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Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το ΣΜΕ ήταν τα εξής:

Α. ΔΣ

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΔΣ
Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ του ΣΜΕ ήταν τα εξής:
 Πλήρωση κενής θέσης Δ.Σ. Αποφασίστηκε να συμπληρωθεί από το Δν/τα
Σύμβουλο της «ΓΕΩΕΛΛΑΣ» κ. Κ. Γιαζιτζόγλου
 Προετοιμασία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
 Εκκρεμότητες με Πολιτική Ηγεσία και Δημόσια Διοίκηση (Νέο Λατομικό
Νομοσχέδιο, Δασικά, Τέλη αποθεματικών (ανενεργών παραχωρήσεων),
προβλήματα ανανεώσεων ΜΠΕ, Ιδιωτικά πρατήρια καυσίμων)
 Λειτουργία του Δ.Σ. του Συνδέσμου
 Συνδρομές τακτικών μελών
 Πρόταση για συνδιοργάνωση Συνεδρίου με Ναυτεμπορική
 Διοργάνωση γεύματος εργασίας με δημοσιογράφους
 Συμμετοχή ΣΜΕ στο 6ο Διεθνές Συνέδριο για τον ορυκτό πλούτο της χώρας
(Μineral Resources, a driving force for Economic Development)

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 Θέσεις ΣΜΕ επί του Σχεδίου Νόμου «Έρευνα και Εκμετάλλευση Λατομικών
Ορυκτών και άλλες διατάξεις (επικαιροποίηση θέσεων επί του σχεδίου του
2014)
Με επιστολή του προς το ΣΜΕ, ο Γεν. Γραμματέας Ενέργειας και ΟΠΥ κ. Μ. Βερροιόπουλος
γνωστοποίησε στο ΣΜΕ ότι το υπουργείο έχει συστήσει Ομάδα Εργασίας με σκοπό την
αναμόρφωση του Λατομικού Νομοσχεδίου του 2014 και την κατάθεση των τελικών
κειμένων στην πολιτική ηγεσία, ώστε να προωθηθεί το συντομότερο προς ψήφιση.
Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε να αποστείλουμε ως ΣΜΕ τις απόψεις στην Ομάδα Εργασίας
του Υπουργείου.
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νομικό κείμενο
που θα
περιλαμβάνει και
χρονοδιαγράμματα
εφαρμογής
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

Ο Σύνδεσμος, λαμβάνοντας τις απόψεις των μελών του έστειλε γραπτώς τις θέσεις του
τονίζοντας τα εξής βασικά:
−

−

−

−
−

−
−

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

−
−

−
−
−

−

−

Η όλη προσπάθεια πρέπει να στηριχθεί στο σχέδιο του Απριλίου του 2014. Το
σχέδιο αυτό, είχε βγει σε συνεργασία με τα στελέχη της Γεν. Δν/σης Ορυκτών
Πόρων και εν πολλοίς κάλυπτε σημαντικά τις απόψεις μας
Ζητήσαμε διαφορετική αντιμετώπιση για τις χορτολιβαδικού χαρακτήρα εκτάσεις,
αμφισβητούμενου ιδιοκτησιακού καθεστώτος, διαφωνώντας με την πρόταση του
υπουργείου να κατατίθεται αγωγή διεκδίκησης, πριν την κατάθεση εγγυητικής
επιστολής
Διαφωνήσαμε με την πρόταση του υπουργείου η παράταση της διάρκειας ισχύος
των συμβάσεων μίσθωσης πέραν των 40 ετών, να μην μπορεί να γίνει μονομερώς
από το μισθωτή αλλά να απαιτείται η σύναψη νέας σύμβασης
Ζητήσαμε να τεθούν οι ίδιοι περιορισμοί απόστασης από λατομικές περιοχές για τις
πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες
Γίνεται αναφορά σε πολλά σημεία του νομοσχεδίου, σχετικά με την άδεια έγκρισης
επέμβασης ως μια ξεχωριστή απαίτηση, ξεχωριστή διοικητική πράξη και όχι ως
τμήμα της ΑΕΠΟ, όπως προβλέπει ο 4014/2011. Αυτό θεωρούμε ότι αντιβαίνει το
πνεύμα του ισχύοντος νόμου
Θεωρούμε ότι η άδεια ερευνητικών εργασιών διάρκειας ενός+ενός έτους, είναι πολύ
περιορισμένη
Σε ιδιόκτητα λατομεία πρέπει να ισχύει ο περιορισμός των 70 χρόνων ως μέγιστη
διάρκεια ισχύος της άδειας εκμετάλλευσης
Ζητήσαμε επαναπροσέγγιση του θέματος της πλεονάζουσας παραγωγής και της
διάθεσής του από λατομεία που τροφοδοτούν τσιμεντοβιομηχανίες ή ασβεστοποιιες
Στην πλειοδοτική δημοπρασία για ένα λατομικό χώρο, προτείνουμε να αξιολογείται
και ο εξοπλισμος ο ευρισκόμενος εντός και εκτός λατομείου που πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για την εξόρυξη – μεταφορά- επεξεργασία των εξορυσσόμενων
Προτείναμε διαφορετικό τρόπο απολογισμού του αναλογικού μισθώματος
Διαφωνήσαμε με τη μέθοδο υπολογισμού των ποινών με την οποία εισάγεται
συντελεστής ανάλογος με το προσωπικό που απασχολείται
Προτείναμε διάφορες αναγκαίες, κατά τη γνώμη μας, μεταβατικές διατάξεις όπως
για τη διάρκεια εκμετάλλευσης και τη ρύθμισή της στα παλιά λατομεία, διατάξεις για
τις όμορες λατομικές εκμεταλλεύσεις, για τις εκμεταλλεύσεις αδρανών εκτός
λατομικών περιοχών, τα παλιά λατομεία που βρίσκονται σε παρατάσεις, για τα
λατομεία που βρίσκονται σε αποκατάσταση , τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί και
τέλος για τα σημερινά αναλογικά μισθώματα που βρίσκονται πάνω από τα
προβλεπόμενα του σχεδίου νόμου
Προτείνουμε επαναδιατύπωση διατάξεων όπως την εξαίρεση των λατομικών
περιοχών από τις διατάξεις υποχρεωτικής αναδάσωσης ίδιου εμβαδού με εκείνου
της επέμβασης (Ν. 4280/2014)
Προτείναμε την άρση της απαγόρευσης εξορυκτικής δραστηριότητας σε βοσκήσιμες
γαίες

Προώθηση νέων
επενδύσεων στον
εξορυκτικό χώρο,
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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

 Ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων
Το αρχικό σχέδιο απόφασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύου ,
ενέτασσε και τα μεταλλεία-λατομεια αλλά με τρόπο που δεν κάλυπτε τις λειτουργικές
ανάγκες των εξορυκτικών έργων από πλευράς διακίνησης καυσίμων.
Ο ΣΜΕ πρότεινε τα εξής βασικά σημεία:
−

−

−

Να οριστεί «κεντρικό εργοταξικό πρατήριο» το οποίο χωροθετείται στο χώρο
στέγασης των κεντρικών υπηρεσιών του φορέα και «δορυφορικούς σταθμούς
εργοταξιακών πρατηρίων, οι οποίοι χωροθετούνται στα κατά τόπους εργοτάξια. Το
κεντρικό πρατήριο αδειοδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του προτεινόμενου
σχεδίου απόφασης ενώ το δορυφορικό πρατήριο σύμφωνα με τον Μεταλλευτικό
Κώδικα άρθρο 158 και τον ΚΜΛΕ άρθρο 103, 104. Η χωρητικότητα του κεντρικού,
προτείνεται έως 150 m3 και του δορυφορικού έως 20 m3
O ανεφοδιασμός βαρέων ερπιστριοφόρων ή πακτωμένων πετρελαιοκίνητων
μηχανημάτων του έργου από το «πρατήριο (δορυφορικό) καυσίμων», μπορεί να
γίνεται μέσω κατάλληλων οχημάτων, αδειοδοτημένων ως Μηχανημάτων Έργου
(Μ.Ε). Τα εν λόγω οχήματα επιτρέπεται να ανεφοδιάζουν τα προαναφερθέντα
μηχανήματα αποκλειστικά εντός του εργοταξιακού χώρου
Να εξαιρεθούν από τις σύνθετες προδιαγραφές και απαιτήσεις όπως και από την on
line παρακολούθηση των εισροών-εκροών, ή μικρές δεξαμενές (μικρότερες των 5
m3) των απομακρυσμένων εργοταξίων, πολλές των οποίων λειτουργούν εποχιακά
ή με όρους προσωρινής λειτουργίας
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(ρυθμίσεις
δασικής
νομοθεσίας),
ιδιαίτερα της
υποχρέωσης
πρόσθετης
αναδάσωσης σε
έκταση ίδιας
επιφάνειας με
αυτήν της
επέμβασης

Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
•

Συνέδριο στο πλαίσιο της Ολλανδικής Προεδρείας «Preventing work-related
cancer 23-25 May, Amsterdam»

Το πολύ μεγάλο αυτό θέμα, αναλύθηκε από όλες τις πλευρές.
Τα νέα επιστημονικά δεδομένα φέρνουν συνέχεια νέες υποχρεώσεις αντιμετώπισης
καρκινογόνων ή εν δυνάμει καρκινογόνων ουσιών στους χώρους εργασίας. Η μεγάλη
έλλειψη στοιχείων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επιπεδο για καρκινογενέσεις με αιτία την έκθεση
σε ρύπους σε χώρους εργασίας και η πολύ δύσκολη απομόνωση της εργασιακής αιτίας,
πρόκλησης καρκίνου έναντι άλλων, εκτός δουλειάς, παραγόντων, συνθέτουν ένα σκηνικό
απαιτήσεων από τη μία και ελλειψεων σε επίπεδο αποφάσεων και ενεργειών από την άλλη.

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

Μεταφέρουμε βασικά μηνύματα από τις ομιλίες του συνεδρίου:
 Βασική αδυναμία των συστημάτων πρόληψης στους χώρους εργασίας, είναι ο
τρόπος και η λογική λειτουργίας τους. Είναι περισσότερο προσανατολισμένα σε
θέματα ασφάλειας με άμεσες ενέργειες και παρεμβάσεις και λιγότερο σε θέματα
υγείας/υγιεινής, που έχουν ασαφείς αμεσότητες ή και ασαφές πλαίσιο
παρεμβάσεων. Εδώ εντοπίζονται και βασικά νομικά κενά
 Στα θέματα της εμφάνισης καρκίνου σχετιζόμενου με εργασία και της αντιμετώπισής
του, υπάρχουν βασικά εμπόδια νοοτροπιας, αντικειμενικών δυσκολιών και
δυνατότητας εστιασμού σε αιτίες που τον προξενούν.
Υπάρχει καθυστέρηση μεταξύ έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες και εκδήλωσης της
σωματικής βλάβης, «κενού μεταξύ λάμψης και κρότου» (αρχική διάγνωση και τελική
διάγνωση συνήθως ανεπίστρεπτης βλάβης) που δημιουργεί και τα γνωστά
προβλήματα έλλειψης στοιχείων ή αποδείξεων μεταξύ αιτίου και αποτελέσματος.
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γεωεπιστηµονικών
σχολών για
καινοτοµία στη
βιώσιµη
αξιοποίηση των
ορυκτών πόρων
της χώρας

Πρέπει να ξεπεραστεί η νοοτροπία ότι το θέμα πρέπει να το χειρίζονται ειδικοί.
Αποτελεί κατά κύριο λόγο υποχρέωση του management του χώρου εργασίας. Οι
managers του καθημερινού έργου αρέσκονται να θεωρούν πλέον εμφανή (άρα και
αντιμετωπίσιμα) τα θέματα η προβλήματα ασφάλειας παρά τα θέματα υγιεινής, τα
στατιστικά όμως είναι καταλυτικά. Τα θέματα υγιεινής μπορεί να μην φαίνονται
άμεσα αλλά είναι εκεί, σε όλο το εργασιακό περιβάλλον με πολύ δυσάρεστα
αποτελέσματα. Το management του έργου πρέπει να εντρυφήσει στους παράγοντες
που καθορίζουν την υγιεινή στο χώρο εργασίας, αυξάνοντας τα standards ποιότητας
εργασίας, παρεμβαίνοντας καθολικά στην Υ&Α.
Τα οφέλη αυτά, δεν φαίνονται άμεσα ούτε οι μειώσεις κόστους από την απώλεια
δυναμικού και μεγάλου απουσιασμού. Είναι γεγονός μέχρι σήμερα ότι το
μεγαλύτερο κόστος από τις επαγγελματικές ασθένειες το φέρουν οι ασθενείς και η
πολιτεία μαζί με ασφαλιστικούς φορείς

 Η αντιμετώπιση του καρκίνου που σχετίζεται με την εργασία απαιτεί την εφαρμογή
τριών φιλοσοφιών
α
β
γ

Να φτάσουν τα άτομα που αποτελούν αιτία δημιουργίας του κινδύνου , να
πάρουν επάνω τους τους την ευθύνη του επαγγελματικού κινδύνου που
δημιουργούν ή την ευθύνη αντιμετώπισής του
Να ασκηθεί η κατάλληλη ηγεσία ώστε να αντιμετωπίζεται ο κίνδυνος στο
χώρο εργασίας
Να δημιουργηθούν ισχυροί δεσμοί συνεργασίας από κοινές δράσεις μεταξύ
όλων των εμπλεκομένων εντός και εκτός δουλειάς (εργαζομένων,
management, φορέων ασφάλισης κτλ) στην αντιμετώπιση του προβλήματος

«The philosophers have only interpreted the society, the question is how to change it»
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Μόλις πριν από 25 χρόνια η Ε.Ε. υιοθετεί την πρώτη οδηγία για τη «βελτίωση της
πρόληψης του καρκίνου που σχετίζεται με την εργασία». Ήταν η πρώτη μεγάλη
συμβολή στο πρόβλημα, μοντέρνας νομοθεσίας. Η συνέχεια υπήρξε εξίσου
εντυπωσιακή με συνεχείς ανανεώσεις της οδηγίας περί καρκινογόνων. Παρόλ’ αυτά,
πολλές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο παραμένουν από αδρανείς μέχρι ελάχιστα
ενδιαφερόμενες, να εφαρμόζουν πολιτικές και πρακτικές αντιμετώπισης του
προβλήματος. Το κόστος από τον καρκίνο που σχετίζεται με την εργασία, παρά τα
στοιχεία που σήμερα υπάρχουν, ενώ αποδεικνύεται πολύ μεγάλο και αξίζει κανείς
να επενδύσει στην αντιμετώπισή του, φαίνεται ότι από μόνο του δεν πείθει. Η
εμφάνιση καρκίνου άμεσα σχετιζόμενου με διάφορες εργασίες, γίνεται με μεγάλη
διαφορά φάσης, 20-30 χρόνια μετά και αυτό αποτελεί την αιτία να «κρύβεται το
δάσος πίσω από το δέντρο».
Η Ε.Ε. πρέπει να αποτελέσει έναν σημαντικό οδηγό στην προσπάθεια μείωσης της
έκθεσης εργαζομένων σε τέτοιους κινδύνους. Χρειάζεται να τεθούν πιο φιλόδοξοι
στόχοι απ’ ό,τι στο παρελθόν, γιατί ένας μεγάλος αριθμός από εργαζόμενους,
συνεχίζει να εκτίθεται σε καρκινογόνες ουσίες, ακόμη και εκεί όπου έχουν δραστικά
απαγορευτεί ουσίες και υλικά όπως ο αμίαντος. Η διεθνής συνεργασία στο θέμα της
αντιμετώπισης του καρκίνου από την εργασία, μπορεί να συμβάλει σημαντικά.
Πρέπει να τεθεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα «zero work-related cancer»


Δεδομένα και Αριθμοί

 85% των καρκίνων που σχετίζονται με εργασία προέρχονται από τους «top ten»
χημικούς παράγοντες. Σ’ αυτούς διακρίνουμε πρώτο τον αμίαντο, τρίτο τα
ορυκτέλαια, πέμπτο το κρυσταλλικό πυριτικό, έκτο τα καυσαέρια μηχανημάτων
έργου
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Παρά τον υψηλότατο αριθμό θανάτων από καρκίνο σχετιζόμενο με εργασιακό περιβάλλον,
χρειάζεται περαιτέρω προσπάθεια ευαισθητοποίησης/αφύπνισης. Οι ελλείψεις στοιχείων
δεν οδηγούν σε γρήγορη αντιμετώπιση της συνθετότητας του προβληματος και του
επείγοντος του θέματος
 Περίπου 80.000 άνθρωποι πεθαίνουν στην Ε.Ε. από καρκίνο του πνεύμονα, ένας
κάθε 6 λεπτά. Περίπου σε 100.000/έτος εργαζόμενους (εντός Ε.Ε.) διαγιγνώσκεται
καρκίνος
 Περίπου 40 εκ . ευρώ χάνονται ανά ώρα για την αντιμετώπιση των ασθενών, στους
οποίους έχει γίνει ήδη διάγνωση καρκίνου (πάντα συσχετιζόμενου με την εργασία).
Περίπου 2,4 δις ευρώ ξοδεύονται σε σχετικά ιατροδιαγνωστικά και ιατρικές
«θεραπείες». Υπερπολλαπλάσιο αυτού, είναι το έμμεσο κόστος από τις χαμένες
εργατοώρες και παραγωγικότητα, τις απώλειες εσόδων, φόρων, τις οικογενειακές
και κοινωνικές επιπτώσεις κτλ
 “Old habits are hard to break”
To να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα ατομικά μέσα ασφάλειας από τους
εργαζόμενους και όχι απλώς να προσφέρονται από τον εργοδότη, απαιτεί μία
συνεχή προσπάθεια του management. Σε αυτό βοηθά η ευαισθητοποίηση έναντι
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των κινδύνων, η ευρύτερη παιδεία και η εξειδικευμένη εκπαίδευση/επιμόρφωση, τα
διοικητικά μέσα, η καθημερινή προτροπή/απαίτηση του επιβλέποντος προς τον
εργαζόμενο για τη σωστή χρήση ΜΑΠ, η ανάπτυξη κουλτούρας ασφάλειας, η
ανάπτυξη σωστών σχέσεων εντός της ομάδας, το καλό παράδειγμα από τον
επιβλέποντα, η απόκτηση καλών εργασιακών συνηθειών ως «ρουτίνα»
καθημερινότητας.

Το σύνθημα «σκέψου πριν πράξεις», πρέπει να γίνει συνειδήση όχι μόνο για την
ασφάλεια αλλά και για την υγιεινή.
 Βασικά μέτρα πρόληψης κατά του καρκίνου από την εργασία:
•
•
•
•
•
•
•
•

Αναγνώριση,
απομόνωση,
υποκατάσταση
όλων
των
καρκινογόνων
ουσιών.Θέσπιση χαμηλότατων δεσμευτικών ορίων έκθεσης
Εφαρμογή καλύτερων συστημάτων μετρήσεων
Εφαρμογή κατάλληλου και αποτελεσματικού management
Παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης-επιμόρφωσης
στους εργαζόμενους
και
απόκτηση κουλτούρας ασφάλειας
Συνδρομή των ασφαλιστικών φορέων στο πρόβλημα
Ενεργός συμμετοχή των εργατικών συνδικάτων στις προσπάθειες αντιμετώπισης
του καρκίνου, με πνεύμα συνεργασίας με τους εργοδοτικούς και πολιτικούς φορείς
Ενσωμάτωση καλών πρακτικών σε κανονισμούς ασφάλειας
Κατάλληλο reporting, τεχνικά data sheets και early warning systems
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•
•

Ύπαρξη γραπτών διαδικασιών σε δουλειές που είναι πιο εκτεθειμένες σε
επικίνδυνες ουσίες
Λειτουργία κλειστών συστημάτων στην παραγωγική διαδικασία για, όσο δυνατόν,
μικρότερη έκθεση του εργαζόμενου σε επικίνδυνες ουσίες

 Παρουσίαση του European Agency of Safety and Health at Work (OSHA)

9

10

11

Περισσότερες λεπτομέρειες για το συνεδριο στο link:

http://gr2014.eu/events/conferences-and-seminars/conference-occupational-safety-andhealth-osh-%E2%80%93-osh-policy-future
 Σύμφωνο και Roadmap on carcinogens
Εργοδοτικοί φορείς, συνδικάτα και υπουργεία κρατών μελών υπέγραψαν, στο τέλςο του
συνεδρίου, σύμφωνο δράσης και roadmap για την αντιμετώπιση του καρκίνου στους
χώρους εργασίας. Οι φορείς αυτοί είναι: το Αυστριακό Υπουργείο Εργασίας, η Business
Europe, η EU-ΟSHA, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η European Trade Union Confederation και
το Ολλανδικό Υπουργείο Εργασίας. Οι οργανισμοί αυτοί καλούν να ενταχθούν όλοι οι
συναφείς φορείς των κρατών μελών, ώστε οι δράσεις και τα προτεινόμενα μέτρα που
συμφωνήθηκαν, να έχουν καθολική ισχύ.
Βασικός στόχος της προσπάθειας, η ενίσχυση της πρόληψης στις επιχειρήσεις. Βασικές
κατευθύνσεις στην προσπάθεια υλοποίησης του στόχου, είναι:
−

−

−
−

−

•

Να δοθούν συμπυκνωμένες, κατάλληλα επεξεργασμένες πληροφορίες στους
εργοδότες σχετικά με τα όρια έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες, αυξάνοντας την
ευαισθησία τους στους κινδύνους που συνεπάγεται η έκθεση αυτή, ιδιαίτερα στις
μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις
Να δοθούν στους υπεύθυνους των επιχειρήσεων πληροφορίες για μεθόδους
προσέγγισης μελετών επικινδυνότητας και μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων από
επικίνδυνες ουσίες
Να γίνουν προσπάθειες επηρεασμού και κουλτούρας όλων των εμπλεκομένων
Να συμπληρωθούν και να γίνουν γνωστές ή διαθέσιμες καλές, «cost efficient»
πρακτικές που ακολουθούνται και μπορούν να εφαρμοστούν από μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, εξειδικεύοντάς τις ανά επικίνδυνη ουσία (όχι γενικότητες)
Κράτη μέλη και οργανισμοί να ενθαρρυνθούν να τεθούν επικεφαλής ή απλώς
συμμέτοχοι ή καθοδηγητές σε επιμέρους εξειδικευμένα μέτρα της όλης
προσπάθειας που προτείνονται
Συμμετοχή του ΣΜΕ στη συνεδρίαση της Advisory Committee of Safety and
Health at Work

H Eπιτροπή ασχολήθηκε με τα εκκρεμή θέματα κατά προτεραιότητα όπως:
Τα τελικά συμπεράσματα αξιολόγησης των Οδηγιών H&S
H Commission επεξεργάζεται ένα τελικό «Staff Working Document» που θα
συμπεριλαμβάνει όλες τις απόψεις επί του θέματος. Το document αυτό θα συνοδέυεται από
αντίστοιχη έκθεση. Αυτά θα διαβιβαστούν πρώτα και κύρια στην ηγεσία της Commission
και στη συνέχεια θα κυκλοφορήσει σχετικό «Communication document». Η ACSH διαφωνεί
με αυτή την τακτική και ζητά να έχει γνώμη στην τελική διαμόρφωση του document.
Πρόγραμμα δράσεων OSHA (European Agency for S&H at Work) 2017-2019
Συνεχίζουν οι εκστρατείες για τα «new and emerging risks».
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Ξεκινά η εκστρατεία για «Ασφαλείς Χώρους Εργασίας για όλες τις ηλικίες. Σ’ αυτήν θα
συμμετάσχουν όλες οι χώρες μέλη. Η εκστρατεία (σκοποί, στόχοι, μέσα, συμμετοχή)
συζητήθηκε ιδιαίτερα από την ACSH.
Mέσα στο 2018, θα ξεκινήσει, με τη συμμετοχή όλων των Κρατών Μελών η εκστρατεία για
τις «Επικίνδυνες Ουσίες» παράλληλα με την εκστρατεία που ήδη έχει ξεκινήσει για την
αντιμετώπιση του καρκίνου που προέρχεται από έκθεση ρύπων στους χώρους εργασίας.
Αυτό συζητήθηκε εκτενέστατα από την ACSH.
Tίθεται ως στόχος η ηλεκτρονική πλατφόρμα για δημιουργία μελέτης επικινδυνότητας να
φτάσει μέσα στο 2017 τους 100.000 χρήστες.
Θα συνεχιστεί το πρόγραμμα πρόληψης ατυχημάτων και εγκαθίδρυσης ενιαίων
συστημάτων H&S στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Θα συνεχιστεί το πρόγραμμα αντιμετώπισης των μυοσκελετικών. Από πλευράς εργοδοτών,
τονίστηκε ότι το όλο θέμα πρέπει να έχει ολιστική προσέγγιση και ότι πρέπει να τονιστεί η
συνευθύνη εργοδοτών και εργαζομένων
Τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕC περί καρκινογόνων ουσιών με την
ένταξη 13 νέων ουσιών στον κατάλογο της οδηγίας. Μέσα σε αυτά
συμπεριλαμβάνεται και το κρυσταλλικό πυριτικό
Μετά από πολλή συζήτηση, έγινε αποδεκτή η ένταξη των νέων ουσιών όπως και οι
υποχρεώσεις που προέρχονται από την οδηγία για την αντιμετώπισή τους. Από την ACSH
τέθηκε το θέμα να συνδυαστούν τα νέα μέτρα με τα προβλεπόμενα από το REACH.
Παρά το ότι υπάρχει εκτενέστατη Μελέτη Επιπτώσεων (Ιmpact Assessment) σε αυτήν δεν
συμπεριλαμβάνονται οι επιπτώσεις στη βιομηχανία από την επιβολή των μέτρων,
δεδομένου του ανταγωνισμού και τη μη λειτουργία αντίστοιχων υποχρεώσεων, «λίγα
χιλιόμετρα μακρύτερα της Ε.Ε.».
Απόφαση της ACSH για το εργολαβικό προσωπικό
Στην απόφαση αυτή, αναλύονται όλα τα γνωστά προβλήματα της διαφοροποίησης του
εργολαβικού προσωπικού από το μόνιμο σε θέματα H&S και μέτρων πρόληψης.
Εντοπίζονται σημαντικότατες υστερήσεις εναρμονισμού με υποχρεώσεις Υγιεινής και
Ασφάλειας, που κάθε εργοδότης ή επιχείρηση πρέπει να ακολουθεί, ακόμη και στα
13

ελάχιστα των απαιτήσεων. Σε αυτό φέρουν κυρίαρχη ευθύνη και τα κράτη μέλη, με τους
μηχανισμούς τους και τις υπηρεσίες ελέγχου.
Σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται έκπτωση στο θέμα H&S και στις αναλογούσες
ευθύνες.
Θα διευκόλυνε σημαντικά η έκδοση από Ε.Ε. και κρατών μελών, οδηγιών για την εφαρμογή
νομικού και κανονιστικού πλαισίου Η&S και η ανάπτυξη συνεργασιών, ανταλλαγής
απόψεων και καλών πρακτικών μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Διαφωνία της Business Europe για τον τρόπο με τον οποίο διευρύνεται η λίστα των
καρκινογόνων ουσιών
Η Business Europe συμφωνεί με τη λειτουργία των δεσμευτικών ορίων σε έκθεση
καρκινογόνων ουσιών που θέτει η Commission όπως και με τους προτεινόμενους τρόπους
αντιμετώπισής του. Συμφωνεί όπου υπάρχει ανάγκη να διευρυνθούν οι λίστες (annex I και
annex II) της οδηγίας 2004/37/ΕC περί καρκινογόνων κάτω από συγκεκριμένες
προϋποθέσεις όπως:
 Η διαδικασία να βασίζεται σε επιστημονικές αποδείξεις, τεχνικές και οικονομικές
μελέτες σκοπιμότητας και σε εκτιμήσεις κοινωνικοοικονομικών συνεπειών
 Μόνο αυτές οι ουσίες που είναι επιστημονικά αποδεδειγμένες ότι προκαλούν
καρκίνο, πρέπει να προστεθούν στις λίστες της οδηγίας
 Να αποφέυγονται προτάσεις βασιζόμενες σε ενδείξεις ή «unofficial lists» με νέες
ουσίες χωρίς επαρκή επιστημονικά στοιχεία
 Στόχοι όπως η ένταξη μέχρι το 2020, 50 νέων ουσιών στην οδηγια καρκινογόνων,
χωρίς ξεκάθαρα κριτήρια προτεραιότητας, πρέπει επίσης να αποφευχθεί
Διαφωνία της Business Europe για την ένταξη του αναπνεύσιμου
κρυσταλλικού πυριτικού (RCS) στα καρκινογόνα
Δεν υπάρχει επαρκής επιστημονική τεκμηρίωση εάν το RCS είναι απευθείας καρκινογόνο
ή λειτουργεί ως τέτοιο μόνο σε δευτερογενές στάδιο, εάν υπάρχει πιο πριν πυριτίωση
(silicosis). Οι επιστημονικές αποδείξεις είναι πράγματι δεδομένες μόνο για το δευτερογενές
στάδιο. Με όρια όπως 0,1 mg/m3 η πυριτίωση είναι πολύ σπάνια γιατί δεν υπάρχει επαρκής
ποσότητα κρυσταλ. πυριτικού για την προξένησή της.
Διαφωνεί με την προσπάθεια κανονιστικής αντιμετώπισης του (RCS) από την Commission
και ένταξης του στα καρκινογόνα, ανεξάρτητα από το γεγονός του ορισμού ορίου έκθεσης
κάτω του οποίου μπορεί κανείς να λειτουργεί. Αυτό είναι βέβαιο ότι θα περάσει και στους
κανονισμούς REACH και CLP (Classification Labelling and Packaging) χωρίς να είναι
γνωστό το νέο περιεχόμενό τους γιατί δεν είναι βέβαιο εάν το RCS κατηγοριοποιηθεί ως
καρκινογόνο 1Α ή 1Β. Όλα αυτά και οι συνέπειές τους, πρέπει να ξεκαθαριστούν.
Είναι γνωστό ότι η ένταξη του κρυσταλλικού πυριτικού στα καρκινογόνα οδηγεί
υποχρεωτικά σε μέτρα όπως υποκατάσταση, κλειστά παραγωγικά συστήματα κτλ
δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στη βιομηχανική παραγωγή και στις κατεργασίες
όπου το RCS μπορεί να εμφανιστεί. Αυτά θα έχουν πολύ αρνητικό αντίκτυπο σε
επιχειρήσεις διαφόρων σημαντικών τομέων της οικονομίας και πολύ μεγάλο οικονομικό
αποτύπωμα.
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Η Commission αναγνωρίζει τη NEPSI Agreement αλλά τη θεωρεί ότι μπορεί να
λειτουργήσει ως συμπληρωματική στην υιοθέτηση του δεσμευτικού ορίου έκθεσης. Μένει
να ιδωθει στην πράξη τι είδους «συμπληρωματικότητα» εννοεί και εάν θα αποφευχθούν τα
προβλήαμτα στη βιομηχανία. Σε όλα αυτά, χρειάζεται διάλογος και διαφάνεια, διαφορετικά
η όλη προσπάθεια θα αποβεί εις βάρος της πρόληψης, της εφαρμογής ήδη
συμφωνηθέντων και δοκιμασμένων καλών πρακτικών και των διαδικασιών να
συμφωνούνται σημαντικά ζητήματα H&S (και όχι μόνο) μεταξύ κοινωνικών εταίρων.
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Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
•

Συναντήσεις επιτροπών της Εuromines και Γενική Συνέλευση 24-26 Μαίου
2016

Ο ΣΜΕ συμμετείχε στη Γεν. Συνέλευση της Euromines, που πραγματοποιήθηκε στις
Βρυξέλλες 24-26 Μαϊου 2016, παρακολουθώντας εκτός της Γ.Σ. και τις Επιτροπές H&S,
Περιβάλλοντος (Εnvironment Committee), Επικοινωνίας (Communication Committee) και
της Πολιτικής (Policy Committee).
Παρουσιάζουμε παρακάτω τα κυριότερα θέματα στα οποία υπάρχουν εξελίξεις που
ενδιαφέρουν τον τομέα, πέραν των συζητήσεων για τις ήδη υπάρχουσες κανονιστικές ή
άλλου τύπου εκκρεμότητες θεμάτων του κλάδου, που ήδη έχουμε αναφερθεί σε
προηγούμενες εκθέσεις και είναι ακόμα ανοικτά:
Ηealth and Safety Committee
Θέματα νέου ενδιαφέροντος:
α

Καλές πρακτικές εφαρμογής των ορίων έκθεσης (ΟΕLs) σε ΝΟ 2 /ΝΟ/CO

Ήδη στο website της Euromines, έχει ανέβει η ανάλογη εργασία της ICMM.
Το ίδιο θα κάνει και η Euromines, μαζεύοντας καλές πρακτικές σε επίπεδο εταιρειών μελων
και στη συνέχεια εμφανίζοντάς τις σε αντίστοιχη έκδοση που θα παρουσιαστεί το πρώτο
μισό του 2017.
Είναι γνωστό ότι η Commission αποφάσισε ένα «μορατόριο» 5 ετών για την εφαρμογή
αυτών των OELs από την εξορυκτική βιομηχανία
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β

Παρουσιάστηκε στην Ομάδα Εργασίας το πρώτο draft από το εξειδικευμένο τμήμα
του site της Euromines που θα αναφέρεται σε θέματα H&S, με στόχο να κτιστεί η
σωστή εικόνα του κλάοδυ στα θέματα αυτά

Τα επιμέρους υποκεφάλαια αναφέρονται σε :
 Guidelines for Sustainable Developmetn in the EU extractive industry concerning
Η&S
 EU regulation and national legislation
 Legal obligation of Management: General principles
 Performance indicators in occupational H&S: A basic principle of management is: “if
you can measure it, you can manage it”
 Identifying and controlling hazards
 Current standards of occupational health and safety provision in the extractive
sector
 Mine rescue teams
γ

΄Ενταξη των Diesel Exhaust στα καρκινογόνα:

Αυτό συνεπάγεται πλήρη αντικατάσταση από μηχανήματα/κινητήρες TIER IV final/Euro
6 engines και αυτονόητο είναι ότι θα απαιτηθεί σημαντικός χρόνος για τη συμμόρφωση της
βιομηχανίας. Θα απαιτηθούν και οικονομικά κίνητρα για τοσο μεγάλες επενδύσεις που θα
απαιτήσουν οι αλλαγές μηχανημάτων. Υπάρχουν σήμερα νέοι κινητήρες Euro 6 για ισχείς
από 75-560 ΚW ενώ για μικρότερες των 7 ΚW, είναι σε εξέλιξη η κατασκευή τους. Μεγάλο
ερωτηματικό αποτελούν και οι δυνατοτητες παραγωγής τους (δυναμικό), ώστε να
καλυφθούν οι μελλοντικές ανάγκες.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η αντικατάσταση παλαιών κινητήρων με νέους, έχει πολύ μεγάλες
τεχνικές δυσκολίες, απαιτείται μεγάλος χώρος και εξειδικευμένα συστήματα, με αμφίβολα
αποτελέσματα, ιδιαίτερα στα συστήματα ψύξης και εξάτμισης
Εnvironment Committee
Θεματα νέου ενδιαφέροντος:
α

Ανανέωση του Manifesto της Euromines (Αθήνα 2014) για τη βιώσιμη ανάπτυξη του
κλάδου
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εισαγάγει σε δημόσια διαβούλευση την πολιτική της για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030. Υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις με την
αντίστοιχη πολιτική που είχε ορίζοντα το 2020.
Προς εναρμόνιση με τη σχεδιαζόμενη νέα πολιτική της Ε.Ε., η Εuromines θα προσαρμόσει
το Manifesto του 2014, ιδιαίτερα από την περιβαλλοντική οπτική γιατί οι στόχοι για την
οικονομική ανάπτυξη παραμένουν ίδιοι
β

Circular Economy

H Commission αναθεωρεί επί το θετικότερο κάποιες αρχικές απόψεις της όπως η εστίασή
της στη διατήρηση της αξίας των πόρων και όχι στη μείωση της χρησιμοποίησής τους.
Επίσης, τονίζεται ότι οι πρώτες ύλες θα συνεχίζουν να διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο
στην οικονομία της Ε.Ε. Θα πρέπει όμως να διαφοροποιηθεί η πολιτική ανάλογα με τις
ανάγκες και τη δυναμικότητα επιμέρους τομέων όταν εξετάζεται η χρήση των πρώτων υλών,
η παραγωγή αποβλήτων και η διαχείρισή τους.
Στο πλαίσιο της Circular Economy, ως γνωστόν, έχουν αρχίσει και οι συζητήσεις για
αναθεώρηση της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα (Waste Framework Directive). Aνοιχτά
παραμένουν για εμάς δυο βασικά ζητήματα όπως ο ορισμός του «backfilling» και η
διαχείριση των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις, ιδιαίτερα στο σκέλος της
ανάκτησης/επαναχρησιμοποίησης των υλικών. Σε ό,τι αφορά στο “backfilling”, η
Commission φαίνεται να μην το ξεκαθαρίζει. Στον καθορισμό του όρου «backfilling» και τι
αυτό συνεπάγεται στη διαχείριση των αποβλήτων του εξορυκτικού κλάδου, η Euromines
δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα.
Άλλο σοβαρό θέμα για τον κλάδο και τη Circular Economy, αποτελεί το περιβαλλοντικό
αποτύπωμα των προϊοντων (Product Environmental Footprint (PEF)). H Commission
φαίνεται να έχει αυξημένες φιλοδοξίες από τα PEF και ότι θα οδηγήσουν σε
αποτελεσματικότερη χρήση των πρώτων υλών. Η βιομηχανία συνεχίζει να έχει σημαντικές
αντιρρήσεις για το πού θα οδηγηθεί με την εφαρμογή των PEF, πιστεύοντας ότι οι στοχοι
και οι προσδοκίες από αυτά είναι εν πολλοίς αδιευκρίνιστοι και αντιφατικοί.
Η Environmental Committee της Euromines συμφώνησε ότι ο βασικότερος στόχος της
βιομηχανίας πρέπει να είναι η καθολική εξαίρεση των πρώτων υλών από τις επιπτώσεις
που θα συμπεριλαμβάνονται στα PEF.
Θα πρέπει η Commission να μετρήσει/εκτιμήσει την κατανάλωση των πόρων και τις
επιπτώσεις της, όχι μέσω της «περιβαλλοντικής ταυτότητας» των βιομηχανικών προϊόντων
αλλά με άλλα εργαλεία (δείκτες κτλ) που σήμερα διαθέτει.

18

γ

Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις (Environmental Inspections)

Mετά και από σχετικώς πρόσφατες αστοχίες δεξαμενών τελμάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
επανεξετάζει όλο το πλέγμα των Επιθεωρήσεων Περιβάλλοντος. Προκειμένου, τα μέλη της
Euromines να είναι προετοιμασμένα με θέσεις, απόψεις και καλές πρακτικές προς
αντιμετώπιση επικείμενης σκλήρυνσης της Commission, έγιναν webinars με παραδείγματα
πρακτικών και εκτεταμένο διάλογο επί πολλών σχετικών με τις επιθεωρήσεις θεμάτων.
Δημιουργήθηκε μία ομάδα Task Force, η οποία θα συλλέξει ό,τι υλικό ή απόψεις εκτέθηκαν
στα webinars και μετά από επεξεργασία, θα τροφοδοτήσει με το αντίστοιχο υλικό την
Commission, συμβάλλοντας στην προσπάθειά της να δημιουργήσει guidelines για
περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, κύρια, εγκαταστάσεων αποβλήτων. Η ανάγκη για
guidelines είχε εντοπιστεί και από την εξορυκτική βιομηχανία. Αυτό, εκτός των άλλων, θα
δώσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, κοινό για όλους, πάνω στο πώς πρέπει να γίνονται οι
έλεγχοι.

Κατά τη γνώμη του κλάδου, οι οδηγίες αυτές πρέπει:
 Να γραφτούν από ειδικούς των κρατών μελών μετά από διαβούλευση με τη
βιομηχανία
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 Να μην θέτουν σε αμφισβήτηση την κυρίαρχη θέση και το ρόλο επί του θέματος των
κρατών μελών (εξειδικεύσεις, μέθοδοι κτλ)
 Να εστιάζουν στην ποιότητα και την τεχνική των επιθεωρήσεων
 Να μην συμπεριλαμβάνουν αναλυτικές προδιαγραφές για εσωτερικού
τύπου/επιπέδου επιθεωρήσεις που αυτό αποτελεί ευθύνη του κάθε κράτους μέλους
 Επίσης προτείνεται οι Επιθεωρήσεις να έχουν συχνότητα τουλάχιστον μία φορά το
χρόνο με συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα καλύπτει όλες τις βασικές
εγκαταστάσεις αποβλήτων του κράτους μέλους, ανάλογα και με την επικινδυνότητά
τους.
Η εξορυκτική βιομηχανία επίσης τονίζει (με σύμφωνη γνώμη της Commission) τα
παρακάτω:
 Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι κατά τόπους υπεύθυνες
υπηρεσίες επιθεωρήσεων έχουν στελέχη με τα απαραίτητα προσόντα,
γνώσεις, εμπειρίες, που απαιτούνται για τέτοιου είδους ελέγχους. Δεν αρκούν
απλά και μόνο τα ακαδημαϊκά προσόντα
 Να μπει σε ισχύ από τα κράτη μέλη καθεστώς ελέγχων επιπρόσθετα και από
εξωτερικούς πιστοποιημένους, κατάλληλους επιθεωρητές (μη ανήκοντες στη
Δημόσια Διοίκηση). Τα προσόντα τους να προσδιοριστούν από κοινού από
τη βιομηχανία και τη Δημόσια Διοίκηση με παράλληλη εξασφάλιση ότι αυτοί
θα είναι ανεξάρτητοι από τους φορείς λειτουργίας των εγκαταστάσεων
 Να δημιουργηθεί για όλη την Ε.Ε. σώμα ειδικών τεχνικών που να μπορούν να
διαχειριστούν ελέγχους για πιθανά μεγάλα ατυχήματα που μπορεί να
επηρεάσουν περισσότερες από μία χώρες
Policy Committee
Θέματα νέου ενδιαφέροντος:
α

Μελέτη της Commission “European Innovation Partnership (EIP) Raw Materials
Scoreboard”

Αποτελεί μία πρωτοβουλία της Commission στο πλαίσιο του ΕΙP on Raw Materials. Ο
σκοπός αυτής της μελέτης είναι να τροφοδοτήσει με ποσοτικά στοιχεία τα αντικείμενα που
έχουν καθοριστεί στο στρατηγικό σχέδιο του ΕΙP και στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις
Πρώτες Ύλες.
Στόχος είναι να δοθεί ακριβές αποτύπωμα της σημασίας του κλάδου των πρώτων υλών,
χρησιμοποιώντας μεγέθη και στοιχεία αξιόπιστα.
Το Scoroboard που παρουσιάζεται, μπορεί να έχει χρησιμότητα σε πολλούς τομείς
πολιτικής και σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων όπως π.χ. για την κυκλική οικονομία.
Θα ανανεώνεται με νέες προσεγγίσεις και στοιχεία κάθε δύο χρόνια.
H πλήρης μελέτη βρίσκεται στο link:
http://bookshop.europa.eu/en/raw-materials-scoreboard-pbET0215541/downloads/ET-02-15541-ENN/ET0215541ENN_002.pdf?FileName=ET0215541ENN_002.pdf&SKU=ET0215541ENN_PDF&Catal
ogueNumber=ET-02-15-541-EN-N
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β

Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης της Euromines

Αποτελεί παράλληλη προσπάθεια της Euromines με αυτήν της Commission (Scoreboard)
με σκοπό την αποτύπωση του κλάδου σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό
επιπεδο.
Παραθέτουμε τους δείκτες παρακάτω:
1. Employment
1.1. Direct employment
1.2. Indirect employment: Contractors
1.3 Total hours worked
2. Skills and training
2.1 Total number of training hours
2.2 Number of training hous per employee
3. Health and Safety
3.1 Number of working hours lost
3.2 Number of hours in H & S training
3.3 Number of hours in H & S training per employee
3.4 Number of fatal accidents
3.5 Number of reported accidents (add footnote as of 1 day or 3 days off work)
3.6 Number of employees under periodical or permanent medical surveillance
4. Economics
4.1 Total turnover reported (in Euro)
4.2 Production of marketable product (mill. Tonnes)
4.3 Exploration costs (RTD) (in Euro)
4.4 Other RTD costs (in Euro)
4.4 Contribution to national GDP (in Euro and %)
4.5 Total taxes and royalties paid (in Euro)
4.6 Contribution to regional and local communities (infrastructure etc) at the end of the
year (in Euro)
5. Land use
5.1 Total land in use for exploitation at the end of the calendar year (in km2)
5.2 Total land surface under rehabilitation (in km2)
5.3 total land returned to after use (in km2)
6. Environment
6,1, Fresh water abstraction (in cubic meters)
6.2. Water recycled (in m3)
6.3. Extractive waste
7. Other issues (for national federations only)
7.1. (please provide latest info on your national mineral policy developments
Το μεγαλύτερο μέρος είναι ίδιοι με τους δικούς μας (εμφανέστατος ο επηρεασμός από το
ΣΜΕ που πρώτος άνοιξε το δρόμο).
Εντοπίζουμε μία βασική διαφορά που ίσως την υιοθετήσουμε: ο δείκτης «Συνολικό ποσό
φόρων και τελών που καταβλήθηκαν στο κράτος».
δ

Economic Instruments for Natural Management

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Περιβαλλοντική Πολιτική ( Institute for European
Environmental Policy (IEEP)), έκανε συμβόλαιο ύψους 650 κ ευρώ να πραγματοποιήσει 18
μηνη μελέτη για λογαριασμό της DG Environment. Η εξειδίκευση του ΙΕΕP είναι ιδιαίτερα
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βαρύνουσας σημασιας σε θέματα διαμόρφωσης περιβαλλοντικής φορολογίας, με μικρή
γνώση των σχετικών πακέτων για την εξορυκτική βιομηχανία.
H συμφωνία με την Commission περιέχει ένα σχέδιο μελετών με σκοπό την ενίσχυση των
προτάσεων για την Κυκλική Οικονομία (Circular Economy). Αυτές οι μελέτες διερευνούν το
πώς εφαρμόζονται οι φόροι επί της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων πρώτων υλών
που χρησιμοποιούνται στην Ε.Ε. Η κλίμακα της φορολογίας που έχει εξεταστεί στη μελέτη
δεικνύει μια διακύμανση από 30-200% της αξίας των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών,
δίνοντας τη δυνατότητα για αντίστοιχη μείωση του φόρου εργασίας, επηρεάζοντας
συνολικότερα την οικονομική δραστηριότητα της Ε.Ε. Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της
μελέτης δείχνουν ότι μια τέτοια φορολόγηση που θα μετακυλύει τους φόρους από την
εργασία στις πρώτες ύλες και την ενέργεια, θα έχει αρνητικές συνέπειες για την ανάπτυξη
και τον ανταγωνισμό, εκτός και αν τα έσοδα από τέτοιους φόρους οδηγήσουν σε άλλες
μειώσεις π.χ. resource efficiency με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

Γενική Συνέλευση Εuromines (26-5-2016)
Έγινε ανασκόπηση όλων των θεμάτων που είναι σε εξέλιξη, όπως αναλυτικότερα
περιγράφηκαν στις ομάδες εργασίας.
Συζητήθηκε επίσης η πρόταση του προεδρείου για νέα δομή και τρόπο υπολογισμού των
συνδρομών των μελών.
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