκτικής βιομηχανίας σε προστιθέμενη αξία, αξίζει να σημειωθεί ότι στον εξορυκτικό τομέα οφείλεται περίπου 

το 12% της προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται στη Στερεά Ελλάδα (σε απόλυτους όρους, περίπου 740 εκατ. ευρώ 

προστιθέμενης αξίας). Αντίστοιχα, στον εξορυκτικό τομέα οφείλεται περίπου το 4% της προστιθέμενης αξίας που 

δημιουργείται στις περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (300 εκατ. ευρώ), της Δυτικής Μακεδονίας (130 

εκατ. ευρώ) και της Θεσσαλίας (270 εκατ. ευρώ), καθώς και περίπου το 3% της προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται 

στο Νότιο Αιγαίο (160 εκατ. ευρώ). Επίσης, σημαντική είναι η συνεισφορά της εξορυκτικής βιομηχανίας στην 

προστιθέμενη αξία που παράγεται στην Κεντρική Μακεδονία (περίπου 500 εκατ. ευρώ ή περίπου 2,2% της 

προστιθέμενης αξίας της περιφέρειας) (Ανέστης Ντόκας, Καθημερινή 26/1/2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 


