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Σε λίγες γραμμές τι περιέχει η Έκθεση Πεπραγμένων του Ιουνίου 2018:

Περιεχόμενα
Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σχέδιο νόμου περί αιγιαλού και παραλίας
Β. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Άρθρο για τις επενδύσεις
Γεύμα εργασίας ΣΜΕ με δημοσιογράφους, με θέμα την επικαιροποιημένη
μελέτη του ΙΟΒΕ
Συμμετοχή του Προέδρου του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλα στο 8ο Συνέδριο για τον
Ορυκτό Πλούτο στο King George την 1η Ιουνίου 2018
Γ. ΣΜΕ και ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Συνεδρίαση του Governing Board του ΕU OSHA 12-13/6/2018
Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ

Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Ως προς το επικείμενο σχέδιο περί αιγιαλού και παραλίας , οι παρατηρήσεις του Συνδέσμου
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων είναι οι εξής:
Α)Γενικά Σχόλια
Θετικό είναι ότι επικαιροποιείται το κανονιστικό πλαίσιο περί αιγιαλού και παραλίας χωρίς τα
κενά του προηγούμενου νόμου 2971/2001.
Επίσης, θετικό θεωρείται ότι στον υπολογισμό του ανταλλάγματος χρήσης δεν λαμβάνεται
υπόψη το μέγεθος της επένδυσης της εγκατάστασης.
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Αρνητικό είναι ότι δεν υπάρχει μέριμνα ευρύτερα για τη βιομηχανία. Επίσης, δεν επιλύονται
θέματα με τις υπάρχουσες, λειτουργούσες εγκαταστάσεις (προβλέψεις για εργασίες
συντήρησης, εκβάθυνσης κτλ).
Αρνητικό, επίσης, είναι ότι δεν ξεκαθαρίζεται τι θα ισχύει για το αντάλλαγμα χρήσης που
αφορά εγκαταστάσεις λειτουργούσες με βάση το Ν. 2971/2001.
Τέλος, για μία ακόμη φορά, εμφανίζεται σχέδιο νόμου περί Αιγιαλού και Παραλίας με
μεγάλες ασάφειες ως προς τον τύπο υπολογισμού ανταλλάγματος χρήσης.

Β) Ειδικά σχόλια
Άρθρο 1
Στον ορισμό της Παραλίας το πλάτος της καθορίζεται τουλάχιστον στα 50 μέτρα (στο
Ν.2971/2001 αναφερόταν ότι το πλάτος είναι μέχρι και 50 μέτρα).
Άρθρο 2
Στην παράγραφο 1 έχει προστεθεί «ότι το κράτος διαχειρίζεται και προστατεύει αιγιαλό και
παραλία σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας, ήπιας βιώσιμης ανάπτυξη και
περιβαλλοντικού και χωροταξικού σχεδιασμού».
Με τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις –σκάλες φόρτωσης, που δεν θεωρούνται «ήπιες» τι
γίνεται; Το περί ήπιας βιώσιμης ανάπτυξης πρέπει να διαγραφεί. Μόνο προβλήματα θα
δημιουργήσει.
Άρθρο 14 §4
Στη παράγραφο 4 θα πρέπει να δίνουν την άποψη τους για τις επιχειρήσεις μεταλλευτικών ,
λατομικών και βιομηχανικών ορυκτών ως συναρμόδιος φορέας το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και όχι μόνο το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
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Άρθρο 14 § 11
Πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την διαδικασία συντηρήσεων και επισκευών για ήδη
υφιστάμενα και νομίμως λειτουργούντα έργα που προϋφίστανται του Ν 2971/2001 περί
αιγιαλού & παραλίας:
a. Επειδή σε αυτά τα προϋφιστάμενα έργα συνήθως δεν υπήρχε ειδική
δυνατότητα πρόβλεψης των εργασιών συντήρησης των λιμενικών τους
εγκ/σεων μέσω της ΑΕΠΟ (δηλ. της αντίστοιχης ΜΠΕ), προτείνουμε την
σύνταξη & υποβολή εμβόλιμου φακέλου με σκοπό ενσωμάτωση στην
ΜΠΕ, με χρονικό περιθώριο υποβολής (συμμόρφωσης) τα δύο έτη από
την έναρξη ισχύος του παρόντος.
b. Μπορεί να ενταχθεί στις μεταβατικές διατάξεις.
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Άρθρο 14 § 13
1. Πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία αποκατάστασης λειτουργικών βαθών των
προϋφισταμένων έργων (νόμιμα παραχωρηθέντων και λειτουργούντων προ του Ν.
2971/ 2001) για τα οποία δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη.
a. Προτείνουμε αντίστοιχη διάταξη όπως και για το θέμα συντηρήσεων (δηλ.
εμβόλιμο φάκελο στις ΜΠΕ), με περιθώριο συμμόρφωσης επίσης 2 έτη
από την θέση σε ισχύ του παρόντος.
b. Επίσης στις μεταβατικές διατάξεις.
Άρθρο 16 α: Αντάλλαγμα χρήσης
Για τις ήδη υφιστάμενες και νόμιμα λειτουργούσες δραστηριότητες προ του Ν.2971/2001,
πρέπει να διευκρινιστούν με σαφήνεια τα ακόλουθα:
a. Ότι για την προ του 2001 περίοδο λειτουργίας τους δεν θα τεθεί θέμα
αναδρομικού ανταλλάγματος χρήσης.
b. Ότι για την περίοδο από του 2001 και εντεύθεν, το αντάλλαγμα χρήσης
που θα χρειασθεί να καταβληθεί, θα αφορά μόνο την περίοδο της 5ετίας
που προηγήθηκε από την θέση σε ισχύ του παρόντος.
Άρθρο 16 α § 1: τύπος υπολογισμού ανταλλάγματος χρήσης
Στον τύπο αυτό, ο συντελεστής καταβαλλόμενης επιφάνειας, πρακτικά χρησιμοποιείται δύο
φορές
ως
πολλαπλασιαστής:
τη
μία
φορά
καθορίζεται
ως
ποιοτικό
μέγεθος, αποκαλούμενο ως Μέγεθος Παραχωρούμενου Χώρου και κλιμακούμενος για
μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιφάνειες και τη δεύτερη φορά ως ποσοτικό μέγεθος που
περιλαμβάνει την απόλυτη τιμή της καταλαμβανόμενης επιφάνειας ανάλογης με το
Εμβαδόν Χώρου.
Κατά τη γνώμη μας, ο συντελεστής επιφάνειας πρέπει να προσμετρηθεί μία μόνο φορά,
κατά την απόλυτο ποσοτική τιμή του (καταλαμβανόμενη έκταση σε τετραγωνικά μέτρα).
Σε ό,τι αφορά στο συντελεστή «Μεγέθους Παραχωρούμενου Χώρου» Η πλειονότητα των
λιμενικών εγκ/σεων που αφορά εξορυκτικές δραστηριότητες καταλαμβάνουν τομέα ζώνης
αιγιαλού, τομέα ζώνης παραλίας και τομέα θαλάσσιου χώρου.
a. Το μέγεθος αφορά το άθροισμα των τριών;
b. Αν ναι, ο συντελεστής είναι ενιαίος για τις τρείς ζώνες;
c. Αν θεωρηθεί ενιαίος, τότε πως θα αντιμετωπιστούν περιβαλλοντικά (από
πλευράς συντελεστή), οι περιοχές που ο καταλαμβανόμενος θαλάσσιος
χώρος είναι ζώνη Natura, αλλά όχι αυτός της ξηράς, ή και αντίστροφα
(π.χ. ζώνη προστασίας στην ξηρά όπως π.χ. αμμοθίνες, αλλά όχι στον
θαλάσσιο χώρο)
Όσον αφορά στον τρόπο υπολογισμού των ανταλλαγμάτων χρήσης μέχρι την έκδοση των
απαιτούμενων ΥΑ, πρέπει:
a. Nα τεθεί ένα min δεσμευτικό χρονικό όριο, εντός του οποίο οι εν λόγω ΥΑ
θα έχουν εκδοθεί, ώστε να αποφύγουμε αυτό που επικρατεί αυτήν την
στιγμή με τις πολλαπλές ερμηνείες που δίνονται στις ισχύουσες διατάξεις».
b. Επιπλέον όσες αποφάσεις εκκρεμούν, αυτές να οριστικοποιηθούν μετά
την έκδοση των εν λόγω ΥΑ.
c. Τα ανταλλάγματα χρήσης που έχουν εκδοθεί ήδη με διάφορους τρόπους
χωρίς ομοιογενή κριτήρια, λόγω των πολλών ερμηνειών των ισχυουσών
διατάξεων, προτείνουμε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να
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τροποποιηθούν και να συμμορφωθούν με το νέο νόμο που θα εκδοθεί,
ώστε να υπάρξει κοινή αντιμετώπιση και να αποφευχθούν φαινόμενα
αθέμιτου ανταγωνισμού.

Β. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΆΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΙ Σ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Εξορυκτική Βιομηχανία και επενδύσεις
Κύρια προϋπόθεση για την επιτυχία του επιδιωκόμενου νέου παραγωγικού υποδείγματος
της χώρας είναι οι επενδύσεις από τον εγχώριο και διεθνή ιδιωτικό τομέα.
Η εξορυκτική βιομηχανία της χώρας αποδεδειγμένα αποτελεί μαγνήτη ξένων επενδύσεων
αλλά και συστηματικό επενδυτή ακόμα και στα δύσκολα χρόνια της κρίσης.
Όπως προκύπτει από την πρόσφατα επικαιροποιημένη μελέτη του ΙΟΒΕ για την εξορυκτική
βιομηχανία και τη συμβολή της στην εθνική οικονομία, παρά την εντεινόμενη οικονομική
εγχώρια κρίση, καταγράφονται σημαντικές επενδύσεις κάθε χρόνο που για το 2016
ανήλθαν σε 345 εκατομμύρια ευρώ. Η αυξανόμενη πορεία των επενδύσεων συνεχίζεται και
στο 2017 και εκτιμάται ότι θα συνεχίσει και το 2018.
Ο κλάδος μπορεί να αυξήσει σε σημαντικό βαθμό τις επενδυτικές του επιδόσεις σε νέες
εγκαταστάσεις-έργα, εξοπλισμό, προστασία του περιβάλλοντος και αποκατάσταση τοπίου,
μεταλλευτική έρευνα καθώς και στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.
Η ταχύτητα υλοποίησης των επενδύσεων όμως θα επηρεαστεί από τις οικονομικές,
χρηματοδοτικές, διοικητικές και ρυθμιστικές συνθήκες που θα επικρατήσουν.
Ανασταλτικοί παράγοντες της επενδυτικής δραστηριότητας του κλάδου, είναι η χρονοβόρα
διαδικασία αδειοδότησης έργων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, η έλλειψη
χωροταξικού σχεδιασμού, η ανασφάλεια δικαίου που πλήττει την εμπιστοσύνη των
επενδυτών καθώς και η εμφανιζόμενη σε αρκετά έργα αντίθεση από μη επαρκώς
πληροφορημένες τοπικές κοινωνίες.

ΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΜΕ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΟΒΕ
Την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε γεύμα εργασίας του ΣΜΕ το ξενοδοχείο Royal
Olympic, με θέμα την παρουσίαση σε δημοσιογράφους της μελέτης του ΙΟΒΕ. Η μελέτη
παρουσιάσθηκε από τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ καθηγητή κ. Νίκο Βέττα και τον Πρόεδρο
του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων κ Αθανάσιο Κεφάλα.
Τονίστηκε ότι σε αυτή την προσπάθεια συγκράτησης παραγωγικού δυναμικού, σημαντική
στήριξη προσέφερε η έντονη εξωστρέφεια πολλών εκ των δραστηριοτήτων του κλάδου,
καθώς το υψηλό ποσοστό εξαγωγών απέτρεψε τη δραστική μείωση της παραγωγής που
παρατηρήθηκε σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Επιπλέον, η διεθνής συμμετοχή στο
μετοχικό κεφάλαιο πολλών επιχειρήσεων του κλάδου διασφάλισε τη ροή επενδυτικών
πόρων σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για την εξεύρεση χρηματοδότησης στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με νέα μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), η
εξορυκτική βιομηχανία κράτησε το παραγωγικό της δυναμικό σε υψηλά επίπεδα πάρα τη
βαθιά και παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας. Στη μελέτη όμως αναφέρεται και
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η επιδείνωση του εγχώριου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που είχε επίδραση στην
κερδοφορία και στην προστιθέμενη αξία του κλάδου.
Οι συνολικές πωλήσεις της εξορυκτικής βιομηχανίας ανήλθαν στα €1,83 δισεκ. το 2016,
έναντι €2,16 δισεκ. το 2015. Οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 15% το 2016 τόσο στους
κλάδους εξόρυξης, όσο και στους άμεσα συνδεδεμένους κλάδους μεταποίησης των
εγχωρίων πρώτων υλών. Στους κλάδους εξόρυξης, η πτώση των πωλήσεων το 2016
προήλθε κατά κύριο λόγο από τα ενεργειακά ορυκτά, με αποτέλεσμα το μερίδιό τους στην
αξία πωλήσεων της εξορυκτικής βιομηχανίας να υποχωρεί σε 26,5%, από 30,6% το 2015.
Αντίθετα, αύξηση του μεριδίου το 2016 παρατηρήθηκε τόσο στα μάρμαρα όσο και στα
βιομηχανικά ορυκτά. Στους κλάδους μεταποίησης, σημαντικός παράγοντας της
υποχώρησης των πωλήσεων το 2016 αποτέλεσε η πτώση των τιμών των εμπορευμάτων, η
οποία διαμορφώνεται στα διεθνή χρηματιστήρια. Ενδεικτικά, η διεθνής τιμή νικελίου μειώθηκε
κατά περίπου 20%, ενώ η τιμή αλουμινίου υποχώρησε κατά 3,6% μεταξύ 2015 και 2016.
Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) της εξορυκτικής βιομηχανίας υποχώρησε το 2016,
μετά από μια τριετία ανάκαμψης. Διαμορφώθηκε στα €1,2 δισεκ., έναντι περίπου €1,4 δισεκ.
την περίοδο 2013-2015. Εντονότερη πτώση σημειώθηκε στους άμεσα συνδεδεμένους
κλάδους μεταποίησης, με 19,9%, σε σχέση με 14,9% στους κλάδους εξόρυξης. Η
απασχόληση στην εξορυκτική βιομηχανία διαμορφώθηκε το 2017 στις 14,0 χιλιάδες θέσεις
εργασίας σε όρους ισοδύναμων πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ), σημειώνοντας οριακή
απώλεια σε σχέση με το 2016. Την περίοδο 2012-2014, η απασχόληση στο σύνολο της
εξορυκτικής βιομηχανίας παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη, ενώ το 2015 σημειώθηκε
σημαντική, αλλά όπως αποδείχθηκε πρόσκαιρη, αύξηση σε 16,7 χιλ. θέσεις ΙΠΑ. Στους
κλάδους εξόρυξης εντοπίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης, κοντά στο 80% του
συνόλου (10,9 χιλ. ΙΠΑ), ενώ στους κλάδους μεταποίησης η απασχόληση διαμορφώθηκε
το 2017 στις 3,1 χιλ. ΙΠΑ. Το μερίδιο της εξορυκτικής βιομηχανίας στο σύνολο της ελληνικής
βιομηχανίας σε όρους απασχόλησης ανήλθε στο 3,7% το 2016, έναντι 4,4% το 2015 και 2,9%
το 2017. Τέλος, οι επενδύσεις των κλάδων εξόρυξης παρουσίασαν κάμψη την περίοδο 20142015, ενώ το 2016 σημειώθηκε αύξηση, στα €273 εκατ. Αύξηση το 2016 καταγράφεται και
στους άμεσα συνδεδεμένους κλάδους μεταποίησης, όπου οι επενδύσεις διαμορφώθηκαν
στα €72,3 εκατ., έναντι €57 εκατ. το 2015. Συνολικά, στην εξορυκτική βιομηχανία, οι
επενδύσεις αυξήθηκαν κατά €160 εκατ. περίπου το 2016 και διαμορφώθηκαν στο
υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας. Οι επενδύσεις έφτασαν έως το 10,7% των
συνολικών επενδύσεων στη βιομηχανία το 2012, υποχώρησαν στο 4,0% το 2014, ενώ το
2016 ανέκαμψαν στο 8,4%.

10

Ως αποτέλεσμα, η εξορυκτική βιομηχανία παρουσιάζει υψηλότερο μερίδιο στις επενδύσεις
έναντι της προστιθέμενης αξίας και της απασχόλησης, αναδεικνύοντας την αυξημένη
ένταση κεφαλαίου και την ενισχυμένη συνεισφορά του κλάδου στην αναγκαία για την
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας επενδυτική δραστηριότητα. Ο εξαγωγικός χαρακτήρας
του κλάδου διατηρείται σε υψηλό επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Το 2016, ωστόσο,
καταγράφεται εξασθένιση της τάξης του 11%, με την αξία των εξαγωγών να διατηρείται σε
επίπεδα άνω του €1 δισεκ.
Στα πιο υψηλά επίπεδα τουλάχιστον από το 2010 διαμορφώθηκε η αξία των εξαγωγών το
2015, αγγίζοντας τα €1,16 δισεκ. Βασικό εξαγωγικό προορισμό των προϊόντων της
εξορυκτικής βιομηχανίας αποτελούν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατηρώντας το
μερίδιο τους σε επίπεδα υψηλότερα του 60% επί του συνόλου της αξίας των εξαγωγών.
Μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος αναδεικνύεται η Ιταλία, που απορροφά περίπου το 17%
της αξίας των εξαγωγών του κλάδου. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι υψηλό παραμένει και
το μερίδιο (33%) της αξίας των εξαγωγών σε προορισμούς με μικρή αξία εξαγωγών,
γεγονός που υποδηλώνει την υψηλή γεωγραφική διασπορά των εξαγωγών του κλάδου.
Τέλος, σε επίπεδο προϊόντων, περίπου το 22% της συνολικής αξίας των εξαγωγών
καταλαμβάνει το τσιμέντο, με το αλουμίνιο να ακολουθεί (19%), ενώ σημαντική συνεισφορά
έχουν το νικέλιο και τα μάρμαρα, με 14% αμφότερα.
Η μελέτη αναφέρεται και στις εκκρεμότητες και στις δυσλειτουργίες που υπάρχουν στο
θεσμικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, η δημιουργία ειδικού χωροταξικού πλαισίου για την
αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών αποτελεί ένα από τα βασικά βήματα προς την
κατεύθυνση της άρσης των βασικών δυσλειτουργιών που εμποδίζουν τη λειτουργία του
κλάδου. Έχουν ήδη θεσπιστεί ειδικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου
ανάπτυξης για τον τουρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις υδατοκαλλιέργειες, τη
βιομηχανία και τα καταστήματα κράτησης.
Η εξόρυξη αποτελεί μια οικονομική δραστηριότητα στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, η
οποία είναι στενά συνδεδεμένη με συγκεκριμένες χωρικές τοποθεσίες. Επομένως, θα ήταν
ιδιαίτερα χρήσιμο να τεθούν με ξεκάθαρους όρους οι χωροταξικές συνθήκες για την
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ανάπτυξη του κλάδου αλλά και να ενσωματωθούν οι υποχρεώσεις του προς το φυσικό και
κοινωνικό περιβάλλον στο εργαλείο του ειδικού χωροταξικού πλαισίου.
Ένα ακόμα βήμα για ενίσχυση της καινοτομίας και των προοπτικών ανάπτυξης της
εξορυκτικής βιομηχανίας είναι η ενσωμάτωση του κλάδου στον αναπτυξιακό νόμο. Αυτό
θα συνεπάγεται και την παροχή κινήτρων για εντατικοποίηση της έρευνας στον κλάδο και
στην υλοποίηση προπαρασκευαστικών έργων.
Ως αποτέλεσμα, η ένταξη του κλάδου στον αναπτυξιακό νόμο αναμένεται να εκσυγχρονίσει
τις σχετικές δραστηριότητες, με ταυτόχρονη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζόμενων
στον κλάδο, που άλλωστε αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας ευρωπαϊκής
βιομηχανικής πολιτικής. Τέλος, παραμένει σημαντική εκκρεμότητα η αποτελεσματική πάταξη
της παράνομης λατόμευσης.
Η λατόμευση χωρίς την κατάλληλη έγκριση και παρακολούθηση των περιβαλλοντικών
ορών οδηγεί σε αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον, στρέβλωση των συνθήκων
ανταγωνισμού στην αγορά και απώλεια εμπιστοσύνης εκ μέρους της κοινωνίας προς τους
θεσμούς, αλλά και σε ενθάρρυνση των έκνομων εκμεταλλευτών ΟΠΥ. Σε αυτή την
κατεύθυνση, είναι κρίσιμης σημασίας να ενισχυθεί ο αναπτυξιακός και ο ελεγκτικός ρόλος
των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων και των διευθύνσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (ΥΠΕΝ) που έχουν σχέση με την αξιοποίηση των ΟΠΥ. Η αναλυτική μελέτη είναι
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ (www.iobe.gr).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΜΕ Κ. Α. ΚΕΦΑΛΑ ΣΤΟ 8Ο
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΥΚΤΟ ΠΛΟΥΤΟ ΣΤΟ KING GEORGE ΤΗΝ
1Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Η εκδήλωση αυτή ασχολήθηκε με αρκετά σημαντικά θέματα του Μεταλλευτικού Τομέα και
επικεντρώθηκε στην ουσιαστική στη σημαντική συμβολή των Ορυκτών Πόρων στην
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Παρατίθεται παρακάτω σχετικό δημοσίευμα:
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Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ GOVERNING BOARD ΤΟΥ ΕU OSHA 1213/6/2018
H ΕU-OSHA με τη σύμφωνη γνώμη της Commission, θέλει να προωθήσει καμπάνια για την
Υ&Α που αφορούν στην εργασία στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας και την online
platform economy. https://osha.europa.eu/el/developments-ict-and-digitalisation-work
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Σκοπός είναι να αναδείξει όλες τις πτυχές του θέματος, ιδιαίτερα τους ψυχοκοινωνικούς
κινδύνους που ενυπάρχουν στις νέες μορφές εργασίας.
Θα προσεγγιστούν τα κενά νομοθεσίας. Θα αξιολογηθούν οι συνθήκες των νέων μορφών
εργασίας, θα αναλυθούν καλές πρακτικές αντιμετώπισης σχετικών με την ψηφιακή εργασία
θεμάτων Υ&Α και τέλος θα επαναπροσεγγιστούν στρατηγικές και πρακτικές ώστε να
προσαρμόζονται στις νέες μορφές εργασίας.
Συνεχίζονται οι καμπάνιες για υγιείς χώρους εργασίας (Healthy Workplaces) με τις
εξειδικευμένες της μορφές όπως Healthy Workplaces από επικίνδυνες ουσίες, για τις μικρο
και μικρο-μικρο επιχειρήσεις σε σχέση με τις επαγγελματικές ασθένειες και την αντιμετώπιση
θεμάτων ασφάλειας σε ηλικιωμένο προσωπικό.

To EU-OSHA προτείνει νέα εξειδικευμένη καμπάνια για τις μυοσκελετικές παθήσεις, η οποία
θα ξεκινά το 2020 και θα ολοκληρώνεται μετά το 2022.
Η καμπάνια αυτή, έγινε κατ’ αρχάς αποδεκτή από το Governing Board με σημαντικές
διαφωνίες ως προς τη διάρκειά της. Το Governing Board ζήτησε τη συμβουλευτική
συμμετοχή στην καμπάνια αυτή των υπουργείων των Κ.Μ., ώστε να είναι σε θέση να
υλοποιήσει την καμπάνια αυτή στις χώρες τους.
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Η ΕU-OSHA προτείνει να γίνει μελέτη σκοπιμότητας για την έκθεση εργαζομένων στην Ε.Ε.
στις επικίνδυνες χημικές ουσίες. Το Governing Board ζήτησε να παρουσιαστεί από την EUOSHA παραπέρα ανάλυση για τη μέθοδο συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων από τα
Κ.Μ. , κριτήρια για την επιλογή των ουσιών στη μελέτη και παρουσίαση ενός pilot data base
που θα περιλαμβάνει αυτά τα δεδομένα τα οποία θα είναι ευκολοπροσελάσιμα από όλους,
θα περιλαμβάνει κατάλληλες οδηγίες αντιμετώπισής τους, σχέδια αντιμετώπισής τους και
άλλες χρήσιμες τεχνικές πληροφορίες για τη διαχείρισή τους.
Βασικό πλεονέκτημα μιας τέτοιας μελέτης εάν θα υλοποιηθούν οι παράμετροι-απαιτήσεις
που τέθηκαν, θα είναι η διαθεσιμότητα, η συγκρισιμότητα και η ποιότητα όλων των
διαθέσιμων στοιχείων από όλα τα Κ.Μ. με βασικά στοιχεία, μεθόδους και συστήματα
μετρήσεων των ουσιών, ομογενοποίηση μεθόδων, κατηγοριοποίηση τομέων δουλειάς και
επαγγελμάτων με βάση την έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες και η ενιαία αντιμετώπιση τεχνικών
και οικονομικών θεμάτων που προκύπτουν από τη διαχείριση από τη διαχείριση επικίνδυνων
ουσιών.

Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ
Ο Ιούνιος είχε το 8 International Forum Mineral Resources in Greece που πραγματοποιήθηκε
στην Αθήνα. Μεταξύ των βασικών Ομιλητών και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών
Επιχειρήσεων κ Αθ Κεφάλας. Το δελτίο τύπου που εκδόθηκε προβλήθηκε μέσω αναρτήσεων σε
πολλά ιστολόγια.

15

16

17

18

