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Περιεχόμενα
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Β. ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
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Α. ΔΣ

Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ του ΣΜΕ ήταν τα εξής:
• Στάση του ΣΜΕ απέναντι στα γεγονότα των μεταλλείων Κασσάνδρας και τις
αποφάσεις της Διοίκησης της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ»
• Forum Βιομηχανίας
• Mελέτη ΙΟΒΕ
•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
• Επικοινωνιακές δράσεις
• Νέες πρωτοβουλίες της Commission για Υ&Α
• Workshop – παρουσίαση της μελέτης ΙΟΒΕ στους εκπροσώπους εταιρειών μελών
• Διοργάνωση συνέντευξης τύπου για την παρουσίαση της μελέτης ΙΟΒΕ στους
εκπροσώπους εταιρειών μελών
• Διοργάνωση συνέντευξης τύπου για την παρουσίαση της μελέτης ΙΟΒΕ σε
οικονομικούς συντάκτες
• Τέλη αποθεματικών και αργουσών παραχωρήσεων
• Συνάντηση με πρόεδρο ΤΕΕ κ. Γ. Στασινό
• Προετοιμασία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
• Αξιολόγηση απαντήσεων ερωτηματολογίου ικανοποίησης μελών ΣΜΕ από τη
λειτουργία του Συνδέσμου
• Αξιοποίηση μελέτης ΙΟΒΕ για τον κλάδο (Να μπει με τα υπόλοιπα μελέτης ΙΟΒΕ)
• Αναδιοργάνωση και νέα λειτουργία ομάδων εργασίας ΣΜΕ
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• Πλήρωση κενής θέσης Δ.Σ. Αποφασίστηκε να συμπληρωθεί από το Δν/τα
Σύμβουλο της «ΓΕΩΕΛΛΑΣ» κ. Κ. Γιαζιτζόγλου
• 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)
• Πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στον ΟΛΘ
• Τακτική Γενική Συνέλευση της 6/6/2016, κριτική επί του ετήσιου απολογισμού του
ΣΜΕ
• Κόστος ενέργειας και ενεργοβόρες βιομηχανίες
• Προετοιμασία του γεύματος εργασίας με τους δημοσιογράφους
• Νομοσχέδιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης
υδρογονανθράκων – Λατομικές Διατάξεις. Προώθηση άποψης ΣΜΕ σε πολιτική
ηγεσία και βουλευτές
• Eπιστολή προς Υπουργό Οικονομικών, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος
• Ιδιωτικά πρατήρια καυσίμων
• Έκθεση για τον Ορυκτό Πλούτο του Μουσείου Γουλανδρή
• Νομοσχέδιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης
υδρογονανθράκων – Λατομικές Διατάξεις
• Σχέδιο ΚΥΑ για χρηματικοοικονομικές εγγυήσεις στο πλαίσιο της Οδηγίας
Περιβαλλοντικής Ευθύνης (ΠΔ 148)
• Επικοινωνιακές δράσεις: Γεύμα εργασίας με Δημοσιογράφους, υποστήριξη της
προτεινόμενης έκθεσης από το Μουσείο Γουλανδρή για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες
και τη χρησιμότητά τους

• Προσφυγή της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
ενάντια στην απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ για επιβολή προστίμων σε
περιβαλλοντικές παραβάσεις που καταλογίστηκαν στην εταιρεία
• Τροποποίηση κατηγοριοποίησης έργων ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674, υπαγωγή της
γεωτρητικής μεταλλευτικής έρευνας στην υποκατηγορία Α2
• Σχέδιο ΚΥΑ για υποχρεωτική ασφάλεια έργων κατηγορίας Α1 και Α2 στο
πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Ευθύνης
• Σημειακές αλλαγές στο Μεταλλευτικό Κώδικα
• Προτάσεις απλοποίησης αδειοδοτικού πλαισίου
• Τέλη Αποθεματικών, Αργουσών παραχωρήσεων
• Δημιουργία Newsletter για δημοσιογράφους
• Συνέδριο Υγιεινής και Ασφάλειας εξορυκτικών δρστηριοτήτων στο πλαίσιο
της πρότασης του Γεν. Γραμμματέα ΥΠΕΝ κ. Βερροιόπουλου
• Διαμόρφωση προτάσεων αλλαγών του Μεταλλευτικού Κώδικα
• Ενημέρωση από την εταιρεία «Μάρμαρα Παυλίδη» για τη συνάντηση με
δημοσιογράφους που οργανώθηκε στις εγκαταστάσεις της
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• Σχέδιο Νόμου για Χωρικό Σχεδιασμό και πώς επηρεάζει την εξορυκτική
δραστηριότητα
• Συνάντηση με το Δν/τα Σύμβουλο του ΙΓΜΕΜ
• Νομοθετικές
εκκρεμότητες
(Λατομικό
νομοσχέδιο,
απλοποιήσεις
αδειοδοτήσεων, νέοι νόμοι χωροταξικού σχεδιασμού)
• Δημοσκόπηση για τον κλάδο από την εταιρεία RASS
• Συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ

Β. ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Πραγματοποιήθηκε στις 6/6/2016 στα γραφεία της «IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
Τα θέματα της Γενικής Συνελεύσεως είναι:
1. Έκθεση πεπραγμένων Δ,Σ του έτους 2015 και συζήτηση.
2. Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής επί του Οικονομικού Απολογισμού
3. Έγκριση των πεπραγμένων του ΔΣ του έτους 2015
4. Έγκριση των δαπανών της περιόδου και απαλλαγή του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής
Επιτροπής
5. Έγκριση του Προϋπολογισμού του έτους 2016
6. Επικύρωση αποφάσεων του Δ.Σ. του ΣΜΕ περί αντικατάστασης δύο παραιτηθέντων
μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας επί των πεπραγμένων 2014-2015 του προέδρου του ΣΜΕ κ.
Α. Κεφάλα, έχουν ως εξής:
«Σας καλωσορίζω στη φετινή Γενική Συνέλευση του ΣΜΕ, χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω εδώ
εκπροσώπους των μελών μας, τους ανθρώπους που δουλεύουν συστηματικά για την
παραγωγή των θέσεών μας, αλλά και πολλούς που υπηρέτησαν το Σύνδεσμο από θέσεις
ευθύνης.
Στον έναν χρόνο που μεσολάβησε από την τελευταία μας συνάντηση – τουλάχιστον με αυτή τη
σύνθεση – πολλά συνέβησαν, αλλά ακόμη περισσότερα έμειναν πεισματικά ίδια.
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Το ΔΝΤ στην τελευταία του έκθεση για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές συνοψίζει την
τάση με την εξής εύστοχη έκφραση: «too slow, for too long». Η ανάπτυξη της παγκόσμιας
οικονομίας συνεχίζεται, αλλά με συνεχώς χαμηλότερους και λιγότερο σταθερούς ρυθμούς. Οι
τελευταίοι μήνες χαρακτηρίστηκαν από ένα ακόμη επεισόδιο αστάθειας στις αγορές, κάμψη του
ρυθμού ανάπτυξης στις ανεπτυγμένες οικονομίες και αντίθετους ανέμους για τις αναδυόμενες
και υπό-πίεση οικονομίες. Οι ρυθμοί ανάπτυξης στην Κίνα οδηγούνται σταδιακά σε βιώσιμους
ρυθμούς και -ενώ μακροπρόθεσμα αυτή η μετάβαση θα ωφελήσει τόσο την Κίνα όσο και την
παγκόσμια οικονομία- οι «αναταράξεις» κατά τη διάρκεια της διόρθωσης απειλούν κυρίως τις
αναδυόμενες οικονομίες, οι οποίες προσδοκούμε να οδηγήσουν την παγκόσμια ανάπτυξη. Στις
ανεπτυγμένες οικονομίες, και στην Ευρώπη ειδικότερα, οι μη ευνοϊκές δημογραφικές τάσεις, η
ασθενής ανάπτυξη της παραγωγικότητας, η «κληρονομιά» της χρηματοοικονομικής κρίσης αλλά
και η συνεχιζόμενη αστάθεια στην ευρωπαϊκή περιφέρεια εμποδίζουν τη στέρεη ανάκαμψη της
οικονομικής δραστηριότητας. Σε αυτές τις πιέσεις προστίθεται μία σειρά κοινωνικών και
πολιτικών προκλήσεων, όπως η ολοένα διευρυνόμενη οικονομική ανισότητα, συγκρούσεις,
τρομοκρατία και ροπή προς συντηρητικές πολιτικές απομόνωσης.
Στα δικά μας τώρα, στο 2015, σαν αποτέλεσμα της ευρύτερης οικονομικής δυσπραγίας,
σημειώθηκε κάμψη της ζήτησης που οδήγησε σε πτώση των τιμών πολλών εμπορευμάτων,
ιδιαίτερα των μετάλλων. Η έντονη πτώση των τιμών του σιδηρομεταλλεύματος και η
υπερπροσφορά χάλυβα ήταν το χαρακτηριστικότερο γεγονός της αγοράς το 2015. Η
επιβράδυνση της ανάπτυξης του κατασκευαστικού τομέα μείωσε τη ζήτηση πρώτων υλών και
μετάλλων και προκάλεσε μία σειρά αλυσιδωτών συνεπειών σε ολόκληρο τον κλάδο. Η τιμή του
χρυσού άγγιξε τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε ετών. Ο περιορισμός στη ζήτηση
βιομηχανικών ορυκτών και μαγνησιακών προϊόντων επέφερε ανάλογη πίεση και πτωτικές
κινήσεις στις τιμές των αντιστοίχων προϊόντων. Αντίστοιχα, τα ναύλα των θαλάσσιων
μεταφορών υποχώρησαν αισθητά, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο κόστους μεταφοράς
από το 1985. Σαν αποτέλεσμα προμηθευτές πρώτων υλών έγιναν ξαφνικά ανταγωνιστικοί σε
αγορές στις οποίες δεν είχαν πρόσβαση μέχρι πρότινος λόγω της απόστασης. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελούν οι αυξανόμενες εξαγωγές κινέζικου χάλυβα σε πολύ χαμηλές τιμές, οι
οποίες δημιούργησαν στρεβλώσεις στη διεθνή αγορά.
Στην Ελλάδα, η χρονιά που πέρασε χαρακτηρίστηκε από ευρύτερη οικονομική και πολιτική
αστάθεια με αποτέλεσμα την ύφεση και την υπο-λειτουργία του εγχώριου τραπεζικού
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συστήματος (capital controls). Σήμερα η πρώτη αξιολόγηση –το πρώτο βήμα για την επιστροφή
της σταθερότητας και την αποκατάσταση της ομαλότητας– φαίνεται να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί
θετικά. Ωστόσο, η ανταγωνιστικότητα και η δυναμική παραγωγής έχουν πληγεί σημαντικά –
ενδεικτικά αναφέρω ότι η Ελλάδα κατρακύλησε στην 56η (από την 50η) θέση στην κατάταξη
ανταγωνιστικότητας του IMD μεταξύ 61 χωρών. Πέρα από την απώλεια ανταγωνιστικότητας, οι
προκλήσεις που δημιούργησε αυτή η κατάσταση για την εξασφάλιση της ρευστότητας και τη
συνέχιση της λειτουργίας στις ελληνικές επιχειρήσεις ήταν τεράστιες.
Επιπλέον, πέρα από τις προκλήσεις που αντιμετώπισε το σύνολο της επιχειρηματικής
κοινότητας, η εξορυκτική βιομηχανία αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει συστηματική δυστοκία στις
σχέσεις της με τη δημόσια διοίκηση, όπως σημαντικές καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις
υπαρχουσών δραστηριοτήτων και νέων επενδύσεων, αλλά και από την άλλη γρήγορες
ταχύτητες στην επιβολή τελών και άλλων επιβαρύνσεων στην εξορυκτική δραστηριότητα.

Χαρακτηριστικά
μεγέθη της
Βιώσιμης
Λειτουργίας της
Εξορυκτικής –
Μεταλλουργικής
Βιομηχανίας στα
χρόνια της κρίσης
(2009-2014)
Στην εσωτερική αγορά η απορρόφηση πρώτων υλών, μετάλλων και δομικών υλικών, ήταν
χαμηλή. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η ζήτηση τσιμέντου στην Ελλάδα εκτιμάται ότι το 2015 κινήθηκε
στα επίπεδα του 1962, ενώ στον τομέα της ενέργειας, σημειώθηκαν συνεχείς μειώσεις της
παραγωγής λιγνίτη λόγω του περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, της
αυξημένης χρήσης φυσικού αερίου, των εισαγωγών φτηνότερης ενέργειας, αλλά και λόγω του
υψηλού κόστους εξαγοράς δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα. Αντίθετα, οι εξαγωγές
ελληνικού μαρμάρου και τσιμέντου σημείωσαν ιδιαίτερα καλή επίδοση.
Είμαι σίγουρος ότι τα παραπάνω σας είναι λίγο ως πολύ γνωστά. Ωστόσο, είναι σημαντικό να
αρχίσουμε να συζητάμε για το πως θα συνεισφέρουμε στο «αναπτυξιακό σοκ» που απαιτείται
για την αντιστροφή αυτής της πορείας. Στον πυρήνα της ανάπτυξης θα βρεθούν οι «επιχειρήσεις
του μέλλοντος», οι επιχειρήσεις που:
- Επενδύουν και καινοτομούν – τόσο σε προϊόντα όσο και σε πρακτικές
- Δημιουργούν θέσεις εργασίας
- Λειτουργούν σαν υπεύθυνοι εργοδότες, αμείβοντας και εκπαιδεύοντας το δυναμικό τους
- Εξάγουν
- Σέβονται το περιβάλλον
- Λειτουργούν υπεύθυνα
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Για την εγκαθίδρυση και εξάπλωση αυτού του επιχειρηματικού μοντέλου τα προαπαιτούμενα –
για να ακολουθήσω μία δημοφιλή έκφραση της εποχής– είναι ένα σταθερό κανονιστικό και
φορολογικό περιβάλλον, συνοχή και συνέπεια στις αποφάσεις της δικαιοσύνης και
αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, ειδικότερα σε θέματα γρήγορης αδειοδότησης.
Οι επιχειρήσεις του κλάδου μας στην Ελλάδα βρίσκονται πιο κοντά σε αυτά τα πρότυπα σε
σχέση με το μέσο όρο. Τα μέλη του Συνδέσμου ανταποκρίθηκαν αποτελεσματικά στις
προκλήσεις του 2015 χάρη στην εξωστρέφειά τους και την πιστοληπτική τους αξιοπιστία. Η
υιοθέτηση αποτελεσματικών πρακτικών διαχείρισης ρίσκου τους επέτρεψαν να υλοποιήσουν,
έστω και με δυσκολίες, τα επιχειρησιακά τους σχέδια. Συνολικά, παρέμειναν ένας από τους
μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας-με σημαντικό ρόλο για την Ελληνική περιφέρεια, ενώ
παράλληλα αποτελούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την εθνική οικονομία. Κλειδί
στη σταθερότητα του κλάδου αποτελεί και η συστηματική προσέγγιση σε θέματα
περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, όπου οι προκλήσεις
εξακολουθούν να είναι μεγάλες, καθώς επίσης και υπεύθυνης λειτουργίας και αποδοχής του
ρόλου μας από τις τοπικές κοινωνίες. Για να αναδείξω το ρόλο της εξορυκτικής βιομηχανίας
στην ελληνική οικονομία παραθέτω τρία ενδεικτικά στοιχεία:
- Η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης βάσει της αξίας της εξόρυξης
στη βιομηχανία και στην τέταρτη της κατάταξης βάσει της συμμετοχής στην απασχόληση
- Εντός Ελλάδος, μεταξύ των κλάδων της βιομηχανίας η εξορυκτική βιομηχανία είναι στην όγδοη
θέση σε κατάταξη βάσει προστιθέμενης αξίας και στην έκτη θέση στην κατάταξη βάσει
συνεισφοράς στην απασχόληση
- Αρκετά από τα μέλη μας λειτουργούν προγράμματα απασχόλησης αποφοίτων και
σπουδαστών, ώστε αφενός να τους προετοιμάσουν αποτελεσματικότερα για την ένταξη τους
στην αγορά εργασίας και αφετέρου να δημιουργήσουν καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Η μελέτη του ΙΟΒΕ για τη συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία
παρουσιάζει με λεπτομέρειες τα παραπάνω.
Στο μέλλον, η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει πυρήνα της
ανάπτυξης και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας χάρη σε παγκόσμιας
κλάσης αποθέματα, σημαντικό γεωγραφικό πλεονέκτημα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα,
υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και ανεπτυγμένες υποδομές και εγκαταστάσεις.
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Σε αυτή την κατεύθυνση, τα μέλη του Συνδέσμου έχουν ήδη προγραμματίσει επενδύσεις ύψους
σχεδόν €2 δισ. στην επόμενη πενταετία. Άλλωστε ακόμη και τα τελευταία χρόνια εν μέσω
κρίσης, ο κλάδος προσέλκυσε σημαντικές επενδύσεις, τόσο σε συμμετοχές ή εξαγορές όσο και
σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΣΕΒ, στην
Ελλάδα έχουμε κάθε χρόνο €32 δισ. αποσβέσεις του παγίου κεφαλαίου της χώρας και μόνο €18
δισ. ευρώ νέες επενδύσεις. Συνεπώς μόνο για να καλύψουμε τις αποσβέσεις του παγίου
κεφαλαίου, απαιτούνται τουλάχιστον €100 δισ. νέες επενδύσεις τα επόμενα επτά χρόνια. Τα
παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν σαφώς ότι ο κλάδος έχει λειτουργήσει και θα συνεχίσει να
λειτουργεί σαν σημαντικός φορέας πραγματοποίησης επενδύσεων.
Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία ο ΣΜΕ φροντίζει να λειτουργήσει σαν ένας χώρος ανταλλαγής
καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας, ειδικά σε θέματα διαχείρισης ρίσκου, σαν τόπος σύνθεσης
θέσεων για τη συλλογική έκφραση του κλάδου, αλλά και σαν θεσμικός συνομιλητής σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο μέσω των μελών του.
Όσον αφορά το θεσμικό ρόλο του ως υπεύθυνου συνομιλητή πολιτείας και τοπικών κοινωνιών
ο ΣΜΕ επικεντρώθηκε στις παρακάτω δραστηριότητες την περασμένη χρονιά:
- Ενημέρωσε συστηματικά τη πολιτική ηγεσία των συναρμόδιων για τον κλάδο υπουργείων
σχετικά με τη φυσιογνωμία, τη δυναμική και τις προοπτικές της εξορυκτικής δραστηριότητας και
των συνδεδεμένων με αυτήν κλάδων, όπως και για τις θέσεις και τα προβλήματα που αυτή
αντιμετωπίζει
- Πήρε θέση σε νέα νομοσχέδια, προσπαθώντας να στηρίξει τις προοπτικές ανάπτυξης της
χώρας μέσα από την αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών
- Υποστήριξε με κάθε τρόπο τη μελέτη που εκπόνησε το ΙΟΒΕ για τη συμβολή της εξορυκτικής
βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία
Στοιχεία
παραγωγικής και
εταιρικής
επιχειρηματικότητ
ας εταιρειών
μελών ΣΜΕ

- Είχε έντονη επικοινωνιακή δραστηριότητα με άρθρα, συνεντεύξεις, συμμετοχή σε συνέδρια και
με την πραγματοποίηση εσωτερικής ημερίδας με θέμα τη βελτίωση της εικόνας του κλάδου στην
κοινή γνώμη
- Παρενέβη ενεργά σε εξελίξεις που ενέτειναν την ανασφάλεια δικαίου και συντηρούσαν άσχημο
επενδυτικό κλίμα για την χώρα μας και ιδιαίτερα για τον κλάδο μας
Επίσης, έντονη ήταν η δραστηριοποίηση του ΣΜΕ και στα ευρωπαϊκά θέματα τόσο μέσω της
ενεργού συμμετοχής στην Advisory Committee of Safety and Health της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και των ουσιαστικών παρεμβάσεων στην αξιολόγηση των 24 οδηγιών Υγιεινής και
Ασφάλειας όσο και με τη συστηματική συμμετοχή στις ομάδες εργασίας και εκδηλώσεις της
Euromines.
Στο πλαίσιο της προαγωγής της εξορυκτικής βιομηχανίας, για το 2016 στόχος του Συνδέσμου
είναι να κινηθεί για την επίτευξη των παρακάτω:
- Να λειτουργήσει σαν κοιτίδα αριστείας σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων
των εταιρειών-μελών του ΣΜΕ
- Να αναδειχθεί σε βασικό συνομιλητή για τα θέματα των ορυκτών πρώτων υλών τόσο της
πολιτείας όσο και των τοπικών κοινωνιών
- Να αντιστρέψει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις τυχούσες αρνητικές προσλαμβάνουσες για
τον κλάδο σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και την προβολή της σημαντικής θετικής συνεισφοράς
του επίσης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
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- Να συνδράμει καταλυτικά στην ταχεία ανάπτυξη ενός πλήρους και συνεκτικού νομοθετικού
πλαισίου για τη δημιουργία νέων και ανάπτυξη υφιστάμενων εξορυκτικών δραστηριοτήτων
Ιδιαίτερα στον κλάδο μας η βιώσιμη ανάπτυξη αποτέλεσε διαχρονικά μεγάλη πρόκληση και
συχνά σημείο τριβής με τις κοινωνίες. Ωστόσο, η μετάβαση από τη γραμμική στην κυκλική
οικονομία -δεδομένου ότι όλοι μας δραστηριοποιούμαστε στο χώρο των υλικών όπου υπάρχουν
τεράστιες ευκαιρίες– θα μπορούσε να μας οδηγήσει στην πρώτη γραμμή της βιώσιμης
ανάπτυξης.
Το παραδοσιακό μοντέλο της γραμμικής οικονομίας (“take – make – dispose”) μας αφήνει
εκτεθειμένους στη μεταβλητότητα τιμών, στη σπανιότητα των πόρων, ελλείψεις υλικών και
αύξηση τιμών. Αντίθετα, το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας («re-think, re-design, re-build») έχει
σαν βάση το να καταφέρνουμε περισσότερα με λιγότερους πόρους και μπορεί να λειτουργήσει
καταλυτικά τόσο για την καινοτομία όσο και για την ανταγωνιστικότητα. Στόχος μας είναι να
ηγηθούμε αυτής της προσπάθειας ενσωματώνοντας τέτοιες πρακτικές σε όλο το φάσμα της
αλυσίδας αξίας, ενδεικτικά αναφέρω: urban mining, recycling κ.α.
Ωστόσο, για να γίνουν πραγματικότητα τα παραπάνω είναι απαραίτητη –πέρα από τη
προσέλκυση νέων μελών- η ενεργή συμμετοχή όλων μας στη δραστηριότητα του Συνδέσμου.
Οι ομάδες εργασίας αποτελούν το βασικό μέσο για την υλοποίηση δράσεων και οφείλουμε να
αναγνωρίσουμε ότι με μεγαλύτερη συμμετοχή και εντατικοποίηση της δραστηριότητας αυτών
μπορούμε να προβλέπουμε και να τοποθετούμαστε μπροστά από τις εξελίξεις.
Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη για την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη που
έδειξαν προς το Δ.Σ. σε αυτή την προκλητική χρονιά –και εγώ με τη σειρά μου τα μέλη του Δ.Σ.
- το προσωπικό του Συνδέσμου για την αφοσίωσή του και να υποσχεθώ ότι θα καταβάλουμε
κάθε προσπάθεια, ώστε να υλοποιήσουμε τους στόχους μας και να θέσουμε ακόμη πιο ψηλά
τον πήχη για τα επόμενα χρόνια τιμώντας τη μακρά και επιτυχημένη πορεία του κλάδου, την
ανθεκτικότητά του και το διαφαινόμενο λαμπρό του μέλλον».
Μετά το πέρας της ομιλίας του Προέδρου, ακολούθησε συζήτηση με τους παριστάμενους στη
Γ.Σ.

Γ. ΣΜΕ και ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η σηµερινή ελληνική µεταλλεία έχει κατορθώσει να λειτουργεί κατά τρόπο βιώσιµο. Το
κρίσιµο ερώτηµα είναι κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα µπορέσει να υπηρετήσει
καλύτερα τη βιώσιµη ανάπτυξη του τόπου

Δείκτες Βιώσιµης Ανάπτυξης ΣΜΕ
2014

2015

9.804

10.279

1β.
Μέσος όρος έµµεσα απασχολούµενου προσωπικού, σε
ισοδύναµο οκταώρου (άτοµα) (περιλαµβάνει εργολάβους και ΔΧ)

5.126

5.424

1γ.

29.640.21
8

31.271.
842

1.

Απασχόληση

1α.

Μέσος όρος άµεσα απασχολούµενου προσωπικού (άτοµα)

Συνολικός αριθµός ωρών εργασίας (αφορά το 1α & 1β)
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1δ.

Ώρες εργασίας ανά τόνο εµπορεύσιµου προϊόντος

2.

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

2α.

0,4

0,42

Συνολικός αριθµός ωρών εκπαίδευσης

175.171

129.89
2

2β.

Ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόµενο ( 2α / 1α +1β)

11,73

8,27

3.

Ασφάλεια – Υγιεινή Εργαζοµένων

3α.
Συνολικός αριθµός απωλεσθεισών ωρών εργασίας λόγω
ατυχηµάτων

27.927

32.040

3α΄

22.278.85
2

27.985.
319

3β.
Συνολικός αριθµός ωρών εκπαίδευσης σε «Ασφάλεια –
Υγιεινή»

82.079

82.168

3γ.
Ώρες εκπαίδευσης σε «Ασφάλεια – Υγιεινή» ανά εργαζόµενο 5,49
( 3β / 1α +1β)

5,23

3δ.

5

3

3ε.
Αριθµός θανατηφόρων ατυχηµάτων ανά εργαζόµενο ( 3δ /
1α +1β)

0,00033

0,0002

3στ. Δείκτης συχνότητας (συντ.106) του συνολικά
απασχολούµενου προσωπικού για το οποίο υπάρχει ευθύνη
επίβλεψης

3,81

3,32

3ζ.
Δείκτης σοβαρότητας (συντ.106) του συνολικά
απασχολούµενου προσωπικού για το οποίο υπάρχει ευθύνη
επίβλεψης

156,69

96,19

Συνολικός αριθµός θανατηφόρων ατυχηµάτων

3η.
Ποσοστό εργαζοµένων που παρακολουθούνται περιοδικά µε 80%
ιατρικές εξετάσεις (από το σύνολο των άµεσα απασχολούµενων)

80%

4.

Συνολικός κύκλος εργασιών & παραγωγή

4α.

Συνολικός κύκλος εργασιών (€)

1.835.555. 1.932.6
951
12.225

4β.

Παραγωγή εµπορεύσιµου προϊόντος (τον.)

73.164.28
2

72.750.
904

5.

Δαπάνες έρευνας κοιτασµάτων

5α.

Συνολικές δαπάνες έρευνας κοιτασµάτων (€)

11.402.10
0

4.700.9
75

0,15

0,065

5β.
Δαπάνες έρευνας κοιτασµάτων ανά τόνο εµπορεύσιµου
προϊόντος (5α / 4β)
6.

Επικοινωνία µε Κοινωνία

6α.

Αριθµός ανοικτών εκδηλώσεων

65

60

6β.

Αριθµός επισκέψεων σχολείων /Πανεπιστηµίων

147

157

6γ.

Αριθµός εκπαιδευοµένων σπουδαστών

728

1155

4.266.000

3.468.5
26

6δ.
Πόροι (ευρώ) που διατίθενται στην τοπική κοινωνία (έργα,
υποστήριξη συλλόγων, συµµετοχή σε αναπτυξιακές προσπάθειες,
υποτροφίες, βραβεία κ.α.)
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6ε.
Πόροι (ευρώ) που διατίθενται στην ευρύτερη κοινωνία (έργα, 1.102.275
χορηγίες, υποτροφίες, βραβεία κ.ά.)
7.

Απαιτήσεις σε ενέργεια

7α.

Συνολική κατανάλωση ενέργειας (MJ)

7β.
Κατανάλωση ενέργειας ανά τόνο εµπορεύσιµου προϊόντος
(7α /4β)
8.

2.360.7
69

47.112.48
8.470

45.759.
514.09
9

642,7

628,9

Απαιτήσεις σε νερό

8α.
Συνολική καθαρή κατανάλωση νερού. (m3) (νερό από δίκτυο, 12.529.47
από γεωτρήσεις, από υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, από επιφανειακό 2
ταµειευτήρα).

14.978.
309

8β.

Συνολική κατανάλωση νερού από ανακύκλωση (m3).

11.950.13
4

11.486.
075

8γ.
(m3).

Συνολική κατανάλωση νερού στην παραγωγική διαδικασία

20.938.29
0

21.806.
182

0,17

0,2

8δ.
Συνολική καθαρή κατανάλωση νερού ανά τόνο
εµπορεύσιµου προϊόντος (8α / 4β)
8ε.

Κατανάλωση νερού στην αποκατάσταση περιβάλλοντος (m3) 345.261

9.

Απαιτήσεις σε γή – Αποκατάσταση περιβάλλοντος

408.64
2

9α.
Συνολική επιφάνεια γης που χρησιµοποιείται για
εκµετάλλευση, στο τέλος του ηµερολογιακού έτους (στρέµµατα).

182.856

181.31
4

9β.
Συνολική επιφάνεια γης που αποκαθίσταται (αποκατάσταση
µη ολοκληρωµένη) (στρέµµατα)

7.343

13.876

9γ.
Συνολική επιφάνεια γης που έχει αποκατασταθεί ή που έχει 65.620
επαναφερθεί σε επωφελή χρήση, από την εφαρµογή του νόµου 998
(στρέµµατα)

68.875

9δ.
έτος

190.755

317.45
0

9ε.
Δαπάνες αποκατάστασης ορυχείων και προστασίας
περιβάλλοντος (€) το τρέχον έτος

11.792.51
8

15.094.
525

9στ. Δαπάνες αποκατάστασης και προστασίας περιβάλλοντος
ανά τόνο εµπορεύσιµου προϊόντος (9ε /4β)

0,16

0,21

10α. Απόβλητα εξορυκτικής διαδικασίας και κατεργασιών το
τρέχον έτος (τόνοι) (συµπεριλαµβάνονται και τα στείρα)

519.594.1
57

490.18
0.145

10β. Απόβλητα εξορυκτικής διαδικασίας και κατεργασιών το
τρέχον έτος ανά τόνο εµπορεύσιµου προϊόντος (10α/4β)

7,1

6,73

10.

Αριθµός φυτευθέντων δενδρυλλίων και θάµνων το τρέχον

Παραγωγή – διαχείριση αποβλήτων

10γ. Εξορυκτικά απόβλητα που διοχετεύθηκαν το τρέχον έτος για 451.619.6
πλήρωση εκσκαφών (τόνοι)
47

407.31
1.457

10δ. Παραγωγή παραπροϊόντων το τρέχον έτος από εξορυκτικά
απόβλητα ή από απόβλητα κατεργασιών (τόνοι)

1.439.238

1.201.1
29

10ε. Μη εξορυκτικά απόβλητα που δόθηκαν σε ανακύκλωση
(κιλά)

15.869.09
0

9.052.2
62
10

11.

Χρησιµοποίηση επικινδύνων ουσιών

11α. Ποσότητα ταξινοµηµένων επικινδύνων ουσιών που
χρησιµοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής (τα λιπαντικά δεν
περιλαµβάνονται), σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/EEC (τον)

45.973,07

9.668.7
40,44

12.

Πιστοποίηση εταιρειών µελών

12α.

Πιστοποίηση κατά ISO 9001/2

86%

85%

12β.

Πιστοποίηση κατά ISO 14001

56%

56%

12γ.

Πιστοποίηση OHSAS 18001

43%

50%

Χαρακτηριστικά µεγέθη της Βιώσιµης Λειτουργίας της Εξορυκτικής – Μεταλλουργικής
Βιοµηχανίας στα χρόνια της κρίσης (2009-2014)
 Η συµβολή στην εθνική οικονοµία της εξορυκτικής-µεταλλουργικής βιοµηχανίας,
συνυπολογίζοντας τη συµµετοχή της στην Τσιµεντοβιοµηχανία και στην παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας, ανέρχεται σε 6,2 δισ. ευρώ ή 3,4 % του ΑΕΠ
 Οι επενδύσεις (νέα έργα, νέος εξοπλισµός και εγκαταστάσεις, ανανέωση εξοπλισµού
εγκαταστάσεων, νέα συστήµατα παραγωγής, διαχείριση αποβλήτων, αξιοποίηση
παραπροϊόντων κτλ) στο διάστηµα 2009-2014 ανέρχονται στα 2 δισ. ευρώ
 Ο συνολικός κύκλος εργασιών του κλάδου στην εξαετία 2009-2014 ανέρχεται σε 15
δισ. και οι εξαγωγές του υπερβαίνουν τα 10 δισ. Ευρώ
 Οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος στο ίδιο διάστηµα ανέρχονται στα
100 εκ. ευρώ
 Οι επενδύσεις για R&D και έρευνες εντοπισµού νέων κοιτασµάτων ανέρχονται σε 100
εκ. ευρώ
 Η απασχόληση στον κλάδο διατηρήθηκε σταθερή και οι παραγωγικές του δοµές
αλώβητες σε όλη τη διάρκεια της κρίσης, µοναδικό παράδειγµα για την ελληνική
οικονοµία.
Κοινωνικό Αποτύπωµα Εταιρειών Μελών ΣΜΕ
Ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, σύµφωνα µε το αντίστοιχο Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ, ορίζεται η
οικειοθελής δέσµευση των επιχειρήσεων για ένταξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων
στις δραστηριότητές τους, πέρα από τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας, σε σχέση µε όλους όσοι
άµεσα ή έµµεσα επηρεάζονται από αυτές.
Δράσεις Εταιρειών-Μελών µας για τα έτη 2014-2015
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Περιβάλλον
Η «Αλουµίνιον της Ελλάδος» συνεχίζοντας την πολιτική της για τη συνεχή βελτίωση του
περιβαλλοντικού της αποτυπώµατος, προχώρησε σε επενδυτικά έργα ύψους 633 εκ. ευρώ,
που αφορούν κυρίως στη µείωση της κατανάλωσης πόρων, τη βελτιστοποίηση διαχείρισης
καταλοίπων και αποκαταστάσεις χώρων.
Κύριες Δράσεις
Βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων µέσω ενεργειών ανακύκλωσης ή διάθεσης,
προς αξιοποίηση, σε τρίτους.
Διατήρηση του επιπέδου των εκποµπών αερίων ρύπων και σωµατιδίων σε επίπεδα πολύ
χαµηλότερα αυτών που επιβάλει η περιβαλλοντική νοµοθεσία.
Βελτιστοποίηση χρήσης φυσικών πόρων (αξιοποίηση υγρών αποβλήτων µετά από
επεξεργασία προς ψύξη εγκαταστάσεων και εποµένως περιορισµό χρήσης νερού).
Συνεχής έλεγχος ποιότητας της ατµόσφαιρας µε τη συνεχή λειτουργία του σταθµού του Οσίου
Λουκά.
Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση στο Σύστηµα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των νέων
εργαζοµένων και του προσωπικού των συνεργαζόµενων επιχειρήσεων.
Ενδυνάµωση εµπλοκής των οµάδων του προσωπικού σε θέµατα ευταξίας και καθαριότητας
(χώροι 5S και ‘καµπάνιες’ καθαριότητας – ευταξίας).
Συνέχιση για 5ο κατά σειρά έτος των µελετών, σε συνεργασία µε το ΕΛΚΕΘΕ, για την
παρακολούθηση της πιθανής επίδρασης στους θαλάσσιους οργανισµούς από την διαδικασία
ψύξης της µονάδας ΣΗΘ µε θαλασσινό νερό, από τις οποίες προκύπτει ότι δεν παρατηρείται
µεταβολή σε σχέση µε το παρελθόν.
Παρατίθενται παρακάτω αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα:
Η κατασκευή νέου κλιβάνου ρευστοστερεάς κλίνης (στατικού φούρνου) παραγωγής
αλουµίνας
Το 2015 πραγµατοποιήθηκε µεγάλη επένδυση 13,5 εκ. ευρώ για την κατασκευή νέου κλιβάνου
ρευστοστερεάς κλίνης (νέος στατικός φούρνος) διαπύρωσης αλουµίνας, ύψους 13,5
εκατοµµυρίων €. Ο νέος κλίβανος, του οποίου το σύστηµα αντιρρύπανσης θα έχει απόδοση >
99,95 %, θα αντικαταστήσει σε σηµαντικό βαθµό τους δύο περιστροφικούς κλιβάνους
αλουµίνας (εκτός από την περίοδο συντήρησής του). Με την επένδυση αυτή, αναµένεται να
βελτιωθεί σηµαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωµα του εργοστασίου της αλουµίνας, τόσο σε
εκποµπές σωµατιδίων, χάρη στο σύστηµα αντιρρύπανσης υψηλής απόδοσης, όσο και σε
εκποµπές αερίων που συνεισφέρουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, καθώς η ειδική
κατανάλωση σε καύσιµο του κλιβάνου αυτού θα είναι µειωµένη κατά περίπου 25-30 % σε
σχέση µε τους υπάρχοντες περιστροφικούς. Ο κλίβανος, που βρίσκεται στη φάση ανέγερσης,
προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία κατά το β’ εξάµηνο του 2016.

Χυτοσίδηρος

Ινοποιητική διάταξη για παραγωγή πετροβάμβακα
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Η προσέγγιση του Οµίλου στην υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων
Ο Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, µέσω της θυγατρικής του εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της
ΕΛΛΑΔΟΣ», συµµετέχει σε ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράµµατα αποδοτικών «πράσινων»
τεχνολογιών στη βιοµηχανία αλουµινίου σε συνεργασία µε εκπαιδευτικά και ερευνητικά
ιδρύµατα. O Όµιλος στοχεύει στην περαιτέρω συµµετοχή του και σε άλλα ερευνητικά
προγράµµατα αξιοποίησης καταλοίπων βωξίτη όπως το «EURARE» και το «MCITNREDMUD». Στο πλαίσιο αυτό, η «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑτΕ)» κατέθεσε κοινή
πρόταση µε το ΕΜΠ ένταξης στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα «ΕΝΕXAL» για την εγκατάσταση
πιλοτικής µονάδας αξιοποίησης των βωξιτικών καταλοίπων. Το πρόγραµµα είχε πενταετή
διάρκεια (2010-2014) µε τη συµµετοχή και άλλων εταίρων όπως το τεχνικό πανεπιστήµιο του
Άαχεν (RWTH) και το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης (ETH). Συντονιστής του προγράµµατος ήταν η
ΑτΕ.
Μελετήθηκαν τρεις βασικές καινοτόµες τεχνολογίες όπως: η πλήρης µετατροπή των
καταλοίπων βωξίτη σε αξιοποιήσιµες πρώτες ύλες και προϊόντα (παραγωγή χυτοσίδηρου και
πετροβάµβακα), η οικονοµικότερη παραγωγή κράµατος αλουµινοπυριτίου και η αξιοποίηση
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ηλιακή ακτινοβολία) στη µεταλλουργική πρακτική. Η καθαρή
συνεισφορά της ΑτΕ στην υλοποίηση του προγράµµατος ήταν 2,0 εκ. ευρώ και αφορούσε σε
εξοπλισµό, ενέργεια, αναλώσιµα και δαπάνες προσωπικού.
Υγιεινή και Ασφάλεια
Η Εταιρεία συνεχίζοντας την πολιτική της για την αέναη βελτίωση των συνθηκών Υγιεινής και
Ασφάλειας, εφαρµόζει προγράµµατα και προχωρά σε επενδυτικά έργα που υπερβαίνουν τα
550.000 ευρώ/έτος.
Οι πολύ καλές επιδόσεις σε διεθνές επίπεδο, διατηρούνται χάρη στην αδιάλειπτη προσπάθεια
για επίτευξη του ιδεώδους στόχου «Κανένα ατύχηµα και κανένα επαγγελµατικό νόσηµα».
Με γνώµονα αυτήν την πολιτική, οι κυριότερες δράσεις της ΑτΕ ήταν:
Εφαρµογή και παρακολούθηση των «εργαλείων» πρόληψης ατυχηµάτων (Επισκέψεις
Ασφάλειας της Ιεραρχίας, Προσωπικές Ενέργειες Ασφάλειας, Αναγνώριση Κινδύνου,
Επιτροπές Πράσινο Φως στις νέες εγκαταστάσεις, Γραπτή Εκτίµηση Επαγγελµατικού
Κινδύνου, επιθεωρήσεις Σχεδίων Ασφάλειας – Υγείας και Περιβάλλοντος κ.α.)
Υλοποίηση «Δράσεων Δεξιού Ηµισφαιρίου», δηλαδή ενεργειών που έχουν στόχο τη διέγερση
του συναισθήµατος των εργαζοµένων και την ευαισθητοποίηση τους σε θέµατα Υ & Α. Από
αυτές ξεχώρισαν:
Δηµιουργία λογότυπου και «χαρακτήρα» Ασφάλειας, µε επίκεντρο το στόχο µηδενικών
ατυχηµάτων.
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Λογότυπο και ‘χαρακτήρας’ - Στόχος 0

Σχεδιασµός και ανάρτηση αφισών σε πολυάριθµα σηµεία εντός του εργοστασίου

Αφίσα στην είσοδο του εργοστασίου
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Αφίσα σε στάση λεωφορείων
Αξιοποίηση των προφυλάξεων οθόνης (screensaver) για την προβολή θεµάτων Υ & Α

Προφύλαξη οθόνης (screensaver)
Τοποθέτηση οθόνης στη καντίνα του εργοστασίου µε σκοπό την ανάδειξη των ιδεών του
προσωπικού και την προβολή οπτικοακουστικού υλικού για την ασφάλεια στην εργασία.
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Παραθέτουµε παρακάτω αναλυτικότερα τις χαρακτηριστικότερες πρακτικές των τελευταίων
δύο ετών:
Σεµινάριο ασφαλούς συµπεριφοράς στην οδήγηση
Οργάνωσε σεµινάριο ασφαλούς συµπεριφοράς στην οδήγηση σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο
«Πάνος Μυλωνάς», στο οποίο συµµετέχει το 40% του εργατοτεχνικού προσωπικού και το
σύνολο των στελεχών των εργοστασίων.
Καµπάνια πρόληψης ατυχηµάτων «Ενεργοποίηση του δεξιού ηµισφαιρίου του
εγκέφαλου»
Το 2014 η Διεύθυνση του εργοστασίου της «ΑΛΟΥΝΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ», έκρινε ότι η
ασφάλεια των εργαζοµένων είναι ένα ζήτηµα το οποίο δεν αντιµετωπίζεται µόνο µε τη χρήση
επιθεωρήσεων, οδηγιών εργασίας, διαδικασιών κ.λπ. Υπάρχει η ανάγκη για την
ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων, µέσω της χρήσης του συναισθήµατος ως κινήτρου για
αποτελεσµατική σκέψη και πράξη ως προς την ασφάλεια. Στην κατεύθυνση αυτή,
αποφασίστηκε η υλοποίηση εξειδικευµένης καµπάνιας για την ασφάλεια στους χώρους
εργασίας µε την πρωτοποριακή µέθοδο της ενεργοποίησης του «δεξιού ηµισφαιρίου» του
εγκεφάλου. Το σκεπτικό της καµπάνιας είναι ότι για να επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση, θα
πρέπει µε τα κατάλληλα ερεθίσµατα / µηνύµατα να επιτραπεί η ενεργοποίηση του τµήµατος
του δεξιού ηµισφαιρίου του εγκεφάλου των εργαζοµένων που ενεργοποιεί τη φαντασία, τη
δηµιουργικότητα και το συναίσθηµα. Η προσπάθεια ξεκίνησε µε την αναζήτηση ιδεών, τη
φωτογράφιση, την επεξεργασία εικόνων και την εκτύπωση και τοποθέτηση τελικά αφισών, σε
διάφορα σηµεία του εργοστασίου. Η καµπάνια υλοποιήθηκε από οµάδα εργαζοµένων
αποτελούµενη από µέλη της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας, εθελοντές
γραφίστες εργαζόµενους στην «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ» και το τµήµα της Ασφάλειας
του εργοστασίου. Η καµπάνια «δεξιού ηµισφαιρίου» συνεχίστηκε και το 2015.
Κοινωνία
Πρόγραµµα «Μηχανικοί στην Πράξη»
Εφάρµοσε ένα πρωτοποριακό πρόγραµµα έµµισθης απασχόλησης, «Μηχανικοί στην Πράξη»,
που περιλαµβάνει διαρκή εκπαίδευση, εναλλαγή θέσεων εργασίας, coaching και συστηµατική
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αξιολόγηση των συµµετεχόντων, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να ξεκινήσουν δυναµικά την
καριέρα τους και να ζήσουν µια µοναδική εµπειρία, εργαζόµενοι δίπλα στους καλύτερους του
κλάδου τους. Οι 11 νέοι µηχανικοί φιλοξενήθηκαν, δωρεάν, καθόλη τη διάρκεια της εργασίας
τους σε ανακαινισµένα διαµερίσµατα, στον πρότυπο οικισµό του εργοστασίου στα Άσπρα
Σπίτια Βοιωτίας.
Μέσα από το πρόγραµµα «Μηχανικοί στην Πράξη», η «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ»
φιλοδοξεί να βοηθήσει τους συµµετέχοντες νέους µηχανικούς να αποκτήσουν την απαραίτητη
προϋπηρεσία, την τεχνογνωσία και την εµπειρία και να αναπτύξουν τις προσωπικές τους
δεξιότητες, στοιχεία απαραίτητα για τη µελλοντική επαγγελµατική τους αποκατάσταση.
Ταυτόχρονα όµως, το στοίχηµα τόσο για τους νέους µηχανικούς όσο και για τη διοίκηση της
ΑτΕ, είναι µέσω της εργασίας τους και των projects που θα αναλάβουν στο εργοστάσιο, να
φανεί ποιοι από αυτούς θα διακριθούν ώστε να διεκδικήσουν µία θέση στην Εταιρεία και µετά
από το τέλος του προγράµµατος, ανάλογα βέβαια και µε τις ανάγκες τη συγκεκριµένη χρονική
περίοδο.

«Μηχανικοί στην Πράξη»

Υγιεινή & Ασφάλεια
Επέκταση της λειτουργίας εξειδικευµένου συστήµατος ασύρµατης τηλεπικοινωνίας σε
υπόγεια εργοτάξια
Το σύστηµα αυτό δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας α) µεταξύ των εργαζοµένων (οπουδήποτε
και αν βρίσκονται), β) µεταξύ των διαφόρων µετώπων του εργοταξίου, γ) µεταξύ µετώπων και
κεντρικών εγκαταστάσεων και δ) µεταξύ εργοταξίου και κεντρικών εγκαταστάσεων. Ένα τέτοιο
σύστηµα, καθιστά εφικτή την πολλαπλή επικοινωνία µεταξύ των εργαζοµένων, την έγκαιρη
προειδοποίηση όταν το απαιτούν οι συνθήκες και εντείνει το αίσθηµα συνεργασίας µεταξύ
εργαζοµένων που µπορεί να εργάζονται ακόµη και σε αποµακρυσµένα µέτωπα, αυξάνοντας
την αίσθηση ασφάλειας. Επίσης, προσφέρει άµεση επαφή µε τους εργαζόµενους, σε
οποιοδήποτε σηµείο του έργου και αν βρίσκονται, και τη δυνατότητα έγκαιρης επέµβασης σε
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οποιοδήποτε ατυχηµατικό συµβάν. Οι πολλαπλοί τρόποι επικοινωνίας που προσφέρονται,
εκτός των άλλων, αυξάνουν σηµαντικά και την αποτελεσµατικότητα της επίβλεψης των
εργασιών από την ιεραρχία του έργου, συµβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόληψη των
ατυχηµάτων.

VAGONETTO Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας
Το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας, το οποίο βρίσκεται στο 51ο χλµ της Ε.Ο Λαµίας-Άµφισσας,
αποτελεί ένα µοναδικό θεµατικό πάρκο στον ελληνικό χώρο. Εγκαινιάστηκε το Σεπτέµβριο του
2003, µε την ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής της ανενεργής για 25 χρόνια Στοάς
850, µετατρέποντάς την σε έναν επισκέψιµο, τουριστικό και εκπαιδευτικό προορισµό, µέσα
από τον οποίο αναδεικνύεται η ιστορία της εξόρυξης βωξίτη.
Η περιήγηση στο Vagonetto δίνει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να γνωρίσει βήµα-βήµα τη
διαδικασία εξόρυξης του βωξίτη. Η γνωριµία µε την ιστορία του βωξίτη ξεκινά από το παλιό
υπόγειο µεταλλείο, τη Στοά 850, όπου τα βαγόνια µεταφοράς µεταλλωρύχων, έχουν
µετατραπεί σε µεταφορικό µέσο των επισκεπτών εντός της στοάς. Η ξενάγηση συνεχίζεται µε
την περιήγηση στον Εκθεσιακό Χώρο Μεταλλευτικής Ιστορίας και ολοκληρώνεται µε τη
διαδραστική επίσκεψη στην Πτέρυγα Ψηφιακής Τεχνολογίας.
Το Φεβρουάριο 2015 ολοκληρώθηκε η εξαγορά του µεταλλευτικού πάρκου Φωκίδας από την
ΕΛΜΙΝ Α.Ε και την οικογένεια του κου Λ. Πολυχρονόπουλου. Η νέα διοίκηση υπό τη διεύθυνση
της κας Η. Σιαµαντά, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι το Vagonetto αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της ιστορίας της περιοχής, ξεκίνησε τη σταδιακή αναβάθµιση του Μεταλλευτικού
Πάρκου και την προσπάθεια ευρύτερης διάδοσής του. Ανανεώθηκε ο ιστότοπος
(www.vagonetto.gr) και προβλήθηκε έντονα στα µέσα µαζικής δικτύωσης (Facebook, Twitter,
Instagram) ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,
συµβάλλοντας στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας-οικονοµίας και του τουρισµού. Ενδεικτικά
αναφέρεται πως το Vagonetto, περιλαµβάνεται στους προτεινόµενους από το Υπουργείο
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων προορισµούς των εκπαιδευτικών µαθητικών
επισκέψεων (www.e-yliko.gr/Ενηµερωτικό Υλικό/ Εκπαιδευτικές Επισκέψεις).
Το 2015 επισκέφθηκαν το Vagonetto περίπου 10.000 άτοµα, ενώ στα πλαίσια της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης (CSR) συνεχίστηκε η πολιτική δωρεάν εισόδου σε σχολεία της Π.Ε.
Φωκίδας. Επιπλέον, µε σκοπό τη δηµιουργία µεταλλευτικής συνείδησης, οι επισκέψεις
ξεκινούν µε την πραγµατοποίηση επιµορφωτικών οµιλιών από εργαζοµένους της εταιρείας
ELMIN BAUXITES. Εντός του 2016, θα διαµορφωθεί χώρος για τη φιλοξενία θεµατικών
εκδηλώσεων σχετικά µε το µεταλλευτικό παρελθόν του Νοµού µε τη χρήση αιθουσών του
κτιρίου της Εταιρείας, ενώ η στοά και ο περιβάλλον χώρος θα διατίθεται για κινηµατογραφήσεις
και φωτογραφήσεις.
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Περιβάλλον
Δηµιουργία αµπελώνα στη Μήλο
Παραγωγές 20092015

Το 2014, η IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ αποφάσισε να
ξεκινήσει µία νέα οικονοµική δραστηριότητα, φιλική προς το περιβάλλον. Δηµιουργήθηκε ένας
αµπελώνας στο χώρο ενός αποκατεστηµένου ορυχείου περλίτη στη Μήλο. Στόχος ήταν η
µετάβαση από µία βέλτιστη πρακτική αποκατάστασης τοπίου, η οποία τηρεί τις
περιβαλλοντικές συνθήκες της άδειας εκµετάλλευσης, σε µία νέα οικονοµική δραστηριότητα µε
πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία της Μήλου.
Το Φεβρουάριο του 2014, ολοκληρώθηκε η φύτευση 17.500 αµπελιών µίας καθαρά
ελληνικής/κυκλαδικής ποικιλίας (Aσύρτικο) στα πρώτα 50 στρέµµατα του αµπελώνα της S&B
στο αποκατεστηµένο κοµµάτι ενός ενεργού ορυχείου περλίτη στον Τράχηλα.
Η αµπελοκαλλιέργεια είναι µία από τις παραδοσιακές -σήµερα σχεδόν εγκαταλελειµµένηοικονοµικές δραστηριότητες του νησιού. Ιστορικές πηγές µαρτυρούν ότι το 1930 καλλιεργούντο
2.200 στρέµµατα αµπελιών στο νησί µε ετήσια παραγωγή κρασιού 250 τόνων. Η
αµπελοκαλλιέργεια εγκαταλείφθηκε σχεδόν τελείως λόγω επιδηµίας φυλλοξήρας. Η Εταιρεία
επέλεξε να αναβιώσει αυτή τη δραστηριότητα, «οικοδοµώντας» πάνω σε µία παράδοση
ριζωµένη στην ιστορία και τις ιστορικές µαρτυρίες του νησιού.
Η Εταιρεία εφαρµόζει βιολογική µέθοδο καλλιέργειας ενώ το ποτιστικό νερό (πολύτιµο στις
Κυκλάδες) προέρχεται από συλλογή οµβρίων υδάτων, δηλαδή δεν προέρχεται από τον
υδροφόρο ορίζοντα του νησιού. Επιπλέον, διοργανώνει δωρεάν σεµινάρια στη Μήλο για την
επιµόρφωση των ντόπιων που ήδη καλλιεργούν ή θέλουν να αναβιώσουν τους µικρούς
οικογενειακούς αµπελώνες, προτρέποντάς τους να αρχίσουν να χρησιµοποιούν βιολογικές
µεθόδους για την παραγωγή ντόπιου, ποιοτικού βιολογικού κρασιού.
Η νέα δραστηριότητα στοχεύει επίσης στην επιµόρφωση και των επισκεπτών σχετικά µε τη
χρήση των βιοµηχανικών ορυκτών της Μήλου. Το θείο χρησιµοποιείται στη βιολογική
αµπελοκαλλιέργεια για την προστασία του φυτού από ασθένειες, ο µπεντονίτης βρίσκει χρήση
στη «σταθεροποίηση» του κρασιού, ενώ ο περλίτης στη διαύγασή του, και αποτελούν
χαρακτηριστικά παραδείγµατα ορυκτών του νησιού που αξιοποιούνται στην
αµπελοκαλλιέργεια και την οινοπαραγωγή.
Η πρώτη παραγωγή κρασιού αναµένεται µετά από 3 - 4 χρόνια, µετά την ολοκλήρωση
επένδυσης για την εγκατάσταση οινοποιείου στη Μήλο.
Κοινωνία
YOU@S&B
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Β΄κύκλος του προγράµµατος απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας για άνεργους
νέους από την «IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
Το πρόγραµµα YOU@S&B που εγκαινίασε η IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ το 2013, ως συµβολή της στην αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων στην
Ελλάδα, ολοκλήρωσε επιτυχώς τον πρώτο κύκλο του, κατά τον οποίο προσλήφθηκαν 25 νέοι
για 9 µήνες (Σεπτέµβριος 2013 - Μάιος 2014) σε θέσεις που καλύπτουν όλο το φάσµα της
δραστηριότητας της Εταιρείας στην Ελλάδα (Αθήνα, Μήλο, Φωκίδα, Ριτσώνα). Ο δεύτερος
κύκλος του προγράµµατος προκηρύχθηκε τον Οκτώβριο του 2014 µε την πρόσληψη 15 νέων
και µε διάρκεια προγράµµατος 9 µηνών (Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2015) και απασχόληση
στις δραστηριότητες της Εταιρείας στην Αθήνα και στη Μήλο. Από την αξιολόγηση του πρώτου
κύκλου προέκυψαν βελτιώσεις τόσο για τη διαδικασία αξιολόγησης όσο και για την εβδοµάδα
εκπαίδευσης των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα.
Στόχος του προγράµµατος είναι να δηµιουργήσει µακροχρόνια αξία για την ελληνική κοινωνία,
αφού οι νέοι που επιλέγονται έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν επαγγελµατικές γνώσεις,
δεξιότητες και εµπειρία που θα βελτιώσουν τις επαγγελµατικές τους προοπτικές.
Ετήσια πρωτοβουλία εθελοντισµού 2014
Στο πλαίσιο της ετήσιας πρωτοβουλίας εθελοντισµού “live brighter” της IMERYS
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, το 2014 οι εργαζόµενοί της στην
Αθήνα συµµετείχαν σε δράσεις στα Παιδικά Χωριά SOS στη Βάρη (διαµόρφωση εξωτερικών
χώρων µε φυτεύσεις δένδρων και φυτών), στο Γηροκοµείο Αθηνών (µε επίσκεψη και
προσφορά δώρων στους ηλικιωµένους την περίοδο του Πάσχα) και, επίσης την περίοδο του
Πάσχα, έκαναν δωρεές τροφίµων σε 52 οικογένειες του δήµου Κηφισιάς µε τη συνεργασία του
Δήµου αλλά και σχολικού υλικού σε άπορες οικογένειες µε τη συνεργασία του Χαµόγελου του
Παιδιού. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει και στην οικονοµική υποστήριξη της κοινωνικής
επιχείρησης Μύρτιλλο (http://www.myrtillocafe.gr/), που προσφέρει εργασία και επαγγελµατική
εκπαίδευση σε νέους από ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, µε πόρους που αντλήθηκαν από
bazaar µεταχειρισµένων υπολογιστών.

Περιβάλλον
Αποκατάσταση τοπίου
Η Εταιρεία, από τα τέλη της δεκαετίας του 80 έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί ένα
σηµαντικό έργο αποκατάστασης τοπίου µε βάση εγκεκριµένες Μελέτες Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, αποκαθιστώντας έκταση περίπου 2.285. Σε εξέλιξη βρίσκεται σήµερα
αποκατάσταση συνολικής έκτασης 212,992 στρεµµάτων.
Έως αυτή την στιγµή στους αποκατεστηµένους τοµείς έχουν φυτευτεί 110.452 φυτά, χωρίς να
συµπεριλαµβάνονται στον αριθµό αυτό ορισµένα είδη θάµνων.
Διαθέτει δικό της φυτώριο µε 4 θερµοκήπια δυναµικότητας 10.000 φυτών, ενώ το δίκτυο
στάγδην άρδευσης που έχει εγκατασταθεί, καλύπτει ένα συνολικό µήκος µεγαλύτερο των
150.000m. Οι συνολικές δαπάνες αποκατάστασης περιβάλλοντος για τα τελευταία 15 έτη
ανέρχονται σε 4.033.212 € (σηµειώνεται και πάλι ότι οι τιµές είναι οι τρέχουσες του κάθε έτους).
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Κοινωνία
Κάθε χρόνο ενισχύεται η τοπική κοινωνία µέσω δωρεών είτε σε χρηµατική µορφή, είτε µε τη
διάθεση δωρεάν αδρανών υλικών στους Δήµους της Χαλκιδικής για την περάτωση τεχνικών
έργων της περιοχής. Οι πόροι που διατέθηκαν στην τοπική καθώς και την ευρύτερη κοινωνία
(έργα, υποστήριξη συλλόγων, συµµετοχή σε αναπτυξιακές προσπάθειες, υποτροφίες,
βραβεία), ανήλθαν στο ποσό των 250.000 ευρώ, για το έτος 2014.
Η Εταιρεία, όλα τα χρόνια έχει ενεργό συµµετοχή τόσο µε µηχανικά µέσα όσο και µε το
προσωπικό της στην αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών που πλήττουν την περιοχή της
Χαλκιδικής, όπως πυρκαγιές, πληµµύρες κτλ.
Πραγµατοποιείται προσέγγιση της νεολαίας της τοπικής κοινωνίας µε ξεναγήσεις µαθητών
στους χώρους του µεταλλείου και παρουσιάζοντάς τους θέµατα που αφορούν στον ορυκτό
πλούτο της περιοχής και τη σπουδαιότητά του για την τοπική κοινωνία και την εθνική
οικονοµία. Επίσης, κάθε χρόνο πραγµατοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις Τµηµάτων
Πανεπιστηµίων σε όλη την Ελλάδα.
Μεγάλο µέρος των απαιτούµενων υλικών – ανταλλακτικών, αγοράζονται από την τοπική
αγορά όπως και οι υπηρεσίες (µηχανογράφηση, επισκευές κτλ), συµβάλλοντας έτσι στη
διατήρηση της απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή.

Περιβάλλον
Σύστηµα προαποστράγγισης – επανεισπίεσης στο µεταλλείο Σκουριών
Κύριο δοµικό και λειτουργικό στοιχείο της κατασκευής του µεταλλείου Σκουριών αποτελεί το
σύστηµα προαποστράγγισης – επανεισπίεσης.
Η προαπαστράγγιση πραγµατοποιείται περιµετρικά και εκτός του µεταλλείου µέσω
υδρογεωτρήσεων µεγάλου βάθους από την επιφάνεια, µε σκοπό την άντληση των υπογείων
υδάτων από ζώνες εκτός των µεταλλευτικών έργων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την διατήρηση
της φυσικοχηµικής σύστασης του υπογείου νερού και την ανάπτυξη των µεταλλευτικών έργων
υπό στεγανές συνθήκες.
Μέρος της αντλούµενης ποσότητας καταναλώνεται για την κάλυψη των αναγκών των
µεταλλευτικών εγκαταστάσεων σε νερό, ενώ η περίσσεια επανεισάγεται στον ίδιο υδροφόρο
σχηµατισµό µε αναλλοίωτα τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του νερού ή µπορεί να αποδοθεί
στην τοπική κοινωνία για χρήση.
Παράλληλα αναπτύχθηκε δίκτυο γεωτρήσεων επανεισπίεσης βάθους 300 m και εκτεταµένο
δίκτυο παρακολούθησης των υδροφόρων στρωµµάτων στις Σκουριές, µε την κατασκευή
ειδικών πιεσόµετρων που δύνανται να παρακολουθούν τα υπόγεια ύδατα σε διάφορα βάθη.
Το σύστηµα αυτό, αποτρέπει τη ρύπανση των υπόγειων υδάτων, ενώ συγχρόνως συντελεί
στη διατήρηση του υδρολογικού ισοζυγίου των υδροφόρων σχηµατισµών
Θρυµµατισµός πρεµνών (το µικρό τµήµα του κορµού που αποµένει µετά την κοπή µαζί µε το
ριζικό σύστηµα) και ριζών από τις υλοτοµικές εργασίες στην περιοχή ανάπτυξης των
Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών
Σηµαντική παράµετρο στην κατασκευή των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων αποτελεί η
κατάλληλη διαχείριση της φυτικής γης, η οποία συγκεντρώνεται σε ειδικούς χώρους
(αποθεσιοθαλάµους) καθώς και η αξιοποίηση των υπολειµµάτων των υλοτοµιών (κλαδιά,
πρεµνά και ρίζες). Τα υπολείµµατα αυτά τεµαχίζονται µε ανάλογο µηχάνηµα και µετατρέπονται
σταδιακά µε κοµποστοποίηση σε κατάλληλο υλικό που χρησιµοποιείται για την αύξηση της
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οργανικής ουσίας του εδάφους, βελτιώνοντας έτσι την επιτυχία της αποκατάστασης και
µειώνοντας τον χρόνο που αυτή απαιτεί, στα διαταραγµένα εδάφη. Η οργανική ουσία, ως
πρόσθετο εδαφοβελτιωτικό, χρησιµοποιείται για την αύξηση της βιολογικής δραστηριότητας,
τη βελτίωση των συνθηκών αύξησης των φυτών καθώς και ως υλικό επικάλυψης,
περιορίζοντας την εξάτµιση του εδαφικού νερού, την ανάπτυξη των ζιζανίων και τη συµπίεση
και διάβρωση του εδάφους.
Σε κάθε επιφάνεια όπου ολοκληρώνονται οι υλοτοµικές εργασίες, γίνεται εκρίζωση των
πρεµνών και στη συνέχεια θρυµµατισµός τους µε αντίστοιχο ειδικό µηχάνηµα.
Το όλο έργο αποτελεί καινοτοµία όχι µόνο για την Ελλάδα αλλά και για όλη την Ευρώπη.

Δείκτες συχνότητας
ατυχημάτων

Πρόγραµµα Θερινής Απασχόλησης
Συνεχίζοντας µια παράδοση ετών και µια σχέση µε τους φοιτητές και τους τελειόφοιτους της
περιοχής αλλά και των σχετικών µε την µεταλλευτική δραστηριότητα ειδικοτήτων, στηρίζουµε
σταθερά το πρόγραµµα θερινής απασχόλησης. Με στόχο τον ουσιαστικό επαγγελµατικό
προσανατολισµό, την επαρκή ενηµέρωση αλλά και την εξοικείωση των νέων ανθρώπων και
των νέων επιστηµόνων µε τη µεταλλευτική και τις σχετικές µε αυτήν επιστήµες.
Τις χρονιές 2013-2014 απασχολήθηκαν συνολικά 500 φοιτητές από την ευρύτερη περιοχή των
µεταλλείων Κασσάνδρας.
Πέραν της εξοικείωσης τους µε ένα υψηλών απαιτήσεων ανταγωνιστικό εργασιακό
περιβάλλον, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν στο αντικείµενό τους, να µυηθούν
στη µεταλλευτική και στην πράξη όλων των σχετικών κλάδων και επιστηµών.
Παράλληλα τους δίνεται η δυνατότητα να περιηγηθούν σε όλα τα έργα και τις εγκαταστάσεις
και να µάθουν από πρώτο χέρι, πως θα εφαρµοστεί στην πράξη το επενδυτικό σχέδιο της
«Ελληνικός Χρυσός», ένα από τα πιο σηµαντικά επιστηµονικά projects στην Ευρώπη.

22

Δραστηριότητες
ΣΜΕ

Από την εξόρυξη στην παραγωγή εμπορεύσιμων προϊόντων. Εκπαιδευτική επίσκεψη στο εργοστάσιο εμπλουτισμού του Στρατωνίου
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Δείγματα απο το κοίτασμα των Μαύρων
Πετρών για τους φοιτητές Γεωλογίας
του Α.Π.Θ

Κοινωνία
Πρόγραµµα Ανοιχτών Θυρών
Ηµερήσιες επισκέψεις φοιτητών από όλη την επικράτεια στις εγκαταστάσεις της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΣ»
Η σταθερή αξία των «ανοιχτών θυρών» έδωσε την ευκαιρία σε προπτυχιακούς και
µεταπτυχιακούς φοιτητές διαφόρων ειδικοτήτων που σχετίζονται µε τη µεταλλευτική
δραστηριότητα, να δουν το έργο της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» και να συνοµιλήσουν µε το
επιστηµονικό προσωπικό εφ’ όλης της ύλης.
Οι µαθητές της ΣΤ’ τάξης του Δηµοτικού σχολείου του Στρατωνίου κάνουν µάθηµα στο
εργοστάσιο εµπλουτισµού.
Ένα κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου της φυσικής που αφορά στην ενέργεια και τα ορυκτά,
στάθηκε η αφορµή για να επισκεφθούν το εργοστάσιο εµπλουτισµού τα παιδιά της ΣΤ’ τάξης
του Δηµοτικού σχολείου Στρατωνίου. Με µεγάλο ενθουσιασµό τα παιδιά είδαν δείγµατα από
το µετάλλευµα και κράτησαν µικρά κοµµάτια πετρώµατος ως δώρο ανάµνησης της επίσκεψής
τους. Η είσοδος της κεντρικής στοάς που θα ενώσει το Μαντέµ Λάκκο µε την Ολυµπιάδα, ήταν
το δεύτερο σηµείο που επισκέφθηκαν. Εκεί, το µέγεθος ήταν αυτό που τους εντυπωσίασε ενώ
άκουσαν µε ιδιαίτερη προσοχή τις πληροφορίες που τους δόθηκαν για τις εξορυκτικές
διαδικασίες.
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ΣΜΕ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φοιτητές Γεωλογίας αναγνωρίζουν
τον Γαληνίτη και τον Σφαλερίτη στην
πλατεία απόθεσης μεταλλεύματος
Στρατωνίου

Φοιτητές του τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης
Περιβάλλοντος παρακολουθούν εφαρμογή Υδροσποράς στο
εργοτάξιο των Σκουριών

Περιβάλλον
Αποκατάσταση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας
Η προστασία της βιοποικιλότητας αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της περιβαλλοντικής
στρατηγικής της ΔΕΗ.
H Γενική Διεύθυνση Ορυχείων της ΔΕΗ κατά την τριετία 2013-2015, όπως και στο παρελθόν,
εφάρµοσε εκτεταµένα προγράµµατα αποκατάστασης στα Λιγνιτικά της Κέντρα.
Μέχρι το 2015 είχαν αποκατασταθεί περί τα 50.000 στρέµµατα. Στα µισά περίπου από αυτά,
κυρίως στις κεκλιµένες επιφάνειες των αποθέσεων, έχουν δηµιουργηθεί τεχνητές φυτείες µε
δασικά είδη (ακακίες, πεύκα, σφένδαµοι κ.α.). Οι περιοχές αυτές αποτελούν οικοσυστήµατα
ιδιαίτερης οµορφιάς, όπου ενδηµεί ποικιλία πανίδας.
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Ένα σηµαντικό µέρος των επίπεδων επιφανειών των αποθέσεων αποδίδονται σε αγρότες των
γειτονικών περιοχών προς καλλιέργεια, έναντι συµβολικού τιµήµατος.
Εναλλακτική χρήση µεταλλευτικών περιοχών
Στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης, παραχωρήθηκε σε θυγατρικές εταιρείες της «ΔΕΗ
Ανανεώσιµες», έκταση 2.000 στρεµµάτων περίπου, για την κατασκευή Φ/Β πάρκου. Επίσης
παραχωρήθηκε η εγκατάσταση πίστας moto-cross σε σύλλογο της περιοχής προς αξιοποίησή
της.
Στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, παραχωρήθηκε έκταση στη «ΔΙΑΔΥΜΑ» για τη
διαχείριση απορριµµάτων. Λειτουργούν επιπλέον δασοπονικό πάρκο µε όλα τα είδη δένδρων
που ευδοκιµούν στη Βόρειο Ελλάδα και εκτροφείο µικρών πτηνών και ζώων.
Παρεµβάσεις για την προστασία της ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα
Κατά την τριετία 2013-2015 µε απόφαση της ΔΕΗ, συστήθηκε και λειτούργησε Οµάδα
Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Θεµάτων Αιχµής, στην οποία συµµετέχουν στελέχη των Γενικών
Διευθύνσεων Ορυχείων και Παραγωγής. Αντικείµενο της Οµάδας είναι η συνεχής
παρακολούθηση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων ποιότητας της ατµόσφαιρας, η συνεχής
χάραξη στρατηγικής πρόληψης και όπου χρειάζεται η λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση
περιστατικών υπέρβασης των επιτρεπόµενων ορίων.
Εντός του 2014 ολοκληρώθηκε η υλοποίηση ερευνητικών έργων στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής
Μακεδονίας, µε αντικείµενο την εκτίµηση της συµµετοχής της εξορυκτικής δραστηριότητας
στην έκλυση και συγκέντρωση αιρουµένων σωµατιδίων PM10 στην ατµόσφαιρα.
Διαχείριση χρησιµοποιηµένων ιµάντων
Κατά την τριετία 2013-2015, η Γενική Διεύθυνση Ορυχείων της ΔΕΗ, στην προσπάθειά της για
την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των χρησιµοποιηµένων ιµάντων των µεταφορικών
ταινιών, εκπόνησε σχετική µελέτη.
Σκοπός της µελέτης ήταν να καταγραφούν και αξιολογηθούν, αφενός οι µέθοδοι και οι καλές
πρακτικές αξιοποίησης των απορριπτόµενων ιµάντων, (µεταξύ των οποίων η παραγωγή
εναλλακτικών καυσίµων µε ταυτόχρονη ανάκτηση των µεταλλικών µερών του οπλισµού τους),
αφετέρου ο µηχανολογικός εξοπλισµός και οι εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την
υλοποίηση κάθε µιας από αυτές τις µεθόδους.
Το αποτέλεσµα της ανωτέρω µελέτης θα αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο, για την επιλογή της
βέλτιστης λύσης, τόσο από περιβαλλοντική, όσο και από τεχνικοοικονοµική άποψη.
Υγιεινή και Ασφάλεια
Η Γενική Διεύθυνση Ορυχείων, µέσω της Διεύθυνσης Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων το
2015, προχώρησε σε µια σειρά δράσεων για την προαγωγή της Υγείας και Ασφάλειας στους
εργαζόµενους των Λιγνιτωρυχείων. Συγκεκριµένα:
Το φθινόπωρο του 2015 πραγµατοποιήθηκε στα Λιγνιτικά κέντρα Δυτικής Μακεδονίας και
Μεγαλόπολης «Εβδοµάδα ευαισθητοποίησης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία» µε
κεντρικό µήνυµα «Μηδέν ατυχήµατα στους χώρους εργασίας των Ορυχείων». Για την
πραγµατοποίηση της εβδοµάδας αυτής καθώς και για την υποστήριξη της, δηµιουργήθηκε και
προωθήθηκε σχετικό ενηµερωτικό υλικό (αφίσες, newsletter, εγχειρίδιο κ.α.).
Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκε η δράση “Walk the Talk”, κατά την οποία οµάδες στελεχών της
Γενικής Δ/νσης Ορυχείων περιηγήθηκαν σε όλους τους χώρους εργασίας, µε σκοπό να
καταδείξουν στο προσωπικό τη δέσµευση της Διοίκησης για τα θέµατα ΥΑΕ.
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Έγιναν ενηµερωτικές συναντήσεις τόσο µε τα στελέχη των Ορυχείων όσο και µε τους
εκπροσώπους των εργαζοµένων και των εργολάβων, όπου αναπτύχθηκαν οι στόχοι και οι
δεσµεύσεις της διοίκησης για το 2016.
Η εβδοµάδα ευαισθητοποίησης κορυφώθηκε µε µια Ηµερίδα στην οποία συµµετείχαν όλα τα
εµπλεκόµενα µέρη και αναπτύχθηκαν προβληµατισµοί για την επίτευξη του κεντρικού στόχου,
που είναι τα µηδενικά ατυχήµατα. Συµµετείχε µε αντίστοιχη παρουσίαση και ο ΣΜΕ.

Στη προσπάθεια ένταξης του εργολαβικού προσωπικού στο ενιαίο σύστηµα Υγιεινής και
Ασφάλειας της Εταιρείας, ζητήθηκε από τους εργολάβους του Λιγνιτικού Κέντρου
Μεγαλόπολης, η πιστοποίηση των εταιρειών τους, εντός δύο ετών µε το πρότυπο OHSAS
18001/ΕΛΟΤ 1801, µε σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού τους.
Το σχέδιο αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, µε τη διεξαγωγή της άσκησης Πελασγός
2015, προέβλεπε αντιµετώπιση ακραίων καιρικών συνθηκών, που πληµµύρισαν µέρος του
Ορυχείου και ανεµοστρόβιλου που έπληξε αποθηκευτικούς χώρους.
Κατά την άσκηση, µετά την επιτυχή αντιµετώπιση των περιστατικών, ενεργοποιήθηκε το
Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας για την αποκατάσταση της λειτουργίας εντός
προκαθορισµένων χρονικών ορίων.
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Κοινωνία
Διαµόρφωση αγροτικών περιοχών και παραχώρησή τους σε αγρότες
Οικονομικοί
δείκτες και
στοιχεία για τον
κλάδο

Μέσα στο γενικότερο περιβαλλοντικό σχεδιασµό, εκτάσεις, οι οποίες έχουν αποκατασταθεί,
διαµορφώνονται σε αγροτικές περιοχές και παραχωρούνται σε αγρότες της περιοχής προς
εκµετάλλευση. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της δυτικής εξωτερικής απόθεσης
Χωρεµίου, για την οποία εκπονήθηκε ειδική µελέτη, ώστε να γίνουν, µε γνώµονα τη σωστή
διαχείριση της αγροτικής γης, όλα τα απαραίτητα τεχνικά έργα υποδοµής (δρόµοι, λίµνες) και
να διαµορφωθεί στις επιφάνειες οµαλό ανάγλυφο, κατάλληλο για γεωργία και κτηνοτροφία. Τα
αγροκτήµατα, που δηµιουργήθηκαν µ’ αυτόν τον τρόπο και θεωρούνται «πρότυπα»,
παραχωρούνται µε ετήσιες µισθώσεις έναντι συµβολικού τιµήµατος σε αγρότες της περιοχής.

Εξωτερική απόθεση Χωρεμίου

Ανάδειξη πολιτιστικού χαρακτήρα περιοχών
Πραγµατοποιούνται και χρηµατοδοτούνται σωστικές ανασκαφικές έρευνες του Υπουργείου
Πολιτισµού, σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος εντός των ορυχείων.
Το 2015 εκπονήθηκε «Προµελέτη Προστασίας και Ανάδειξης Οχυρωµένης Αρκαδικής Πόλης
Κλασικών Χρόνων», η οποία έχει εντοπιστεί πλησίον του Ορυχείου Κυπαρισσίων
Μεγαλόπολης. Η προµελέτη αυτή αναµένεται να εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό
Συµβούλιο.

Κοινωνία
Πρόγραµµα για την Υγιεινή Διατροφή από την ΛΑΒΑ στα σχολεία της Μήλου
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Με επιτυχία διοργανώθηκε ένα ενηµερωτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε τίτλο “Τρώω υγιεινά,
νιώθω καλά!” από τη «ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατοµική ΑΕ» στη Μήλο. Το πρόγραµµα
παρακολούθησαν περίπου 300 µαθητές και εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο και τα Λύκεια του
νησιού.
Η φετινή εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε την Ελληνική Διατροφολογική
Εταιρία και εισηγητή τον Μsc κλινικό διαιτολόγο - διατροφολόγο κ. Δηµήτρη Γρηγοράκη. Το
πρόγραµµα είχε ως στόχο την ενηµέρωση των παιδιών για τη σωστή και ισορροπηµένη
διατροφή ως προϋπόθεση για την υγεία, τη σωµατική ανάπτυξη και τη σωστή πνευµατική
απόδοση.
Εκτός από την παρουσίαση, η εκδήλωση περιελάµβανε διαδραστικό παιχνίδι µε θέµα την
υγιεινή διατροφή, στο πλαίσιο του οποίου πραγµατοποιήθηκε φύτευση λαχανικών σε έτοιµους
σάκους εµπλουτισµένης ελαφρόπετρας για οικιακή χρήση «oikiaLAVA». Επίσης, σχετικά µε
το θέµα της διατροφής, συµπληρώθηκαν ανώνυµα ατοµικά ερωτηµατολόγια, η επεξεργασία
των οποίων οδήγησε σε συµπεράσµατα σχετικά µε διατροφικές συνήθειες των παιδιών και
εφήβων. Τα συµπεράσµατα αυτά, στάλθηκαν σε αρµόδιους φορείς για στατιστική µελέτη.
Για το πρόγραµµα συντάχθηκε ειδικό έντυπο, σε συνεργασία µε την Ελληνική Διατροφολογική
Εταιρεία, που περιείχε βασικές συµβουλές και πληροφορίες για την υγιεινή διατροφή και την
ισορροπηµένη ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων.
Περιβάλλον
Η εφαρµογή του µοντέλου “POM 2.0.» σε όλα τα εργοστάσια τσιµέντου της «ΑΓΕΤ»
Προϋποθέσεις
προσύλκυσης
Μεταλλευτικών
Επενδύσεων

Οι εκποµπές CO2 είναι ουσιαστικό ζήτηµα για την παραγωγή τσιµέντου. Η εταιρεία ΑΓΕΤ
ΗΡΑΚΛΗΣ συµβάλλει στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, εφαρµόζοντας οικονοµικά
αποδοτικές πρωτοβουλίες για τη µείωση των εκποµπών CO2 στις διεργασίες της,
αναπτύσσοντας προϊόντα µε χαµηλότερη ένταση άνθρακα.
Για τη µείωση των εκποµπών, εστίασε στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των καµίνων,
την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίµων από άλλες πηγές ενέργειας και στη χρήση
πρόσθετων, ιπτάµενη τέφρα και ποζολάνη, προκειµένου να παραχθούν σύνθετα τσιµέντα µε
χαµηλότερη ένταση άνθρακα. Για να µειωθεί η ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή
τσιµέντου, εφαρµόζεται σε όλα τα εργοστάσια της Εταιρείας, ένα παγκοσµίως διακεκριµένο
µοντέλο λειτουργίας µε την κωδική ονοµασία «POM 2.0» που καλύπτει όλα τα στάδια της
παραγωγής των εργοστασίων.
Μια σηµαντική πτυχή αυτού του προγράµµατος αφορά στη χρήση ανανεώσιµης βιοµάζας ως
καύσιµο που έχει πλέον αυξηθεί σηµαντικά. Η βιοµάζα αποτελεί το 27% του συνόλου των
εναλλακτικών καυσίµων τα τελευταία χρόνια.
Υλοποίηση
«ΒΙΟΜΑΣ»

έργων

τοπικού

ενδιαφέροντος-εργοστάσιο

βιοµάζας-κοινοπραξία

Το Εργοστάσιο Βόλου, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Θεσσαλικό κάµπο, όπου καλλιεργούνται
τεράστιες ποσότητες βαµβακιού και καλαµποκιού, έχει δεσµευτεί να διαχειρίζεται πάνω από
20 χιλιάδες τόνους αγροτικών αποβλήτων ετησίως, προσφέροντας έτσι µια πολύτιµη
υπηρεσία στους τοπικούς αγρότες και τις κοινωνίες. Το 2014, έγινε ένα βήµα παραπάνω,
διασφαλίζοντας µια αειφόρο λύση για τη διαχείριση αυτών των αγροτικών αποβλήτων.
Ιδρύθηκε η κοινοπραξία “ΒΙΟΜΑΣ” σε συνεργασία µε τοπικούς εµπειρογνώµονες, για να
βελτιστοποιηθεί και να ενισχυθεί η συλλογή των αγροτικών αποβλήτων. Πραγµατοποιήθηκαν
νέες επενδύσεις (αξίας άνω των 300.000 €) για καινούργιο εξοπλισµό συγκοµιδής και για την
αναβάθµιση της γραµµής τροφοδοσίας µε βιοµάζα του εργοστασίου του Βόλου. Επίσης, στο
πλαίσιο αυτής της τροφοδοσίας και προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί ο περιβαλλοντικός
αντίκτυπος από τα µεταφορικά µέσα, χρησιµοποιήθηκαν εξελιγµένα φορτηγά µε κινούµενο
δάπεδο.
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Το 2015, αναπτύχθηκε περαιτέρω η κοινοπραξία «ΒΙΟΜΑΣ», καθιστάµενη αξιόπιστος
συνεργάτης της τοπικής κοινωνίας, προσφέροντας έτσι περιβαλλοντικές λύσεις και ενίσχυση
της αειφορίας στην περιοχή.
Υγιεινή και Ασφάλεια
Ορθή χρήση ΜΑΠ για την προστασία Αναπνοής - Ακοής
Το 2015 πραγµατοποιήθηκε η εφαρµογή της πρωτοβουλίας για τη χρήση των Μέτρων
Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), µέσω της οποίας, υλοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα
«Ορθή χρήση ΜΑΠ για την προστασία Αναπνοής & Ακοής». Στο πρόγραµµα συµµετείχαν
εργαζόµενοι από όλες τις µονάδες εργασίας, οι οποίοι ενηµερώθηκαν για την αναγνώριση
κινδύνων, την κατανόηση επιδράσεων, την επιλογή σωστού εξοπλισµού και τη σωστή χρήση
ΜΑΠ (µάσκες & ωτοασπίδες).
Πρωτοβουλία «ΑλλάΖω»
Στο πλαίσιο του προγράµµατος «ΑλλάΖΩ», υλοποιείται το πρόγραµµα εκπαίδευσης και
ανάπτυξης «ΚΑΘΟΔΗΓΩ ΑΣΦΑΛΩΣ». Μέρος του προγράµµατος αυτού, αποτελεί η
«Εσωτερική Έρευνα Υγείας & Ασφάλειας» που περιλαµβάνει δειγµατοληπτικές συνεντεύξεις.
Έχει ως στόχο την ανάδειξη των κρίσιµων περιοχών και το διαχωρισµό τους σε περιοχές όπου
οι εργαζόµενοι πιστεύουν ότι η Υ&Α βρίσκεται σε ικανοποιητικό βαθµό και σε εκείνες για τις
οποίες απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.
ΣΜΕ &
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

Περιβάλλον
Πρόγραµµα «Let’s Do it World»
Το ‘’Let’s do it World’’ αποτελεί τη µεγαλύτερη και πιο ταχέως αναπτυσσόµενη εθελοντική
καµπάνια περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε παγκόσµια κλίµακα µε συµµετοχή 108
χωρών και 8.000.000 εθελοντών. Κάθε χρόνο, χιλιάδες πολίτες από κάθε µεριά του πλανήτη,
καθαρίζουν φυσικούς χώρους στις χώρες τους, περνώντας µηνύµατα βελτίωσης και
προστασίας του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος.
Για τέταρτη φορά, το 2014 ο όµιλος φιλοξένησε τη συγκεκριµένη καµπάνια που «υιοθετήθηκε»
από την Ελλάδα µε πρωτοβουλία των Περιβαλλοντικών Συλλόγων Αττικής «Ώρα για Δράση»
και της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Σκοπός της καµπάνιας αυτής,
είναι να συντονιστούν όσο το δυνατόν περισσότερα άτοµα, σε όλη την Ελλάδα,
πραγµατοποιώντας εθελοντική δράση καθαρισµού, εξωραϊσµού και αισθητικής αναβάθµισης
χώρων.
Μελέτες για την προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της βιοποικιλότητας
Σε στενή συνεργασία µε τα Πανεπιστήµια Πατρών και Ιωαννίνων και Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις, όπως η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) και η Ελληνική
Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ), ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ αναπτύσσει και εφαρµόζει ολοκληρωµένες
µελέτες για την προστασία της βιοποικιλότητας βάσει διεθνών προτύπων και εργαλείων,
συµβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για τη
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Μέτρα για τη
μείωση των
αποβλήτων

Βιοποικιλότητα. Έχει ήδη ολοκληρώσει πιλοτική µελέτη αξιολόγησης της βιοποικιλότητας στο
Λατοµείο «Αρτίµες» της Πάτρας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται τρεις µελέτες σε χώρους εξόρυξης
εντός ή πλησίον προστατευόµενων περιοχών, στο ορυχείο εξόρυξης αδρανών υλικών στο
Λατζιµά Ρεθύµνου, καθώς και ορυχεία εξόρυξης ποζολάνης στην Ξυλοκερατιά Μήλου και την
Άψαλο Πέλλας.
Κοινωνία
Αρωγή του Οµίλου «ΤΙΤΑΝ» στους πρόσφυγες στη Λέρο
Ο «ΤΙΤΑΝ» ενήργησε άµεσα, προκειµένου να ενισχύσει το έργο υποδοχής και φιλοξενίας των
προσφύγων στη Λέρο. Στο πλαίσιο αυτό, απηύθυνε κάλεσµα για την συγκρότηση οµάδων
εθελοντών, αναλαµβάνοντας ο ίδιος όλα τα έξοδα της αποστολής, καθώς και την τεχνική
διευκόλυνση. Η ανταπόκριση εργαζοµένων από όλη την Ελλάδα στην πρόσκληση για
προσωπική προσφορά, ήταν ιδιαίτερα έντονη. Συνολικά, ταξίδεψαν 30 εργαζόµενοι του
Οµίλου σε πενταµελείς οµάδες, ο γιατρός εργασίας, η νοσοκόµα του εργοστασίου Καµαρίου,
καθώς και διευθυντικά στελέχη της Διοίκησης και του Τοµέα Ελλάδος.
Δεδοµένου ότι οι ανάγκες των προσφύγων ήταν πάρα πολλές και η προθυµία των
εργαζοµένων αντίστοιχα πολύ µεγάλη, η Εταιρεία παρέτεινε την εθελοντική αυτή δράση για
δύο ακόµη εβδοµάδες, ενώ ο αρχικός προγραµµατισµός ήταν για ένα µήνα. Στόχος των
αποστολών του «ΤΙΤΑΝ» (σε συνεργασία µε το Δίκτυο Αλληλεγγύης Λέρου και τις τοπικές
αρχές), ήταν να πραγµατοποιηθούν ενέργειες βελτίωσης των συνθηκών παραµονής των
προσφύγων στο νησί. Αυτές περιλάµβαναν τόσο τη διαµόρφωση χώρων υποδοχής, όσο και
τη διανοµή γευµάτων, τροφίµων, νερού, ειδών ένδυσης και πρώτης ανάγκης. Οι εθελοντές
εργάστηκαν πολύ σκληρά, χωρίς ωράρια, προκειµένου να διευκολύνουν τη ροή των
προσφύγων κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο ανταποκρινόµενοι όσο πιο αποτελεσµατικά
µπορούσαν, στις ανάγκες των ανθρώπων αυτών.
Στήριξη του Ευρωπαϊκού Συµφώνου για τη Νεολαία µε την υπογραφή και του «ΤΙΤΑΝ»
στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δράσεών του για την κατάρτιση και την ενίσχυση της
απασχόλησης των νέων. Θέσεις πρακτικής εξάσκησης για φοιτητές Α.Τ.Ε.Ι.
Προκειµένου να αντιµετωπιστεί το έντονο φαινόµενο της ανεργίας των νέων στην Ελλάδα, το
Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Europe), το Ελληνικό Δίκτυο για
την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR HELLAS) και οι υπόλοιποι εθνικοί εταίροι του
Ευρωπαϊκού Δικτύου, ανέλαβαν πρωτοβουλία σύµπραξης µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
τη σύνταξη του Ευρωπαϊκού Συµφώνου για τη Νεολαία (European Pact for Youth).
Το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη Νεολαία (European Pact for Youth), στοχεύει στην ενίσχυση
της απασχολησιµότητας των νέων της Ευρώπης, µέσω της διεύρυνσης της συνεργασίας των
επιχειρήσεων µε την εκπαιδευτική κοινότητα, την υλοποίηση προγραµµάτων πρακτικής
άσκησης και επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλων πρωτοβουλιών. Παρουσιάστηκε στην
Επιχειρηµατική Διάσκεψη Κορυφής , Enterprise 2020 Summit στις Βρυξέλλες.
Ο Όµιλος «ΤΙΤΑΝ» σκοπεύει να ενισχύσει περαιτέρω τις δράσεις του για τους νέους,
προσφέροντας εβδοµήντα (70) θέσεις πρακτικής άσκησης πανελλαδικά σε φοιτητές
Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Τ.Ε.Ι.) την περίοδο 2016-2017,
απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου τους, δίνοντας τη δυνατότητα έµµισθης
εξάµηνης εργασίας και απόκτησης εφοδίων για την µελλοντική επαγγελµατική τους
αποκατάσταση.
Οι προσφερόµενες θέσεις αφορούν ειδικότητες που απασχολούνται στα εργοστάσια, στα
κεντρικά γραφεία και στα λοιπά κέντρα δραστηριότητας του Οµίλου πανελλαδικά, όπως
µηχανικών µηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικών αυτοµατισµού, µηχανικών δοµικών
έργων, καθώς και στελεχών διοίκησης επιχειρήσεων και χρηµατοοικονοµικών. Στον πρώτο
γύρο του προγράµµατος που πραγµατοποιήθηκε την περίοδο 2014-2015, δόθηκε αρχικά η
δυνατότητα σε 50 φοιτητές Α.Τ.Ε.Ι. να πραγµατοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στα
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κέντρα δραστηριότητάς του στην Ελλάδα ενώ στην πορεία σχεδόν υπερδιπλασιάστηκαν οι
θέσεις.

Ασφάλεια-Εκπαίδευση
«Ασφάλεια στο σπίτι: ένα ζωτικό θέµα»
Ο όµιλος «ΤΙΤΑΝ», έχει σχεδιάσει και υλοποιεί από το 2012 ενηµερωτικές εκδηλώσεις, µε
στόχο τη συµβολή στην πρόληψη του παιδικού ατυχήµατος και την ευαισθητοποίηση των
παιδιών σε θέµατα Υγείας και Ασφάλειας.
Το ολοκληρωµένο αυτό πρόγραµµα ονοµάζεται «Ασφάλεια στο Σπίτι» και γνωρίζει µεγάλη
επιτυχία σε Νηπιαγωγεία, Δηµοτικά και Γυµνάσια της χώρας, κυρίως χάρη στην έντονη
δραστηριοποίηση και τον εθελοντισµό των εργαζοµένων του Οµίλου «Τιτάν» και της εταιρείας
«ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ».
Κατά τη διάρκεια των ενηµερωτικών εκδηλώσεων γίνεται επισήµανση επισφαλών
καταστάσεων µε παράλληλη παρουσίαση ασφαλών πρακτικών. Οι µαθητές θέτουν ερωτήσεις
και ακολουθεί συζήτηση που βοηθά στην καλύτερη κατανόηση των αιτιών που προκαλούν τα
ατυχήµατα καθώς και των τρόπων αποφυγής τους.
Σε όλους τους συµµετέχοντες διανέµεται το έντυπο «Ασφάλεια στο Σπίτι», το οποίο είναι
διαθέσιµο στην ιστοσελίδα του Οµίλου.
Το 2015 το πρόγραµµα «Ασφάλεια στο Σπίτι» παρακολούθησαν 12.651 µαθητές σε 132
σχολεία.

Η Εταιρεία, εφαρµόζοντας αρχές βιώσιµης ανάπτυξης, αύξησε τη χρονιά που πέρασε, τις
δαπάνες αποκατάστασης του περιβάλλοντος και αντίστροφα µείωσε σηµαντικά την
κατανάλωση ενέργειας ανά τόνο εµπορεύσιµου προϊόντος.
Επίσης, ενδεικτικό της προσφοράς της Εταιρείας στην κοινωνία, είναι, εν µέσω κρίσης η
αύξηση των διατιθέµενων πόρων, µε έµφαση στους τοµείς της Υγείας και της Παιδείας.
Συγκεκριµένα παρασχέθηκαν 140 Η/Υπολογιστές σε σχολεία της Δράµας το 2015 και άλλοι
150 Η/Υ πρόκειται να παραδοθούν εντός του Μαρτίου 2016. Τέλος, ενισχύθηκαν µε συνδροµή
οι οργανώσεις «Κιβωτός», «Χαµόγελο του Παιδιού» και «Γιατροί Χωρίς Σύνορα».
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Περιβάλλον
Περιβαλλοντικές προδιαγραφές του έργου «Κατασκευή και λειτουργία του χώρου
χερσαίας διάθεσης της σκωρίας ηλεκτροκαµίνων της ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ, στη θέση Λιάβδα
Ν. Φθιώτιδας και αξιοποίηση των κόνεων των περιστροφικών καµίνων
Για την αντιµετώπιση της σκωρίας, που παράγεται κατά τη µεταλλουργική επεξεργασία του
µεταλλεύµατος στο εργοστάσιο της Λάρυµνας, ολοκληρώθηκε η κατασκευή και λειτουργία του
χώρου χερσαίας απόθεσής της.
Στον κατασκευασθέντα χώρο, υλοποιήθηκε το σύνολο των έργων της οδικής πρόσβασης, οι
απαραίτητες εγκαταστάσεις διαχείρισης των στραγγισµάτων και των οµβρίων υδάτων, όπως
επίσης και το σύνολο των έργων υποδοµής, που περιλαµβάνουν κτιριακές εγκαταστάσεις,
µεταφορά ηλεκτρικού ρεύµατος, δεξαµενές πυρόσβεσης και ύδρευσης, αποχέτευση κλπ. Στο
χώρο απόθεσης κατασκευάσθηκε το πρώτο κύτταρο, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες για
περίπου δύο χρόνια, τα υπόλοιπα κύτταρα θα κατασκευάζονται σταδιακά. Κατασκευάστηκε µε
αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και προδιαγραφές, έτσι ώστε αφενός να καλυφθούν οι
ανάγκες διάθεσης της σκωρίας και αφετέρου να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή προστασία
του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή. Είναι ήδη έτοιµο προς χρήση και αναµένονται οι
απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Στην πλήρη δυναµικότητά του θα καλύψει τις ανάγκες απόθεσης
σκωρίας για τα επόµενα 15 έτη.
Από τα µέσα του 2014 έχει τεθεί σε εφαρµογή σχέδιο αξιοποίησης των «κόνεων» των
περιστροφικών καµίνων δια µετατροπής τους σε green pellets και επανατροφοδοσίας τους
στο παραγωγικό κύκλωµα του Εργοστασίου. Το υφιστάµενο απόθεµα εκτιµάται πλέον των
2.000.000 τόνων και η σχετική ΜΠΕ κατατέθηκε στις αρµόδιες αρχές.

Διαμόρφωση και στεγανοποίηση του χώρου απόθεσης της σκωρίας ηλεκτρο-καμίνων
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Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Συναντήσεις του Προεδρείου του ΣΜΕ με το Γ.Γ. Ενέργειας και
Ορυκτών Πόρων κ. Μ. Βερροιόπουλο

Η πρώτη συνάντηση με τον κ. Βερροιόπουλο πραγματοποιήθηκε 12-1-2016. Βασικός σκοπός
της πρώτης συνάντησης, ήταν να τον ενημερώσουμε για τον κλάδο. Είχαμε την ευκαιρία να
κάνουμε πλήρη ανάλυση της φυσιογνωμίας του κλάδου, του οικονομικού και κοινωνικού του
αποτυπώματος και της σημασίας του για την εθνική οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη.
Περιγράψαμε τη λειτουργία των εταιρειών μελών μας στα πλαίσια των κοινών αποφάσεων για
εφαρμογή Κώδικα Αρχών Βιώσιμης ανάπτυξης.
Βασικά σημεία που θίχτηκαν ήταν η ανάγκη εφαρμογής της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης
των ΟΠΥ, η ενσωμάτωση των κατευθύνσεων της σε όλες τις επιμέρους πολιτικές σε
συνδυασμό με την ανάληψη πρωτοβουλιών από την Πολιτεία για ενημέρωση των τοπικών
κοινωνιών αναφορικά με την σημασία του ορυκτού πλούτου της χώρας και η αντιμετώπιση
βασικών προβλημάτων του κλάδου, όπως αδειοδοτικό, δασικά, προστατευόμενες περιοχές
κτλ.
Επισημάναμε την ανάγκη προσέγγισης νέων μεταλλευτικών επενδύσεων με ανάλογη
καλλιέργεια κλίματος σταθερότητας, προβλεψιμότητας διαδικασιών και προϋποθέσεων και
ασφάλειας δικαίου.
Επίσης, θίξαμε τις ανάγκες λειτουργίας του Forum (συμβουλίου) για την ανάπτυξη/αξιοποίηση
του ορυκτού πλούτου της χώρας, την ενίσχυση του ρόλου των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων,
την ποιοτική βελτίωση των ελέγχων με στελέχη γνώστες του αντικειμένου, την ανάγκη οι
επιθεωρήσεις να διαδραματίζουν και καθοδηγητικό ρόλο στα επιμέρους έργα, ιδιαίτερα στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Συζητήσαμε την προώθηση νέου λατομικού νομοσχεδίου και τη στήριξη του κλάδου του
μαρμάρου, κλάδου ιδιαίτερα δυναμικού για την ελληνική οικονομία. Επίσης, θίξαμε την ανάγκη
καλύτερης στελέχωσης της Γενικής Δν/σης Φυσικού Πλούτου για να μπορεί να αντεπεξέλθει
ιδιαίτερα στον αδειοδοτικό της ρόλο.
Ο Γεν. Γραμματέας ανέφερε ότι θα επεξεργαστεί αναλυτικά το πληροφορικό υλικό που του
δόθηκε, ότι κατ’ αρχάς βρίσκει εύλογες τις απόψεις μας και υποσχέθηκε ότι θα έχει εκ νέου
επαφή μαζί μας για να συζητήσουμε αναλυτικότερα επιμέρους θέματα του κλάδου. Έκανε
ειδική αναφορά στο νέο λατομικό νομοσχέδιο, δηλαδή ότι μετά από σχετική επικαιροποίηση,
θα προωθηθεί προς υπογραφή στον υπουργό, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία κατάθεσής
του προς ψήφιση.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με συγκεκριμένο περιεχόμενο όπως για τον
υπολογισμό των τελών των ενεργών, αργουσών και αποθετικών παραχωρήσεων, την
ολοκλήρωση και προώθηση προς ψήφιση του νέου λατομικού νομοσχεδίου, τα ιδιωτικά
πρατήρια καυσίμων, την υποχρέωση πρόσθετης αναδάσωσης στις εκμεταλλεύσεις
μεταλλείων λατομείων με βάση το Νόμο 4280/2014 και τέλος την πρόταση του κ.
Βερροιόπουλου για συνδιοργάνωση ΥΠΕΝ-ΣΜΕ ημερίδας Ασφάλειας, που θα στοχεύει στις
μικρομεσαίες εξορυκτικές επιχειρήσεις.
Σε ό, τι αφορά στα τέλη των ενεργών, αργουσών και αποθεματικών παραχωρήσεων, ο ΣΜΕ
συζήτησε αναλυτικά με τον κ. Γεν. Γραμματέα τις θέσεις του επί του θέματος.
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Συμφωνήθηκε συγκεκριμένος πίνακας ο οποίος θα συμπληρώνεται με βάση τα στοιχεία των
απαιτούμενων παραστατικών για τις ενεργές παραχωρήσεις, όπως και συγκεκριμένα
προβλήματα που προέκυψαν για τον υπολογισμό των τελών τους.
Υπήρξε καθολική διαφωνία για τον υπολογισμό των τελών στις αποθεματικές και αργούσες
παραχωρήσεις , όπου ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα στρέμματα, εκτός των εκτάσεων που
ξεκάθαρα εξαιρούνται με ΠΔ, Νόμο ή ΥΑ.
Ο Σύνδεσμος εμμένει στην άποψή του ότι πρέπει να εξαιρεθούν όλες οι περιπτώσεις των
εκτάσεων που δυνητικά εξαιρούνται λόγω εφαρμογής του ΚΜΛΕ.
Συμφωνήθηκε το θέμα αυτό να επανεξεταστεί γιατί δημιουργεί αδικαιολόγητα πρόσθετα βάρη
σε εταιρείες με μεγάλες εκτάσεις παραχωρήσεων, όπου σε πολλές περιπτώσεις (πχ οικισμοί),
δεν υπάρχει περίπτωση να πραγματοποιηθούν ερευνητικά έργα προς εντοπισμό
κοιτασμάτων. Αναλυτικότερη αναφορά γίνεται εκτενέστερα παρακάτω.
Στο θέμα των ιδιωτικών πρατηρίων καυσίμων μεταφέραμε τις απόψεις του ΣΜΕ που στα κύρια
σημεία, έχουν ως εξής:
Ο Μεταλλευτικός Κώδικας προβλέπει την ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κατά τα άρθρα 158 και 159 από την αντίστοιχη υπηρεσία
αδειοδότησης εξορυκτικών έργων. Συγκεκριμένα:
Άρθρο 158: «Δια την εγκατάστασιν μηχανημάτων πάσης φύσεως εξυπηρετούντων τας
ανάγκας εκμεταλλεύσεως των μεταλλείων και επεξεργασίας των εκ τούτων παραγόμενων
μεταλλευμάτων δι’ εφαρμογές..».
Επομένως η άδεια που παρέχεται, αφορά σε όλα «τα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις που
εξυπηρετούν τις ανάγκες εκμεταλλεύσεως», επομένως και τις δεξαμενές καυσίμων όπως και
τις εγκαταστάσεις/μηχανήματα των τοπικών συνεργείων συντήρησης μηχανημάτων κτλ.
Η αρμοδιότητα για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης λειτουργίας πάσης φύσεως
μηχανημάτων, προβλέπεται στο άρθρο 43 3αγγ του ΠΔ 100/2014 και δίνεται στη Διεύθυνση
Μεταλλευτικών – Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΝ.
Επιπλέον, τα ανωτέρω υποστηρίζονται και από το συνδυασμό άρθρων 46 γ και η, 14 παρ. 2,
47 παρ. στ, 48, 101 παρ. 1 εδάφιο ε ι α, 104 παρ. 1 εδάφιο δ (ε), ε, η, θ και 104 παρ. 1 εδαφ.
Ζ και η του ΚΜΛΕ.
Ο ΣΜΕ ζητά από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι κεντρικές μόνο
δεξαμενές καυσίμων που συνήθως ευρίσκονται στις κεντρικές εγκαταστάσεις των εξορυκτικών
επιχειρήσεων, να υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου, όπως προβλέπει η κείμενη
νομοθεσία για τα ιδιωτικά πρατήρια και η αδειοδότηση των τοπικών δεξαμενών των
εργοταξίων να γίνεται από το ΥΠΕΝ.
Σε ό, τι αφορά στις πρόσθετες αναδασώσεις, με βάση το Νόμο 4280/2014 αναφέραμε τις
απόψεις του ΣΜΕ που περιγράφονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο, στη συνάντηση με το Γεν.
Δν/τη Δασών κ. Κ. Δημόπουλο.
Σε ό,τι αφορά στη συνδιοργάνωση, από κοινού, με το ΥΠΕΝ, ημερίδας για την Υ&Α, κύρια στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προτείναμε η ημερίδα αυτή να στοχεύει κυρίαρχα στη βελτίωση
λειτουργίας των δομών και των συστημάτων πρόληψης και στη δημιουργία κουλτούρας
ασφάλειας στις ΜΜΕ.
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Προτείναμε ως βασικές ενότητες τις εξής:
1. Παρουσίαση του κανονιστικού πλαισίου Υ&Α, υποχρεώσεις, καθήκοντα επίβλεψης,
εργοδοτών και εργολάβων. Οδηγίες εφαρμογής
2. Μελέτη επικινδυνότητας και η σημασία της στην πρόληψη ατυχημάτων.
Χρησιμοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας OiRa της European Agency of Safety
and Health at Work (EU-OSHA)
3. Πρόληψη ατυχημάτων: Βασικές αρχές, οργανωτικές δομές, διοίκηση της ασφάλειας
έργου, εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση προσωπικού, απόκτηση κουλτούρας ασφάλεια.
Καλές πρακτικές
4. Εργολαβική επιχείρηση και εργοδοτικός φορέας. Ένταξή της στο ενιαίο σύστημα
ασφάλειας του εργοδότη. Καλές πρακτικές
5. Σημασία και ρόλος των ελεγκτικών μηχανισμών
6. Ειδικά μέτρα ασφάλειας στις φάσεις της εξόρυξης και την κυκλοφορία μηχανημάτων.
Νέοι αναδυόμενοι κίνδυνοι (εργασιακό stress, μυοσκελετικά, γήρανση εργατικού
δυναμικού)
7. Εμπειρίες – καλές πρακτικές και προκλήσεις

Οι απόψεις του ΣΜΕ για τον τρόπο υπολογισμού των τελών ενεργών,
ανενεργών και αποθεματικών μεταλλευτικών παραχωρήσεων

Για τον υπολογισμό των τελών Αποθεματικών και Αργούντων ΟΠ, ζητείται να υποβληθούν
στοιχεία των εξαιρουμένων εκτάσεων (με ακριβείς συντεταγμένες) στις οποίες να σημειώνεται
το τμήμα της έκτασης της ΟΠ, όπου έχει απαγορευτεί η δυνατότητα της εκμετάλλευσης βάσει
Νόμου, Π.Δ. ή Υ.Α. Από το πλαίσιο της απαγόρευσης για την εξαίρεση από τον υπολογισμό
των τελών η Δν/ση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών αποκλείει τις εκτάσεις στις
οποίες απαγορεύεται η χωροθέτηση για εκμετάλλευση σύμφωνα με τον ΚΜΛΕ.
Το σκεπτικό της υπηρεσίας είναι ότι η εκμετάλλευση, όπως ο ΚΜΛΕ γράφει, μπορεί να
διενεργηθεί και σε αποστάσεις μικρότερες από τους περιορισμούς του άρθρου 85 παρ. 1 και
2 «εφόσον δεν δημιουργούνται δυσμενείς επιπτώσεις, όπως αυτές ενδεικτικά αναφέρονται
στην παρ. 1 και 2 και δεν ανακύπτουν θέματα ασφάλειας». Με βάση αυτή τη θέση, δεν υπάρχει
ξεκάθαρη νομική απαγόρευση, ώστε να οδηγεί και σε εξαίρεση υποβολής τελών για την έκταση
που εμπίπτει στους χωροταξικούς περιορισμούς του ΚΜΛΕ.
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Δεδομένου ότι οι μεταλλευτικές παραχωρήσεις δεν κατατμούνται, η αντίρρησή μας στα
προαναφερθέντα είναι ότι είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε τέλη για μεγάλες εκτάσεις,
μέρους αποθεματικών ή ανενεργών παραχωρήσεων, στις οποίες, με βάση τη σημερινή
τεχνολογία και τη συνήθη πρακτική των αδειοδοτουσών υπηρεσιών, δεν πρόκειται να δοθεί
άδεια έρευνας (π.χ. εντός των περιοχών που αναφέρονται στην παραγρ. 1 και 2 του άρθρου
85). Ενώ αυτό, δεν αποκλείεται ρητά από το νόμο, αποκλείεται από τα δεδομένα της λογικής,
της τέχνης και επιστήμης, οπότε πληρώνονται στρεμματικά τέλη για περιοχές στις οποίες δεν
έχουμε πλήρη δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης.
Για τους λόγους αυτούς, ο Σύνδεσμός μας ζητά, να ισχύει το ίδιο καθεστώς εξαιρέσεων από
τέλη όπως και με τις περιοχές που έχει απαγορευτεί η εκμετάλλευση βάσει Νόμου, ΠΔ ή ΥΑ.,
τουλάχιστον για την περίοδο που ισχύει ο αποκλεισμός της εξορυκτικής δραστηριότητας.
Σε ό,τι αφορά στις ενεργές παραχωρήσεις, οι μεταλλευτικές εταιρείες υποχρεούνται να
στείλουν αναλυτικές καταστάσεις υπολογισμού του μικτού κέρδους για τον υπολογισμό των
τελών των ενεργών παραχωρήσεων, θεωρημένες από ορκωτούς λογιστές, στο πρώτο
εξάμηνο κάθε επόμενου έτους. Η θέση αυτή, έχει συμφωνηθεί με το ΣΜΕ. Το πρόβλημα
ανακύπτει με τη θεώρηση των καταστάσεων για τα έτη 2013 2014, των οποίων η χρήση έχει
ελεγχθεί. Ο επανέλεγχος των καταστάσεων από ορκωτούς λογιστές, προκειμένου να
βεβαιώσουν τα παραστατικά που απαιτούνται για τον προσδιορισμό των τελών, έχει
σημαντικό πρόσθετο κόστος.
Αυτό που ζητούμε είναι, μεταβατικά και μόνο για τα έτη 2013, 2014, να γίνουν αποδεκτές από
το Υπουργείο οι καταστάσεις που έχουν υποβληθεί από τον Ιούνιο του 2015 χωρίς πρόσθετη
θεώρηση από ορκωτούς λογιστές, κρατώντας φυσικά το παράλληλο δικαίωμα το υπουργείο
να προβεί σε οποιοδήποτε δειγματοληπτικό έλεγχο.

Συνάντηση του Προεδρείου του ΣΜΕ με τον Υπουργό ΥΠΕΝ κ. Π.
Σκουρλέτη

Στις 13/1/2016, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υπουργό ΥΠΕΝ κ. Σκουρλέτη. Στη
συνάντηση αυτή, παραβρέθηκαν ο Δν/τής του γραφείου του κ. Δ. Παπασταμόπουλος και η
Γεν. Γραμματέας Περιβάλλοντος κα Χ. Μπαριτάκη.
Είχαμε την ευκαιρία να περιγράψουμε συνοπτικά τη φυσιογνωμία του κλάδου και να
παραθέσουμε συγκεκριμένα στοιχεία για την οικονομική και ευρύτερη λειτουργία του.
Εκθέσαμε τις απόψεις μας σχεδόν σε όλα τα θέματα που αναφέρθηκαν και στην προηγούμενη
συνάντηση.

Κεντρικά θέματα που συζητήθηκαν με τον κ. υπουργό, πέραν της περιγραφής και των
στοιχείων που συνθέτουν τη φυσιογνωμία του κλάδου, ήταν αναφορικά με την Εθνική Πολιτική
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Αξιοποίησης των ΟΠΥ και την αναγκαιότητα εφαρμογής της, τις αδειοδοτήσεις , το λατομικό
νομοσχέδιο, τη στήριξη του κλάδου στο νέο αναπτυξιακό νόμο που ετοιμάζεται, την ενίσχυση
των Επιθεωρήσεων, μέτρα ενίσχυσης της αξιοποίησης των ελληνικών μαρμάρων και την
αναβάθμιση του ρόλου του ΙΓΜΕΜ για απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης του ορυκτολογικού
δυναμικού της χώρας.
Ο Πρόεδρος του ΣΜΕ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη απόκτησης αμοιβαίας
εμπιστοσύνης, κλίματος συνεργασίας και διαλόγου των επιχειρήσεων του κλάδου με την
πολιτική ηγεσία του υπουργείου. Αναφέρθηκε στη διαχρονική προσπάθεια του ΣΜΕ να
υποστηρίξει τις εκσυγχρονιστικές και αναπτυξιακές προσπάθειες από όποια πολιτική ηγεσία
και αν προέρχονται.

Forum Βιομηχανίας
Συνήλθε το Forum Βιομηχανίας όπως είχε εξαγγείλει η υφυπουργός Βιομηχανίας κα Θ. Τζάκρη
(Συμβούλιο Βιομηχανικής Πολιτικής) με σκοπό την επεξεργασία «Σχεδίου Άμεσων Ενεργειών
για τη Βιομηχανία (ΣΑΕΒ)».
Στις δύο συνεδριάσεις του οργάνου, μετείχαν περισσότεροι από πενήντα εκπρόσωποι φορέων
και δημοσίου. Συστάθηκαν έξι ομάδες εργασίας για να επεξεργαστούν αντίστοιχες θεματικές
ενότητες και συγκεκριμένα:
−
−
−
−
−
−

Ομάδα Προσδιορισμού δυναμικών κλάδων της βιομηχανίας
Ομάδα διασύνδεσης Καινοτομίας-Βιομηχανίας
Ομάδα ενίσχυσης ΜμΕ (μικρομεσαίων επιχειρήσεων)
Ομάδα εξοικονόμησης ενέργειας
Ομάδα χρηματοδοτικών εργαλείων προσέλκυσης επενδύσεων
Ομάδα επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Κατά τη γνώμη μας, το Forum /Συμβούλιο για τη βιομηχανία, είναι ένα πολυσχιδές,
πολυπληθές όργανο,όπου δύσκολα μπορεί να χαραχθούν συγκεκριμένες πολιτικές και
αναδειχθούν συγκεκριμένες προτάσεις για τη βιομηχανία. Η βιομηχανία θα προσπαθήσει, να
αναδείξει μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ποια πρέπει να είναι η πορεία ανάπτυξής της.
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Παράλληλα ο ΣΕΒ έχει βάλει ως στόχο την επεξεργασία συγκεκριμένων προτάσεων για την
ανάπτυξη της βιομηχανίας, που θα άπτονται θεμάτων κορμού και θεμάτων επιμέρους βασικών
κλάδων. Για το σκοπό αυτό, θα λειτουργήσουν ομάδες εργασίας προκειμένου να συλλέξουν
στοιχεία και να προχωρήσουν στην επεξεργασία προτάσεων. Σε αυτές θα συμμετάσχει και ο
ΣΜΕ.
Μελέτη ΙΟΒΕ

Η μελέτη που παρέδωσε το ΙΟΒΕ στο ΣΜΕ με θέμα «Η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας
στην ελληνική οικονομία», θεωρήθηκε ιδιαίτερα ικανοποιητική.
Σε πρώτη φάση, συνδιοργανώθηκε από το ΙΟΒΕ και το ΣΜΕ ένα workshop όπου
παρουσιάστηκε το τελικό σχέδιο της μελέτης στα στελέχη των εταιρειών μελών, με σκοπό την
ενημέρωσή τους επί της μελέτης και τη συλλογή παρατηρήσεων και απόψεων επ’ αυτής ώστε
το τελικό παραδοτέο να συμπεριλάβει τις απόψεις όλων και να καλύπτει τις προσδοκίες των
μελών.
Στη συνέχεια διαμορφώθηκε το τελικό κείμενο της μελέτης το οποίο παρουσιάστηκε στις
31/3/2016
σε
συνέντευξη
τύπου
σε
οικονομικούς
δημοσιογράφους.
Εστάλη επίσης σε όλες στις οικονομικές εφημερίδες , έντυπες και portals, δελτίο τύπου με τις
βασικές επισημάνσεις επί της μελέτης.

Στη συνέντευξη τύπου παρίσταντο, εκτός των δημοσιογράφων, το προεδρείο του ΣΜΕ και
μέλη ΔΣ, εκπρόσωποι και στελέχη εταιρειών μελών, ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ κ. Π.
Αθανασόπουλος, ο κ. Ο. Κυριακόπουλος, στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και φορέων που
σχετίζονται με το ΣΜΕ.
Η μελέτη παρουσιάστηκε από τον επικεφαλής της μελετητικής ομάδας κ. S. Danchev, ενώ οι
ερωτήσεις που τέθηκαν, απαντήθηκαν από τον κ. Βέττα Γεν. Δν/τή ΙΟΒΕ και του κ. Α. Κεφάλα
πρόεδρου του ΣΜΕ, που προήδρευαν στη συνάντηση.
Παρουσιάζουμε τα βασικά σημεία της μελέτης «Η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην
ελληνική οικονομία»:
•

Η εξορυκτική δραστηριότητα διατήρησε τις παραγωγικές τις δομές κατά τη διάρκεια της
κρίσης.
o

Οι πωλήσεις εκτιμάται ότι ανήλθαν σε €2,3 δισεκ. το 2014, από €2,5 δισεκ. το
2009.
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o
o

1

Η απώλεια στην απασχόληση τα τελευταία χρόνια ήταν σχετικά περιορισμένη
(από 16,7 χιλ. το 2007 σε 15,8 χιλ. θέσεις εργασίας το 2014). 1
Την περίοδο 2007-2014, η εξορυκτική βιομηχανία επένδυσε €2,1 δισεκ.
συνολικά στην ελληνική οικονομία, αντιπροσωπεύοντας το 2014 το 7,8% των
συνολικών επενδύσεων στη βιομηχανία.

•

Ωστόσο, παρατηρείται σημαντική επιδείνωση της κερδοφορίας και της προστιθέμενης
αξίας του κλάδου μέχρι το 2013, με σημάδια ανάκαμψης το 2014.
o Η προστιθέμενη αξία της εξορυκτικής βιομηχανίας ανήλθε στα €795 εκατ. το
2014, έπειτα από συνεχή πτώση από το 2007, όταν είχε διαμορφωθεί στα €1,6
δισεκ.
o Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα ήταν έντονα αρνητικά το 2012 και 2013,
αλλά βελτιώθηκαν αισθητά το 2014.
o Η διαφοροποιημένη πορεία των πωλήσεων και της προστιθέμενης αξίας
οφείλεται σε επιδείνωση του μη μισθολογικού κόστους (χρηματοδότησης,
ενέργειας κ.ά.).

•

Η ευρύτερη συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στο ΑΕΠ ανέρχεται σε 6,2 δισ. ευρώ
ή 3,4% του ΑΕΠ.
o Περίπου €2,7 δισεκ. προέρχονται από τις εξορυκτικές δραστηριότητες, €2,2
δισεκ. από την ηλεκτροπαραγωγή με εγχώριο λιγνίτη και το υπόλοιπο €1,3
δισεκ. από τη μεταποίηση βασικών μετάλλων και τσιμέντου με εγχώριες
ορυκτές πρώτες ύλες.
o Σε όρους απασχόλησης, η επίδραση ανέρχεται σε 118.000 εργαζόμενους ή το
3,4% της εγχώριας απασχόλησης.
o H οικονομική συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα σε
ορισμένες περιοχές και διοικητικές περιφέρειες της χώρας (Στερεά Ελλάδα,
Δυτική Μακεδονία κ.ά.).

•

Η εξορυκτική βιομηχανία παρουσιάζει έντονη εξωστρέφεια.
o Η αξία των εξαγωγών ξεπερνά το 50% των συνολικών πωλήσεων του κλάδου.
o Η εξωστρέφεια είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε προϊόντα όπως τα μάρμαρα, τα
βιομηχανικά ορυκτά και τα μέταλλα, όπου η αξία των εξαγωγών ξεπερνά
διαχρονικά το 70% της αξίας των πωλήσεων.

•

Θετικές προοπτικές ανάπτυξης, υπό συγκεκριμένες συνθήκες
o Υπό τις υποθέσεις της ανάλυσης, αναμένεται σταθεροποίηση της ζήτησης
βραχυπρόθεσμα και αύξηση μεσοπρόθεσμα.
o Σημαντικές επενδύσεις με συνολική προγραμματισμένη δαπάνη άνω του €1,7
δισεκ. προβλέπονται να υλοποιηθούν τα επόμενα έτη
o Ωστόσο, η ταχύτητα υλοποίησης των επενδύσεων θα επηρεαστεί τελικά από
τις οικονομικές συνθήκες που θα διαμορφώνονται στην πορεία, τόσο στην
εγχώρια οικονομία, όσο και διεθνώς, καθώς ήδη οι επιχειρήσεις του κλάδου
αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά, διοικητικά, ρυθμιστικά κ.ά. προβλήματα
στη λειτουργία τους.

•

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από τις εταιρίες του κλάδου στην αποκατάσταση του
φυσικού περιβάλλοντος μετά τη λήξη της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων.
o Μέχρι σήμερα έχουν αποκατασταθεί περί τις 65.620 στρέμματα, με το ποσοστό
των εκτάσεων που έχουν ήδη αποκατασταθεί ως προς το σύνολο των
εκτάσεων υπό εκμετάλλευση να διακυμαίνεται στην περιοχή του 35-40%.

Σε όρους ισοδύναμων πλήρους απασχόλησης.
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o
•

Παράλληλα, από το 2007 έχουν φυτευτεί πάνω από 2,6 εκατ. δέντρα από τις
εταιρείες μέλη του ΣΜΕ.

Η πληρέστερη αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών της εξορυκτικής
βιομηχανίας προϋποθέτει την εξάλειψη των ρυθμιστικών παραλείψεων
o Οι ελλείψεις αφορούν στις διαδικασίες αδειοδότησης, το χωροταξικό
σχεδιασμό, την πολυνομία, την ανάγκη εκσυγχρονισμού κ.ά.
o Πρώτο και πλέον βασικό βήμα αποτελεί η υλοποίηση της Εθνικής Πολιτικής για
την Αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών στην πράξη, μετά από εξειδίκευση
και την κατάλληλη επεξεργασία.
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Περισσότερες λεπτομέρειες στο www.sme.gr.
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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.
Ο Σύνδεσμος, λαμβάνοντας τις απόψεις των μελών του έστειλε γραπτώς τις θέσεις του
τονίζοντας τα εξής βασικά:
−
−

−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

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
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−
−

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

Ένταξη νέων περιοχών στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000

To YΠΕΝ ανάρτησε σε δημόσια διαβούλευση λίστα νέων περιοχών Natura 2000.
O Σύνδεσμος έστειλε επιστολή στο Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας κα Χ.
Μπαριτάκη, εκφράζοντας την αντίθεσή του να επεκταθεί πλέον του 27% τιυ συνόλου της
χώρας, το δίκτυο Natura.
Tόνισε ότι ιδιαίτερα προβληματίζει η ένταξη στο Δίκτυο περιοχών όπως η Θάσος (Α/Α 5 Γ1)
με τη γνωστή έντονη και σημαντική, για την εθνική οικονομία, εξόρυξη μαρμάρου, οι περιοχές
κεντρικού και ανατολικού Κορινθιακού (Α/Α 93), όπου λειτουργούν οι ουσιώδους σημασίας
εγκαταστάσεις του Αλουμινίου της Ελλάδος και η περιοχή Νισύρου-Στρογγυλή (Α/Α 43 115),
όπου περιλαμβάνει και τη νησίδα Γυαλί, στην οποία διενεργείται η μεγαλύτερη, σε παγκόσμια
κλίμακα, εξόρυξη κίσσηρη (ελαφρόπετρα).
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Επεσήμανε ότι οι επεκτάσεις του «Δικτύου Natura 2000», σ’ αυτές τι περιοχές δεν προσθέτουν
κάτι ιδιαίτερο στην ήδη υπάρχουσα βιοποικιλότητα, αντίθετα θα επηρεάσουν αρνητικά τα
θέματα αδειοδοτήσεων, ανανεώσεων, επεκτάσεων λειτουργίας κ.λπ. εξορυκτικών
δραστηριοτήτων που όπως είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την εθνική και περιφερειακή
οικονομία.

Νομοσχέδιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και
εκμετάλλευσης υδρογανθράκων – Λατομικές Διατάξεις. Ν. 4409/2016
που τελικά ψηφίστηκε

Στις Λατομικές Διατάξεις που τίθενται εμβόλιμα στο σχέδιο νόμου, μπαίνουν τα εξής θέματα
που χρήζουν της προσοχής μας: τροποποίηση του Ν. 4280/2011 για τις υποχρεώσεις των
λατομείων σε πρόσθετη αναδάσωση ίσης έκτασης με αυτήν της έκτασης επέμβασης,
ρυθμίσεις για τις περιοχές αμφισβητούμενου ιδιοκτησιακού καθεστώτος και την αντιμετώπισή
τους από τους φορείς της εξορυκτικής δραστηριότητας και ρυθμίσεις για τις Επιθεωρήσεις
Περιβάλλοντος και Μεταλλείων. Αποφασίστηκε ο ΣΜΕ να θέσει πρόσθετη διάταξη στο
νομοσχέδιο αυτό για 10ετή παράταση των αδειών εκμετάλλευσης και των μισθώσεων των
λειτουργούντων λατομείων, πέραν της ισχύουσας μέχρι τέλους 2017.
1. Άρθρο 41 παράγραφος 7
Γίνεται σωστή προσπάθεια ορθολογικοποίησης της υποχρέωσης αναδάσωσης ή δάσωσης
έκτασης ίδιου εμβαδού με αυτήν της επέμβασης. Σύμφωνα με τον Ν. 4280/2014, επιβάλλεται
επιπρόσθετα της υποχρέωσης αποκατάστασης του χώρου επέμβασης των εξορυκτικών
δραστηριοτήτων. Αποτελεί ιδιαίτερα επαχθή όρο όπου εκτός της οικονομικής επιβάρυνσης,
λόγω ελλείψεως τέτοιων εκτάσεων καθαρώς δημοσίου δασικού χαρακτήρα που να βρίσκονται
πλησίον της περιοχής επέμβασης, έχει οδηγήσει σε σημαντική καθυστέρηση την αδειοδότηση
εξορυκτικών έργων, επιπρόσθετα της ήδη υπάρχουσας χρονοβόρας διαδικασίας.
Η προτεινόμενη διάταξη Νο 7, αναφέρεται για τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου
8 του Ν. 2115/1993. Δεν γίνεται ξεκάθαρη μνεία ότι η παράγραφος 3 του άρθρου 8,
συμπληρώνεται από την παράγραφο 2 του αρθρ. 21 του Ν. 2115/1993, δηλαδή ότι υπάγονται
όλα τα λατομεία στο καθεστώς κατάθεσης εγγυητικών επιστολών.
Προτείνουμε στην παράγραφο 7 του αρθρου 41, την εξής διατύπωση:
«Εκμεταλλευτές λατομείων, οι οποίοι έχουν καταβάλει εγγυητική επιστολή για την
αποκατάσταση της έκτασής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8
σε συνδυασμό με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 (προσθήκη του 2115/1993)…..».
Επίσης, για λόγους ισονομίας, πρέπει να εξαιρεθούν και τα μεταλλευτικά έργα αφού
λειτουργούν με το καθεστώς της παραχώρησης και όχι της ιδιοκτησίας γης και έχουν
αυξημένες υποχρεώσεις αποκατάστασης, καταλαμβάνοντας προσωρινά την έκταση
επέμβασης.
Πέραν των ανωτέρω και ειδικά για όλες τις εξορύξεις, επισημαίνουμε ότι με βάση το Ν.
998/1979 (άρθρο 52 παράγραφος 3), σε περίπτωση ιδιαίτερα δυσχερούς αποκατάστασης του
χώρου επέμβασης, τα κατά τόπους δασαρχεία, έχουν δικαίωμα να υποχρεώσουν το φορέα σε
47

αποκατάσταση άλλου χώρου, που μπορεί να φτάνει ως και το πενταπλάσιο της έκτασης που
δεν αποκαταστάθηκε.

2. Άρθρο 41 παράγραφος 9
Αναφέρεται:
«Το αίτημα χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρων ή βιομηχανικών ορυκτών
στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του άρθρου 62 του Ν. 998/79,
όπως ισχύει, για τις οποίες το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν έχει επιλυθεί οριστικά στο πλαίσιο
του άρθρου 10 του Ν. 3208/2003, κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσίας της οικείας
περιφέρειας, εφόσον έχει προηγηθεί κατάθεση αγωγής αναγνώρισης κυριότητας ή αίτημα
διοικητικής αναγνώρισης κυριότητας του φερόμενου ιδιοκτήτη».
Επομένως αποτελεί προϋπόθεση της χορήγησης της άδειας εκμετάλλευσης και της κατάθεσης
εγγυητικής επιστολής είναι η κατάθεση αγωγής αναγνώρισης κυριότητας. Αυτό, συνεπάγεται
πρόσθετο βάρος των δικαστικών υπηρεσιών και καθυστερήσεις στην έκδοση άδειας
εκμετάλλευσης των λατομικών δραστηριοτήτων».
Στην παράγραφο 9β του ίδιου άρθρου, αναφέρει «η εγγυητική επιστολή συμψηφίζεται με τα
οφειλόμενα προς το Δημόσιο μισθώματα του εκμεταλλευτή ….».
Αυτό, όμως συνεπάγεται κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, δηλαδή επιβολή «ποινής»,
προς τον εκμεταλλευτή, εις βάρος της τραπεζικής του φερεγγυότητας. Η εγγυητική επιστολή
προσφέρει διασφάλιση της υλοποίησης της υποχρέωσης αποκατάστασης περιβάλλοντος και
δεν συμψηφίζεται με άλλες υποχρεώσεις. Καταπίπτει μόνο εάν ο εκμεταλλευτής δεν
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει.
Για τους λόγους αυτούς, προτείναμε διαφορετική διατύπωση :
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3. Προσθήκη στο Άρθρο 41
Προτείνεται η 10ετής επιπλέον παράταση των αδειών εκμετάλλευσης και των μισθώσεων των
λειτουργούντων λατομείων πέραν της ισχύουσας μέχρι τέλος 2017.
Με την παράταση αυτή, θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία αλλά και υλοποίηση
επενδυτικών προγραμμάτων στα υφιστάμενα λατομεία, καθώς επίσης και η σχετική άνεση
χρόνου για την εκπόνηση και αποτελεσματική διαβούλευση επί νέου λατομικού νόμου που
προετοιμάζουν οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Οι θέσεις μας έγιναν γνωστές στην πολιτική ηγεσία και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του
ΥΠΕΝ και σε Βουλευτές και ιδιαίτερα στα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και
Εμπορίου του Κοινοβουλίου που εξετάζουν το νομοσχέδιο πριν κατατεθεί προς ψήφιση στην
ολομέλεια. Για πρώτη φορά ζητήσαμε και πετύχαμε να συμμετάσχουμε ως φορείς στην τακτική
ακρόαση της; Επιτροπής, όπου αντιμετωπιστήκαμε θετικά από πολλά μέλη της.
Ο νόμος ψηφίστηκε στις 28/7/2016. Καταφέραμε κάποια σημαντικά πράγματα όπως
κατάργηση της υποχρέωσης της διπλής αναδάσωσης για τα λατομεία, καλύτερη διατύπωση
για τις εγγυητικές επιστολές και τις μισθώσεις στις περιπτώσεις αμφισβητούμενου καθεστώτος
ιδιοκτησίας και καλύτερη προσέγγιση στην λειτουργία των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων,
διαφυλάττοντας το κύρος του Μεταλλειολόγου Μηχανικού-Επιθεωρητή Μεταλλείων.

Συνάντηση με το Γεν. Δν/τή Δασών με θέμα την υποχρέωση των
μεταλλείων για πρόσθετη αναδάσωση με βάση το Ν. 4280/2014

Στη συνάντηση αυτή, εκθέσαμε τις απόψεις μας επί του θέματος και συγκεκριμένα:
Στο νέο νόμο 4409 «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων», εντάχθηκαν οι Ρυθμίσεις Λατομικής Νομοθεσίας όπου
στο Άρθρο 41 παρ. 7» απαλλάσσονται της υποχρεωτικής αναδάσωσης ή δάσωσης έκτασης
ίδιου εμβαδού με εκείνων της επέμασης, οι εκμεταλλευτές λατομείου, οι οποίοι έχουν
καταβάλει εγγυητική επιστολή για την αποκατάσταση της έκτασης επέμβασης που έχουν».
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι μεταλλευτικές δραστηριότητες (που δεν καταβάλλουν εγγυητική
επιστολή), δεν απαλλάσσονται και συνεχίζουν να έχουν την υποχρέωση «διπλής
αναδάσωσης».
Τονίσαμε ότι αυτό αποτελεί μια άδικη μεταχείριση των μεταλλευτικών επιχειρήσεων της χώρας,
οι οποίες ναι μεν δεν καταβάλλουν εγγυητική επιστολή για την αποκατάσταση χώρων
επέμβασής τους αλλά έχουν ειδικά χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να συνυπολογιστούν,
όπως:
 Πραγματοποιούν πολύ μεγάλες επενδύσεις για να λειτουργήσει ένας μεταλλευτικός
χώρος
 Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες και οι επενδύσεις που απαιτούν, έχουν μεγάλο
χρονικό ορίζοντα
 Οι μεταλλευτικές εταιρείες έχουν μεγάλο μέγεθος, σοβαρή δομή και η μακροχρόνια
λειτουργία τους εγγυάται την κάλυψη όλων των υποχρεώσεών τους και ιδιαίτερα της
αποκατάστασης των χώρων επέμβασής τους
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 Έχουν αποδείξει ότι με μεγάλα και δαπανηρά έργα έχουν αποκαταστήσει χώρους
επέμβασης με πολύ αποτελεσματικό τρόπο και ότι ένα σημαντικό μέρος επενδύσεων
αλλά και λειτουργικού κόστους, προωθείται σε έργα προστασίας του περιβάλλοντος
Επίσης αναφερθήκαμε στις δυσκολίες ανεύρεσης δημόσιων χώρων, μη
αμφισβητούμενων ιδιοκτησιακά, που να βρίσκονται πλησίον της εκμετάλλευσης ώστε
να μπορεί να λειτουργήσει ή κατά νόμο απαίτηση της πρόσθετης αποκατάστασης.
Αυτό, έχει δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα στις τοπικές δασικές υπηρεσίες και
εκτός του οικονομικού βάρους, πρόσθετες καθυστερήσεις στην υλοποίηση
μεταλλευτικών έργων

Σχέδιο ΚΥΑ «υποχρεωτική χρηματοοικονομική ασφάλεια για την
κάλυψη της Περιβαλλοντικής Ευθύνης , βάσει του αρ. 14 του ΠΔ
148/2009»

Το Υπουργείο ζήτησε τις απόψεις μας επί του σχεδίου όπου όλα τα εξορυκτικά έργα
(υποκατηγορίας Α1 και Α2 περιβαλλοντικής αδειοδότησης) καλούνται να προχωρήσουν «σε
υποχρεωτική χρηματοοικονομική ασφάλεια των δραστηριοτήτων που ενδέχεται να
προκαλέσουν περιβαλλοντική ζημιά, σε έδαφος και ύδατα» με θεσπισμένα χρηματοοικονομικά
όρια (1.000.000 για έργα Α1, 500.000 ευρώ για έργα Α2), ώστε να «διασφαλίζεται ένα
minimum ποσό για την υλοποίηση των μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης της ζημιάς».
Ο Σύνδεσμος εξέθεσε γραπτώς τις απόψεις του στο ΥΠΕΝ τις οποίες συζήτησε εκτενώς και
με υπηρεσιακούς παράγοντες. Επειδή θεωρεί ότι αποτελεί θέμα μεγάλης σημασίας, ζήτησε
εγγράφως να έχει συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνη.
Οι απόψεις του ΣΜΕ συνοπτικά ανέφεραν ότι στο σχέδιο αυτό, υπάρχουν σημαντικές
αποκλίσεις από την οδηγία. Δεν γίνεται καθόλου αναφορά στην κατηγοριοποίηση της Οδηγίας
Διαχείρισης Μεταλλευτικών Αποβλήτων και στο γεγονός ότι μέσω ΑΕΠΟ προσδιορίζεται εάν
υπάρχει πρόβλημα και σε τι μέγεθος. Αντ’ αυτού , ανεξάρτητα από το είδος και το
χαρακτηρισμό των εγκαταστάσεων και από το εάν ή όχι μπορεί να προξενήσουν σοβαρό
περιβαλλοντικό ατύχημα, τίθεται η υποχρέωση για όλα τα έργα υποκατηγορίας Α1 ή Α2
χρηματοοικονομικής ασφάλειας (τουλάχιστον έτσι δίνεται η εντύπωση από τη διατύπωση του
σχεδίου ΚΥΑ). Οι υποκατηγορίες αυτές, έχουν να κάνουν με το είδος που μπορεί να
προξενήσει η αστοχία εγκαταστάσεων. Συνηθέστατο στον τομέα μας είναι να υπάρχουν
μεταλλευτικά έργα, π.χ. υπόγεια, που ανήκουν στην κατηγορία Α1 αλλά ουσιαστικά έχουν
σχεδόν μηδενικές εγκαταστάσεις αποβλήτων (π.χ. λόγω λιθογόμωσης κενών (backfilling)) ή
έχουν μικρές ακίνδυνες εγκαταστάσεις από αδρανή απόβλητα που δεν εμπίπτουν στις
περιπτώσεις εγγυήσεων κατά την οδηγία E.L. και MWD.
Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που αναφέρει το σχέδιο ΚΥΑ για μόλυνση υδάτων και εδάφους, οι
περισσότερες των εγκαταστάσεων που ήδη λειτουργούν σήμερα, όπως αποδεικνύεται από
ΜΠΕ και ΑΕΠΟ, είναι εκτός τέτοιου αντικειμένου δηλαδή δεν έχουν τέτοιου είδους συνέπεια.
Αναρωτιόμαστε με βάση την ασάφεια του σχεδίου ΚΥΑ, εάν και κατά πόσο και πάλι θα
υποχρεούνται σε χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, επειδή το σύνολο του έργου κατατάσσεται
ως υποκατηγορία Α1 ή Α2 στην περιβαλλοντική αδειοδότηση.
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Αναλυτικότερα ο ΣΜΕ ανέφερε τα εξής:
Η οδηγία 2004/35/ΕΚ περί Περιβαλλοντικής Ευθύνης(Environmental Liability (Ε.L.)), αναφέρει
στο παράρτημα ΙΙΙ ότι η διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων εντάσσεται σε αυτήν,
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ Μining Waste Directive (MWD) και μόνο ως
προς τις εγκαταστάσεις αποβλήτων.
Στην
MWD γίνεται διαχωρισμός δύο κατηγοριών εγκαταστάσεων αποβλήτων,
κατηγορία τύπου κατηγορία (Α) και μη (Α)(λοιπές). Ως τύπου (Α) ορίζονται οι εγκαταστάσεις
που λόγω επικίνδυνων αποβλήτων ή έκτασης και όγκου αποβλήτων, μπορεί να προξενήσουν
μέγιστης σημασίας ατύχημα (major accident), προκαλώντας μεγάλες βλάβες σε περιβάλλον,
ζώα ή ανθρώπους σε περίπτωση αστοχίας. Στις (Α) εγκαταστάσεις, υποχρεώνει μελέτη
επικινδυνότητας και χρηματοοικονομικές εγγυήσεις.
H οδηγία περί Περιβαλλοντικής Ευθύνης αναφέρεται σε χρηματοοικονομικές εγγυήσεις μόνο
στις περιπτώσεις όπου πιθανή αστοχία εγκαταστάσεων οδηγεί σε περιβαλλοντική ζημιά. Κατά
την οδηγία, είναι δεδομένο ότι πρέπει να αποδειχθεί (μελέτη επικινδυνότητας), ότι υπάρχει το
ενδεχόμενο να προξενηθεί ζημιά από αστοχία εγκατάστασης.
Σε ό,τι αφορά στα εξορυκτικά έργα η οδηγία διαχείρισης μεταλλευτικών αποβλήτων MWD έχει
ενσωματωθεί στις απαιτήσεις της ΜΠΕ όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (σχέδιο
διαχείρισης αποβλήτων, μελέτες επικινδυνότητας κτλ). Όταν εκδίδονται Α.Ε.Π.Ο έχουν
συμπεριλάβει και το αντικείμενο των εγκαταστάσεων αποβλήτων. Μέσω αυτών των
αποφάσεων, αποδεικνύεται εάν κάποια εγκατάσταση είναι τύπου (Α) (εν δυνάμει επικίνδυνη)
ή εάν προξενεί συγκεκριμένες βλάβες π.χ. σε νερό ή έδαφος.
Στο μελετώμενο σχέδιο ΚΥΑ, δεν γίνεται καθόλου αναφορά στην κατηγοριοποίηση της MWD
και στο γεγονός ότι μέσω Α.Ε.Π.Ο προσδιορίζεται εάν υπάρχει πρόβλημα και σε τι μέγεθος.
Αντ’ αυτού, ανεξάρτητα από το είδος και το χαρακτηρισμό των εγκαταστάσεων και από το εάν
ή όχι μπορεί να προξενήσουν σοβαρό περιβαλλοντικό ατύχημα, τίθεται η υποχρέωση για όλα
τα έργα υποκατηγορίας Α1 ή Α2 χρηματοοικονομικής ασφάλειας (τουλάχιστον έτσι δίνεται η
εντύπωση από τη διατύπωση του σχεδίου ΚΥΑ). Οι υποκατηγορίες αυτές, έχουν να κάνουν με
το είδος της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και όχι με το μέγεθος του πιθανού προβλήματος
που μπορεί να προξενήσει η αστοχία εγκαταστάσεων. Συνηθέστατο στον τομέα μας είναι να
υπάρχουν μεταλλευτικά έργα, π.χ. υπόγεια, που ανήκουν στην κατηγορία Α1 αλλά ουσιαστικά
έχουν σχεδόν μηδενικές εγκαταστάσεις αποβλήτων (π.χ. λόγω λιθογόμωσης κενών
(backfilling)) ή έχουν μικρές ακίνδυνες εγκαταστάσεις από αδρανή απόβλητα που δεν
εμπίπτουν στις περιπτώσεις εγγυήσεων κατά την οδηγία E.L. και MWD.
Ιδιαίτερα για τον προσδιορισμό ύψους χρηματοοικονομικής ασφάλειας, όπως ορίζεται στο
άρθρο 12 του σχεδίου ΚΥΑ, έχουμε να αναφέρουμε τα εξής:
Το Π.Δ. 148/2009 άρθρο 14 παρ. 4, επί λέξει, αναφέρει:
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« Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, το Υπουργείο Οικονομίας και
Οικονομικών ως αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προσδιορίζει το ποσό της
χρηματοοικονομικής ασφάλειας. Ο προσδιορισμός αυτός, σε καμιά περίπτωση δεν
προσδιορίζει και την ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης που καθορίζεται στο παρόν διάταγμα,
και γίνεται με κύριο κριτήριο την έκταση, το είδος και τη διάσταση της ζημίας που μπορεί να
προκαλέσει η εν λόγω δραστηριότητα. Η μέθοδος για τον προσδιορισμό του ανωτέρω
ποσού, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και πρέπει να βασίζεται σε τεχνικά
κριτήρια που εγγυώνται μια ομοιογενή εκτίμηση των σεναρίων των κινδύνων και των
αντίστοιχων δαπανών αποκατάστασης και να διασφαλίζει μια ομοιόμορφη οριοθέτηση
της απαραίτητης ασφαλιστικής κάλυψης για κάθε δραστηριότητα».
Συνεχίστηκε η ανταλλαγή απόψεων με το σύμβουλο του υπουργού Περιβάλλοντος κ. Π.
Βαρελίδη επί του σχεδίου. Υπήρξε σημαντική σύγκλιση απόψεων και συμφωνήθηκαν αλλαγές
διατύπωσης του αρχικού σχεδίου.
Προς ενημέρωση και του υπουργείου αλλά και των εταιρειών μελών μας, ζητήσαμε από τη
Euromines να μας δώσει πληροφορίες για το πώς εφαρμόζεται η Οδηγία Περιβαλλοντικής
Ευθύνης (ELD) από άλλα κράτη μέλη και ιδιαίτερα στο σκέλος της χρηματοοικονομικής
ασφάλειας των έργων.
Παραθέτουμε τα κυριότερα σημεία αυτής της πληροφόρησης:
Βουλγαρία: Για να ενθαρρύνουν τη χρησιμοποίηση χρηματοοικονομικών εγγυήσεων στο
πλαίσιο της (ΕLD), οι αντίστοιχες αρχές έδωσαν ερμηνείες εφαρμογής στους φορείς των οποίων
η δραστηριότητα εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Στο αντικείμενο των
χρηματοοικονομικών εγγυήσεων, από την ημέρα εφαρμογής της οδηγίας εμφανίστηκαν 14
εξασφαλίσεις έργων. Το ενδιαφέρον φορέων έργων για χρηματοοικονομικές εγγυήσεις συνεχώς
αυξάνει, ιδιαίτερα για φορείς που έχουν ενιαίες άδειες έργων κα όχι ξέχωρα μόνο για έργα ή
εγκαταστάσεις που προβλέπει το Annex III της οδηγίας. Οι αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες
έχουν προχωρήσει στη δημιουργία μητρώου φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
οδηγίας, ώστε να τους οδηγήσουν σε συγκεκριμένη χρηματοοικονομική εγγύηση/εξασφάλιση
των έργων τους, σε περίπτωση πρόκλησης περιβαλλοντικού ατυχήματος.
Φιλανδία: Πριν της ενσωμάτωσης της ELD στο εθνικό της δίκαιο, η Φιλανδία είχε αντίστοιχο
νόμο εξασφάλισης ενάντια σε περιβαλλοντικές ζημιές από το 1998. Ιδιωτικοί φορείς οι
δραστηριότητες των οποίων εμπεριείχαν κίνδυνο περιβαλλοντικού ατυχήματος, έπρεπε να
αποκτήσουν εξασφάλιση ενάντια στον κίνδυνο προξένησης περιβαλλοντικής ζημιάς, η οποία
προσδιορίζεται νομικώς. Αυτή η εξασφάλιση μόνο μερικώς καλύπτει τις ζημιές που εμπίπτουν
στην ΕLD. Το Φιλανδικό Υπουργείο Περιβάλλοντος υποχρέωσε το αντίστοιχο Ινστιτούτο
Περιβάλλοντος να συγγράψει έκθεση για την εξέλιξη της υποχρέωσης ασφάλισης έργων στο
πλαίσιο της ELD, ώστε να εκτιμηθεί η απόστση της υπάρχουσας κατάστασης εξασφαλίσεων με
αυτήν που απαιτείται από την ELD. Η Έκθεση αυτή, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα
www. ymparistofi/download.asp?contentid=:132054lan=fi
Oυγγαρία: Έχει εφαρμοστεί πλήρως η οδηγία ELD. H ιδιορρυθμία εδώ είναι ότι έχει εκδοθεί
ξεχωριστή ΥΑ που εξειδικεύει τις περιπτώσεις που απαιτείται χρηματοοικονομική εγγύηση, για
πιθανή προξένηση περιβαλλοντικής βλάβης από μη προβλεπόμενους παράγοντες. Προβλέπει
γι’ αυτές τις περιπτώσεις, τη δημιουργία από τους φορείς των έργων, αποθεματικών για την
προστασία του περιβάλλοντος από οποιαδήποτε ευθύνη προκύψει, στο πλαίσιο της εφαρμογής
της ELD και της ΥΑ που προαναφέρθηκε.
Γίνεται προσπάθεια η κανονιστική αυτή ρύθμση να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν ευρύτερα. Η
κυριότερη δυσκολία γι’ αυτό, είναι η ανάληψη του ρίσκου και ο προσδιορισμός του ύψους της
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εγγύησης από τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες σε νέου τύπου εξασφαλίσεις όπως αυτές του
περιβάλλοντος. Υπάρχει έντονη διαβούλευση γι’ αυτό.
Ειδικά για τη διαχείριση αποβλήτων απαιτούνται συνεχείς αναφορές και προσκόμιση στοιχείων
και δεδομένων στο αντίστοιχο υπουργείο.
Πορτογαλία: Παρά την υποχρέωση χρηματοοικονομικής εγγύησης βάσει της ELD, φορείς και
εργοδοτικοί σύνδεσμος έχουν ενημερώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος ότι έχουν δυσκολίες να
πάρουν τέτοιου είδους εγγυήσεις σε κάθε ένα τομέα ή δραστηριότητα του Annex III, λόγω
«αγκυλώσεων» με τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες. Επισημαίνεται ότι οι μέχρι τώρα καλύψεις
είναι πολύ περιορισμένες και με πολύ υψηλό κόστος.
Σλοβακία: Ο ασφαλιστικός τομέας έχει κάνει προσπάθειες προσδιορισμού των υποχρεώσεων
και του ύψους της κάλυψης για τις περιπτώσεις του Annex III της ELD. Περίπου 8 μεγάλες
ασφαλιστικές εταιρείες έχουν δημιουργήσει νέα, σχετικά με το θέμα, ασφαλιστικά προϊόντα.
Κάποια φτάνουν σε plafon ασφαλιστικής κάλυψης τα 5x106 ευρώ. Σε ειδικές περιπτώσεις η
κάλυψη μπορεί να αγγίξει τα 25x106 ευρώ.
Στη χώρα, μέσα από πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που συλλέχθηκαν, έχει υπολογιστεί ότι 3.500
– 4.000 φορείς εμπίπτουν στο αντικείμενο της ELD. Από αυτούς το 66% έχει οδηγηθεί σε
υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη. Ο μ.ο. των καλύψεων κυμαίνεται από 50.000 – 100.000
ευρώ και η ελάχιστη κάλυψη από 5.000 – 10.000.
Εκτός από ασφαλιστικά συμβόλαια ή τραπεζιτικές εγγυήσεις δίνεται η δυνατότητα, ιδιαίτερα
στους φορείς που έχουν πολλές δραστηριότητες, να καλύπτονται μέσω «ανατεθειμένου
δεσμευμένου λογαριασμού» (blocking).
Σημαντικό πρόβλημα εφαρμογής της ELD και των χρηματοοικονομικών εγγυήσεων, εμφανίζεται
στις μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, όταν εμπλέκονται σε δραστηριότητες που ενέχουν
περιβαλλοντικό ρίσκο. Οι επιχειρήσεις αυτές, αδυνατούν να έχοουν αξιόπιστες μελέτες
επικινδυνότητας, εξωτερικούς ειδικούς συνεργάτες /συμβούλους, περιβαλλοντικούς
ελεγκτές/πιστοποιητές και πολλά άλλα συναφή. Με ελλιπή στοιχεία, επιδιώκουν να
εξασφαλιστούν με μικρά ποσά ώστε να μπορούν νομότυπα να συνεχίσουν τη δραστηριότητά
τους. Τα ποσά αυτά, εκτιμάται ότι είναι ανεπαρκή για κάλυψη πιθανών περιβαλλοντικών
ζητημάτων. Αυτό το γεγονός επηρεάζει και το μ.ο. καλύψεων (ποσό) που ετέθη προηγούμενα.
Θεωρείται ότι το κανονιστικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές στο θέμα αυτό γιατί δεν προβλέπει όρια
καλύψεων. Εκτός αυτου, δεν έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα κάποια περιβαλλοντική ζημιά, ώστε
να μπορεί να εκτιμηθούν, επί συγκεριμένης βάσεως, τα όρια κάλυψης.
Θα υπάρξει σύντομα αναθεώρηση του καθεστώτος των επιθεωρήσεων και έτσι πιστεύεται θα
καλυφθολυν τα κενά και θα θεραπευτούν οι αδυναμίες εφαρμογής του νόμου.
Ισπανία: Η εξασφάλιση έχει οροφή τα 2.000.000 ευρώ. Συνεκτιμάται εάν ο φορέας μετέχει στην
«Community Eco-Management» ή στο EMAS ή έχει πιστοποιηθεί με ΙSO 14001.
Oι απαιτήσεις για εγγυήσεις επί δραστηριοτήτων του Annex III τίθενται σε ισχύ με κυβερνητικές
αποφάσεις, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής της
Κυβέρνησης και των εμπλεκόμενων τοπικών κοινωνιών, οι οποίες επηρεάζονται από τη
δραστηριότητα. Ανάλογο με την προτεραιοποίηση επικινδυνότητας, προβλέπεται η εφαρμογή
εγγυήσεων από ένα έως 8 χρόνια μετά το χρόνο ενσωμάτωσης της ELD στο εθνικό δίκαιο
(Οκτώβριος του 2007).
Αυτό, σημαίνει ότι η λειτουργία του μέτρου των εγγυήσεων, τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή μετά
και από την έκδοση των αντίστοιχων επιμέρους κυβερνητικών αποφάσεων.

Συμμετοχή του ΣΜΕ στην Επιτροπή Χωροταξίας και Δικτύων ΣΕΒ
Συστάθηκε Επιτροπή Χωροταξίας και Δικτύων του ΣΕΒ η οποία θα διοικείται από
συγκεκριμένο Steering Committee που θα επικουρείται στην επεξεργασία θέσεων από
αντίστοιχη Ομάδα Εργασίας.
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Στο Steering Committee θα συμμετάσχει ο Πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλας και στην Ομάδα
Εργασίας ο Γεν. Δν/της ΣΜΕ κ. Χ. Καβαλόπουλος.
Τα θέματα που θα απασχολήσουν την Επιτροπή άπτονται του ευρύτερου πεδίου της
Χωροταξίας, της χωροθέτησης δικτύων και του πολεοδομικού σχεδιασμού ως προϋποθέσεων
ανάπτυξης, προσέλκυσης επενδύσεων και φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Το Steering Committee εισηγείται τις προτάσεις και θέσεις της Επιτροπής στη Διοίκηση του
ΣΕΒ, ώστε να υπάρχει η έγκριση της τελευταίας όπου απαιτείται.
Ως θέματα προτεραιότητας για την τρέχουσα περίοδο τίθενται :
 Συνάντηση με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
δημιουργία δικτυώσεων με πολιτική ηγεσία (συμβούλους, στελέχη) και στελέχη των
υπηρεσιών.


Ενεργός συμμετοχή της Επιτροπής στις εργασίες αναθεώρησης του συστήματος
χωρικού σχεδιασμού όπως αυτό θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4269/2014 (Σ/Ν σε
διαβούλευση)



Ενεργός συμμετοχή στην αναθεώρηση του ΠΔ των χρήσεων γης (σημειώνεται ότι μετά
την κατάργηση του Κεφ. Β’ του ν. 4269/2014, αναμένεται να τεθεί σε δημόσια
διαβούλευση νέο σχέδιο ΠΔ).



Παρακολούθηση της πορείας αναθεώρησης των Περιφερειακών Πλαισίων
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (σημειώνεται ότι οι μελέτες
αναθεώρησης των περιφερειακών πλαισίων της περιόδου 2003-4 ολοκληρώθηκαν τον
9ο/2013 για 10 περιφέρειες, τον 5ο/2014 για την Περ. Β. Αιγαίου και τον 6ο/2015 για
την Περ. Ν. Αιγαίου. Έκτοτε η τύχη τους αγνοείται.)



Παρουσία της Επιτροπής του ΣΕΒ στη δημόσια συζήτηση για τα σχετικά θέματα (μέσω
αρθρογραφίας, συμμετοχής σε σχετικές εκδηλώσεις και τη διοργάνωση εκδήλωσης την
άνοιξη ή το φθινόπωρο του 2017).



Παρακολούθηση των έργων και μεταρρυθμίσεων που υλοποιούνται μέσω τεχνικής
βοήθειας (π.χ. το έργο του Κτηματολογίου από τη World Bank) και με την επίβλεψη
των θεσμών.



Παρακολούθηση της νομολογίας και των αποφάσεων του ΣτΕ που σχετίζονται με το
χωρικό σχεδιασμό.

Ως θέματα μεσο-μακροπρόθεσμου ορίζοντα τίθενται:
 Ανάδειξη του χωρικού σχεδιασμού ως προϋπόθεσης ανάπτυξης και προσέλκυσης
επενδύσεων, στη δημόσια συζήτηση και την κεντρική πολιτική ατζέντα.


Προώθηση της ανάγκης κωδικοποίησης της χωροταξικής και πολεοδομικής
νομοθεσίας κατά προτεραιότητα (βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικό έργο στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ 2014-2020)



Ανάδειξη της ωφέλειας των Ειδικών Χωροταξικών της Βιομηχανίας, ΑΠΕ, Τουρισμού,
Υδατοκαλλιεργειών
στην
πραγματοποίηση
επενδύσεων,
προώθηση
της
επικαιροποίησής τους και προώθηση της ανάγκης έγκρισης νέων σε δραστηριότητες
αιχμής (όπως Ειδικό Χωροταξικό των Μεταλλευτικών δραστηριοτήτων/Πρώτων Υλών).
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Προώθηση των διαδικασιών ψηφιοποίησης του χώρου, ως ελάχιστη προϋπόθεση
νομικής βεβαιότητας (πρόκειται για το άρ. 11 του υπό κατάργηση ν. 4269/2014).



Προώθηση της ανάγκης για την αναμόρφωση του εθνικού συστήματος χωρικού
σχεδιασμού (παρακολούθηση υλοποίηση του 426/2014, διαμόρφωση Οδικού Χάρτη
υποστηρικτικών ενεργειών, κ.α. )



Ενίσχυση της γνώσης και της πληροφόρησης των επιχειρήσεων μελών ΣΕΒ αλλά και
ευρύτερα της επιχειρηματικής κοινότητας για τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς
που απορρέουν από τη χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία.

•

Σχέδιο νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Το νομοσχέδιο αυτό, αντικαθιστά το ν. 4269/2014 και το σύστημα χωρικού σχεδιασμού που
αυτός εισήγαγε.
Βασικοί στόχοι του νέου νομοσχεδίου είναι:
α Η απόδοση διακριτού ρόλου και περιεχομένου σε κάθε επίπεδο σχεδιασμού και
κατηγορία σχεδίων και τη μείωση επικαλύψεων, αντιφάσεων και αντιθέσεων μεταξύ
των σχεδίων διαφορετικών επιπέδων
β

Η σαφής διάκριση των επιπέδων σχεδιασμού σε στρατηγικό και ρυθμιστικό επίπεδο

γ

Κατανομή αρμοδιοτήτων μέσω ανάθεσης αρμοδιότητας έγκρισης των Ρυμοτομικών
Σχεδίων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

δ

Η διαμόρφωση του πλαισίου για την κωδικοποίηση της χωροταξικής και πολεοδομικής
νομοθεσίας

Το σχέδιο νόμου επεξεργάστηκε η ομάδα χωροταξίας και η Steering Committee Χωροταξίας
του ΣΕΒ στις οποίες μετέχει και ο ΣΜΕ. Ο ΣΕΒ απέστειλε εγγράφως τις απόψεις του για το
Σχέδιο στο ΥΠΕΝ, συμπεριλαμβάνοντας και τις απόψεις του ΣΜΕ σε κύρια σημεία.
Αναλυτικότερα, οι παρατηρήσεις του ΣΕΒ, ήταν:



Εθνική Χωρική Στρατηγική (Άρθρο 3): Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, ενισχύεται το
περιεχόμενο της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής, προσδίδοντάς της, φαινομενικά,
χαρακτηριστικά Εθνικού Χωροταξικού Πλαισίου, χωρίς να είναι κατανοητή η
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σκοπιμότητα, αφού το κείμενο αυτό παραμένει κείμενο αρχών, κείμενο στρατηγικής.
Εκτός αυτού, και μέχρι την εκπόνηση της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής, κρίνεται
σκόπιμη η ταύτιση του υφιστάμενου Εθνικού Χωροταξικού Πλαισίου με αυτή και όχι η
κατάταξή του στην κατηγορία των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων, όπως προβλέπεται στις
μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 12).


Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας (Άρθρο 4): Παραμένει μεγάλος ο αριθμός των
συμμετεχόντων φορέων, χωρίς να διασφαλίζεται ότι εκπροσωπούνται οι πραγματικά
άμεσα εμπλεκόμενοι παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς. Προτείνεται η μείωση του
αριθμού τους και παράλληλα η προσθήκη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών
Επιχειρήσεων στα μέλη του. Θα μπορούσε, βεβαίως να αυξηθούν οι αρμοδιότητές του
και να ενισχυθεί ο ρόλος του ώστε να διασφαλίζεται η σκοπιμότητα και
αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του προβλέποντας συγκεκριμένη συμμετοχή και
ευθύνη στη χάραξη και παρακολούθηση υλοποίησης της χωροταξικής πολιτικής.



Ειδικά Χωροταξικά Σχέδια (Άρθρο 5): Για να είναι σε θέση τα εν λόγω σχέδια να
επιτελέσουν το σκοπό τους, θα πρέπει να παραμείνει η διάταξη περί οργάνωσης των
κύριων εθνικών πόλων και αξόνων ανάπτυξης και των διεθνών και διαπεριφερειακών
εισόδων-πυλών και συνδέσεων της χώρας στην παρ. 1. Επίσης, θα πρέπει να
παραμείνει η ιδιαίτερα ουσιαστική διάταξη περί συνεργασίας με τα κατά περίπτωση
αρμόδια Υπουργεία (παρ. 3) και να προστεθεί διάταξη (στην παρ. 6) για την
αντιμετώπιση εξαιρετικών και απρόβλεπτων αναγκών για έργα που απορρέουν από
νέες τεχνολογικές εφαρμογές και εξελίξεις, τα οποία δεν περιλαμβάνονταν στον αρχικό
σχεδιασμό.



Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια (Άρθρο 6): Ο ρόλος των Περιφερειακών
Πλαισίων αναβαθμίζεται σε βάρος των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων, καθώς τα
Περιφερειακά Πλαίσια μπορούν πλέον όχι μόνον να εξειδικεύουν αλλά και να
συμπληρώνουν, χωρίς περιορισμό, τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, περιορισμός που
πρέπει να παραμείνει. Επιπλέον, τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια αποκτούν και
κανονιστικό περιεχόμενο καθώς περιλαμβάνουν εφεξής και «γενικές διατάξεις
χρήσεων γης και δόμησης με ισχύ μέχρι τη θεσμοθέτηση υποκείμενου ρυθμιστικού
σχεδιασμού για την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος και της υπαίθρου με
ιδιαίτερη αναφορά στην προστασία της γεωργικής γης». Με τον τρόπο αυτόν, τα
Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια υποκαθιστούν σε κάποιο βαθμό και τον τοπικό
ρυθμιστικό σχεδιασμό, δηλαδή τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια.



Τοπικά Χωρικά Σχέδια (Άρθρο 7):Εξαιρετικά σημαντική διάταξη που πρέπει να
προστεθεί [στην παρ. 3(β)(ββ)] είναι αυτή που εξαιρεί τις περιοχές που προορίζονται
για την εγκατάσταση οργανωμένων υποδοχέων δραστηριοτήτων από τον καθορισμό
συντελεστή δόμησης και λοιπών περιορισμών δόμησης καθώς αυτές οι περιοχές θα
πρέπει να πολεοδομούνται με βάση το ειδικό νομικό καθεστώς που τις διέπει. Αλλιώς,
ουσιαστικά καταργούνται όλα αυτά τα ειδικά καθεστώτα που υπηρετούν τα
συγκεκριμένα εργαλεία όπως Επιχειρηματικά Πάρκα, ΒΕΠΕ-ΒΙΠΕ κ.λπ. (βλ. ανάλογη
περίπτωση για το άρ. 9).



Ειδικά Χωρικά Σχέδια (Άρθρο 8): Το σχέδιο νόμου εισάγει μία διαδικασία
προέγκρισης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις περιπτώσεις που
ένα ΕΧΣ θα πρέπει να τροποποιήσει προϋφιστάμενες πολεοδομικές ρυθμίσεις.
Δηλαδή, αφού έχουν εκπονηθεί όλες οι απαραίτητες μελέτες για την σύνταξη ενός ΕΧΣ
και άρα έχουν γίνει πολύ σημαντικές δαπάνες, θα απαιτείται η εν λόγω προέγκριση
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ώστε να προχωρήσει η τελική έγκριση του ΕΧΣ με προεδρικό διάταγμα. Λαμβάνοντας
υπ’ όψη τους ρυθμούς με τους οποίους κινούνται αυτές οι διαδικασίες, κανένα ΕΧΣ,
που τόσο έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία, δεν πρόκειται να υλοποιηθεί στο ορατό
μέλλον. Με δεδομένο ότι η διαδικασία έγκρισης Ε.Χ.Σ. μπορεί να κινηθεί από ιδιωτικούς
φορείς, η μεσολάβηση «προέγκρισης» του σχεδίου από δημόσια υπηρεσία αφενός
δημιουργεί εξαιρετικά μεγάλη καθυστέρηση, αφετέρου αυξάνει τις πιθανότητες
δημιουργίας «πρόσφορου εδάφους» για καταστάσεις διαφθοράς. Το πρόβλημα αυτό
γίνεται εντονότερο, λόγω του γενικού και ασαφούς χαρακτήρα των κριτηρίων
υπαγωγής ή μη στο άρθρο 8 του σχεδίου νόμου. Αντίθετα, για την ενίσχυση της
ασφάλειας δικαίου προτείνεται η εισαγωγή διάταξης που παρέχει τη δυνατότητα στο
φορέα υλοποίησης ενός ΕΧΣ να ζητήσει, εφόσον το επιθυμεί, βεβαίωση υπαγωγής της
επένδυσής του στις διατάξεις της παρ. 1 του άρ. 8.


Συντελεστής δόμησης (Άρθρο 9): Κατ’ αναλογία των αναφερομένων παραπάνω για
το άρ. 7, κρίνεται απαραίτητη η εκ νέου διατύπωση της παρ. 2 ώστε να μην
καταργούνται οριζόντια οι ειδικές διατάξεις που διέπουν τις διάφορες κατηγορίες
οργανωμένων υποδοχέων δραστηριοτήτων.

•

Κωδικοποίηση διατάξεων χωροταξίας και πολεοδομίας (Άρθρο 11):
Υπενθυμίζεται ότι, έχει ήδη γίνει νόμος του κράτους η υποχρέωσή κωδικοποίησης των
κυριότερων νομοθετημάτων μέχρι τον Ιούνιο του 2018 (ν. 4336/2015, άρ. 3, παρ. Γ,
περ. 5.1, ΦΕΚ Α’ 94/14.08.2016).Βάσει αυτής της ρύθμισης, συστήθηκε το «Εθνικό
Συμβούλιο για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας» (ν.
4369/2016, άρ. 40, ΦΕΚ Α’ 33/27.02.2016), το οποίο έχει ήδη συγκροτηθεί (υ.α.
ΔΙΔΚ/Φ.37/οικ.22355/18.08.2016, ΦΕΚ ΥΟΔΔ 471/09.09.2016). Στο πλαίσιο αυτό η
χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία πρέπει να κωδικοποιηθεί άμεσα και κατά
προτεραιότητα. Κατά συνέπεια το άρ. 11 πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε να
εναρμονιστεί με την υπάρχουσα νομοθεσία και σε συνεργασία με το αρμόδιο
Υπουργείο να ενταχθεί η χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία στις εργασίες του
Εθνικού Συμβουλίου για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής
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Νομοθεσίας καθώς και στο αντίστοιχο έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ
Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης (2014-2020).
•

Μεταβατικές διατάξεις (Άρθρο 13): Απαιτούνται σημαντικές τροποποίησες και
προσθήκες ώστε να μην ανατραπεί ο σχεδιασμός που έχει ενδεχομένως υλοποιηθεί
βάσει του ν. 4269/2014 και να επιλυθούν θέματα συγκρούσεων χρήσεων γης.

Τελικώς, το σχέδιο ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 21-12-2016. Από την πολιτική ηγεσία του
ΥΠΕΝ έγιναν αποδέκτες ελάχιστες θέσεις του ΣΕΒ, στη διαμόρφωση των οποίων μετείχε και
ο ΣΜΕ (Ομάδα Χωροταξίας και Steering Committee).
Βασικό θέμα που μας αφορά ως κλάδο, είναι ότι έγινε αποδεκτή η πρότασή μας, το υφιστάμενο
Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο να ενταχθεί στο περιεχόμενο της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής
και όχι να αποτελέσει ένα ακόμη «Ειδικό Χωρικό Σχέδιο» υποβαθμισμένης ισχύος. Μέχρι τη
συγκεκριμενοποίηση της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής, το Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο θα
καταλαμβάνει τη θέση της Στρατηγικής.
Όσον αφορά στα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια που επίσης αφορούν στον κλάδο μας, ο
ρόλος τους αναβαθμίζεται και καθίστανται βαρύτερα των Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων.

Μέσω ΣΕΒ τέθηκε στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ το αίτημά μας να πραγματοποιηθεί
στοχευμένη συζήτηση/διαβούλευση επί των Περιφερειακών Χωροταξικών και τη θεσμοθέτησή
τους (πιθανόν εντός του Μαρτίου του 2017). Στόχος είναι να διορθωθούν σε επιμέρους σημεία
πριν οριστικοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη τις λανθασμένες εκτιμήσεις και συμπεράσματα
που αρκετά από αυτά υιοθετούν (Βλέπε π.χ. για τις ΟΠΥ). Συμφωνήθηκε να σταλούν
συγκεκριμένες προτάσεις και ενστάσεις εκεί όπου έχουμε εντοπίσει αστοχίες, ώστε να
ληφθούν υπόψη από τα αρμόδια στελέχη που θα επεξεργαστούν τις τελικές εισηγήσεις.
Στην πολιτική ηγεσία αναφέρθηκαν χαρακτηριστικά παραδείγματα άστοχων προσεγγίσεων
από πλευράς κάποιων μελετών:
 Στα περισσότερα Περιφερειακά Χωροταξικά, η κυρίαρχη προσπάθεια είναι αυτή της
περιβαλλοντικής αποτίμησης των δραστηριοτήτων και όχι της χωροταξικής τους
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αποτύπωσης και της χωροταξικής τους μελέτης, ως προς την προοπτική τους σε
βάθος χρόνου.
 Σε Περιφερειακά Χωροταξικά όπως της Κρήτης, οι συντάκτες της μελέτης
παρερμηνεύοντας την υπάρχουσα νομοθεσία, προτείνουν όλες οι λατομικές
δραστηριότητες να ενταχθούν σε καθορισμένες λατομικές περιοχές. Αυτό δεν είναι
δυνατόν να ισχύσει για τα βιομηχανικά ορυκτά, που τα κοιτάσματά τους χωροθετούνται
από τη φύση παρά μόνο για τα λατομεία αδρανών όπου και πάλι από το νόμο οι
χωροθετήσεις των λατομικών περιοχών καθορίζονται από τις ανάγκες των
περιφερειακών ενοτήτων (πρώην νομών).
 Σε συνοδευτικούς χάρτες δραστηριοτήτων (π.χ. Στερεά Ελλάδα), αναφέρονται
περιοχές αποκλειστικής χρήσης για εκμετάλλευση μεταλλείων ενώ τέτοιες περιοχές δεν
υπάρχουν ούτε έχουν θεσμοθετηθεί. Η παραχώρηση μιας περιοχής για μεταλλευτική
δραστηριότητα, δεν συνεπάγεται και αποκλειστική χρήση.
 Στο Χωροταξικό της Δυτικής Μακεδονίας, η δραστηριότητα της ΔΕΗ αντιμετωπίζεται
ως ενιαία, ενώ είναι διαφορετική, και χωροταξικά και περιβαλλοντικά, η δραστηριότητα
της λιγνιτικής εξόρυξης από την υπόλοιπη βιομηχανική δραστηριότητα της περιοχής
(παραγωγή ενέργειας).
Τονίστηκε ότι κρίνεται αναγκαία η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών με έμφαση στη
διασφάλιση των αναπτυξιακών στόχων που τόσο έχουν ανάγκη οι τοπικές και περιφερειακές
οικονομίες για να μειωθεί το περιφερειακό έλλειμμα ανταγωνιστικότητας.

Σχέδιο Νόμου «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Εναρμόνιση με
την Οδηγίας 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου»
Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού και των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται να
εκδοθούν κατά εξουσιοδότησή του, εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο προς τις διατάξεις της
οδηγίας 2014/89/ΕΕ «Περί θέσπισης πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό».
Ως θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός ορίζεται «η διαδικασία με την οποία η αρμόδια αρχή
αναλύει και οργανώνει τις ανθρώπινες δραστηριότητες στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές,
προκειμένου να επιτευχθεί η σύνθεση οικολογικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών και
πολιτιστικών στόχων».
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Και επ’ αυτού του νομοσχεδίου οι ομάδες του ΣΕΒ τοποθετήθηκαν εγγράφως. Οι βασικότερες
απόψεις ήταν οι εξής:
α

Το παρόν νομοσχέδιο θα έπρεπε να αποτελεί μέρος του νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός
– Βιώσιμη Ανάπτυξη». Με αυτόν τον τρόπο το θέμα του Χωροταξικού Σχεδιασμού θα
αντιμετωπιζόταν πιο σφαιρικά

β

Τα Θαλάσσια Χωροταξικά Πλαίσια, εφόσον αφορούν στρατηγικού επιπέδου
σχεδιασμό, να αντιστοιχηθούν με τα Ειδικά και όχι τα Περιφερειακά Χωροταξικά
Πλαίσια

γ

Το σχέδιο νόμου επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του στις «παράκτιες ζώνες», οι οποίες
συμπεριλαμβάνουν χερσαία τμήματα, τα οποία ρυθμίζονται (ή θα πρέπει να
ρυθμίζονται) από άλλα σχέδια του χώρου και δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο
θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.

Σε αυτές τις ζώνες υπάρχουν ήδη εγκαταστάσεις υποστηρικτικές αυτών των δραστηριοτήτων
(όπως εγκαταστάσεις φόρτωσης, προβλήτες, λιμένες κτλ), τουριστικές, κατοικίες κτλ.
Η Οδηγία 2014/89/ΕΕ προβλέπει ότι ο χωροταξικός θαλάσσιος σχεδιασμός, πρέπει να
προβλέπει την προώθηση της συνύπαρξης σχετικών δραστηριοτήτων και χρήσεων. Το
προτεινόμενο νομοσχέδιο αντικαθιστά την πρόβλεψη της οδηγίας με τη φράση «σύμφωνα με
τις αρχές της αειφορίας».
Αυτό ανατρέπει τη βασική στόχευση της οδηγίας «Η έννοια της αειφορίας» δεν προωθεί τη
βιώσιμη ανάπτυξη, δηλαδή την ισόρροπη ανάπτυξη με προστασία περιβάλλοντος και
σεβασμό στην κοινωνία και την οικονομία. Με την τοποθέτηση του ΘΧΣ καταργείται η έννοια
της βιωσιμότητας και σε συνδυασμό με εκφράσεις όπως «αειφορία με προσέγγιση βασισμένη
στο οικοσύστημα», είναι ως να απαγορεύει ουσιαστικά οποιαδήποτε ανθρωπογενή
δραστηριότητα.
δ

Ο ΘΧΣ, επειδή ακριβώς εμπεριέχει κατευθύνσεις για πολλές δραστηριότητες, θα
πρέπει να εκπονείται σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, ρυθμιστικές αρχές
και παραγωγικούς λοιπούς φορείς

Το σχέδιο νόμου που ενσωματώνει την αντίστοιχη Οδηγία, αποφασίστηκε από την πολιτική
ηγεσία του ΥΠΕΝ, να προωθηθεί προς ψήφιση στα μέσα Ιανουαρίου, ώστε να μην
καθυστερήσει περαιτέρω η σχετική υποχρέωση προς την Ε.Ε. και άρα δεν υιοθετήθηκε η
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πρότασή μας για στοχευμένη, χρονικά εκτεταμένη και ουσιαστική διαβούλευση για όλα τα
σχετικά θέματα που θίγει. Αναγνωρίστηκε όμως ότι τα ζητήματα που αναφέρονται, έστω γενικά,
στο νομοσχέδιο, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτενέστερης επεξεργασίας, ιδιαίτερα
εξειδικεύσεις του.

Σε ό,τι αφορά σε πιθανές επικαλύψεις με το νόμο περί αιγιαλού και παραλίας στις οποίες
αναφέρθηκε ο ΣΕΒ, μετά από αντίστοιχες επισημάνσεις του ΣΜΕ, η πολιτική ηγεσία ανέφερε ότι
ήδη βρίσκεται σε διαδικασία η αναθεώρηση του νόμου με πρωτοβουλία της αρμόδιας
κτηματικής υπηρεσίας του δημοσίου και του Υπουργείου Οικονομικών (υπόψη ότι ο ΣΜΕ
πρώτος ανακίνησε το θέμα στη νέα κυβέρνηση από το 2015). Συστήθηκε αρμόδια επιτροπή
στην οποία μετέχει και στέλεχος της ΓΓ Χωροταξίας του ΥΠΕΝ.

Νόμος 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (απλοποιήσεις αδειοδότησης
λειτουργίας)

Ψηφίστηκε από τη Βουλή το σχέδιο νόμου «Νέο θεσμικό πλαίσιο για άσκηση οικονομικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», θέτοντας ένα γενικότερο πλαίσιο αδειοδότησης
επιχειρήσεων, σε αντικατάσταση του Ν. 4262/2014, με στόχο τη συντόμευση της αδειοδότησης
λειτουργίας των επιχειρήσεων και γενικώς τη διευκόλυνση του επιχειρείν. Στο ίδιο σχέδιο,
εξειδικεύονται οι διατάξεις για την αδειοδότηση επιχειρήσεων βιομηχανίας τροφίμων,
τουριστικών καταλυμάτων και καταστημάτων τουριστικού ενδιαφέροντος.
Το σχέδιο αυτό, εντάσσεται στην προσπάθεια που είχε ξεκινήσει η πρώην υφυπουργός
Βιομηχανίας, κ. Τζάκρη.
Οι βασικές διατάξεις που επηρεάζουν και την εξόρυξη είναι : α) στο πεδίο εφαρμογής, όπου
αναφέρεται ότι «οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στις οικονομικές
δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα» και στο Παράρτημα στη 2η ομάδα
συμπεριλαμβάνονται τα ορυχεία- λατομεία και στην 3η ομάδα, οι μεταλλουργίες
β) στην υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης, με την οποία η επιχείρηση γνωστοποιεί
στην αρμόδια αρχή για την έναρξη λειτουργίας της, αναφέροντας ότι κατέχει τα απαραίτητα
παραστατικά και μελέτες και για τα οποία θα ελεγχθεί εκ των υστέρων της έναρξης
γ) Την υπαγωγή στη διαδικασία της έγκρισης, πράξεων της αρμόδιας αρχής ή διοικητικής
διαδικασίας, ως προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας.
Για να ενεργοποιηθεί πλήρως το νομοσχέδιο (και για την εξόρυξη) ,χρειάζεται έκδοση
αντίστοιχων Υπουργικών Αποφάσεων.
Στη διαδικασία απλοποίησης αδειοδότησης- λειτουργίας των επιχειρήσεων, δεν εντάχθηκε η
περιβαλλοντική αδειοδότηση που αποτελεί και το μεγαλύτερο βάρος για τον κλάδο ούτε
θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας.
Για τους εκ των υστέρων ελέγχους, δύνανται να χρησιμοποιούνται και ιδιωτικοί φορείς ενώ σε
περιπτώσεις παράβασης της νομοθεσίας από τη γνωστοποίηση ή την έγκριση που κάνει η
επιχείρηση ή διαπιστώνεται από έλεγχο, προβλέπονται σημαντικά πρόστιμα.
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Στο πλαίσιο απλοποίησης της αδειοδότησης των εξορυκτικών εργασιών και εντός του
πνεύματος του νόμου (γνωστοποιήσεις-εγκρίσεις), το ΥΠΕΝ συνέστησε αντίστοιχη ομάδα
εργασίας που θα επεξεργαστεί ανάλογες προτάσεις.
Αντίστοιχη ομάδα πρόκειται να συστήσει και ο ΣΜΕ για να μελετήσει το ίδιο θέμα.

Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Σ.
Φάμελλο
Η συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Σ. Φάμελλο, πραγματοποιήθηκε
στις 30-12-2016.
Στη συνάντηση αυτή, παρουσιάσαμε εν συντομία, τον κλάδο, τη δυναμική του, την οικονομική
του σημασία, τη φυσιογνωμία του και το ρόλο του ΣΜΕ. Επίσης αναφερθήκαμε στον Κώδικα
Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης και στους αντίστοιχους δείκτες.
Συζητήσαμε τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος στον τομέα αρμοδιοτήτων
του Περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, τέθηκαν τα εξής:
α

Περιβαλλοντική αδειοδότηση

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση απαιτεί περαιτέρω απλοποίηση και ενδυνάμωση της ασφάλειας
δικαίου.
Παρά τις προσπάθειες των τελευταίων ετών του Υπουργείου, στο πλαίσιο αυτής της
κατεύθυνσης, υπάρχουν σοβαρά θέματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Συγκεκριμένα:
1. Απλοποιήσεις στην αδειοδότηση έργων :
 Να λειτουργήσει άμεσα η ηλεκτρονική αδειοδότηση των έργων μέσω του
Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου Έργων. Αυτό θα απλοποιήσει σημαντικά
τις διαδικασίες.
 Να στελεχωθούν κατάλληλα οι υπηρεσίες αδειοδότησης ώστε να εφαρμοστούν τα
προβλεπόμενα από το Ν. 4014/2011 σχετικά με τη χρονική διάρκεια των φάσεων
αδειοδότησης. Σήμερα οι προβλεπόμενοι χρόνοι δεν τηρούνται. Εμφανίζονται
σημαντικότατες καθυστερήσεις ανά φάση αδειοδότησης. Σημαντικό μέρος των
καθυστερήσεων αποτελούν και οι καθυστερήσεις στις γνωμοδοτήσεις των
διαφόρων υπηρεσιών, οι οποίες δεν ακολουθούν τις προβλεπόμενες από το νόμο
υποχρεώσεις. Πέραν της στελέχωσης, λύση στο πρόβλημα θ ’αποτελέσει και η
εφαρμογή εξωτερικής (out sourcing) ανάθεσης αξιολόγησης μελετών, από
πιστοποιημένους αξιολογητές, όπως προβλέπει ο Ν.4014
 Να λειτουργήσει η αδειοδότηση έργων με πνεύμα one stop shop, κάτι που δεν έχει
επιτευχθεί παρά το ενιαίο του Υπουργείου.
 Ν’ απλοποιηθούν περαιτέρω οι διαδικασίες και οι απαιτήσεις ανανεώσεις ΜΠΕ ή
τροποποιήσεων σε επεκτάσεις έργων. Να μην επαναλαμβάνονται αυτά που δεν
αλλάζουν και διαλαμβάνονται στις αρχικές εγκεκριμένες ΜΠΕ
 Να αρθούν τα προβλήματα από την εφαρμογή του δασικού νόμου 4280/2014 στα
οποία θα αναφερθούμε εκτενέστερα παρακάτω.
2. Σχέδιο ΚΥΑ για την υποχρεωτική χρηματοοικονομική ασφάλεια
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 Παρά τις εκτεταμένες συζητήσεις με το Υπουργείο και τις προσπάθειες που έγιναν
για την καλύτερη προσέγγιση του θέματος, όσο αναφορά τα εξορυκτικά έργα,
παραμένει το αίτημά μας να δίνεται η δυνατότητα στο εξορυκτικό έργο ν’
αποδεικνύει εάν και κατά πόσο υπάρχει ενδεχόμενο να βλάψει το περιβάλλον (πχ
από αστοχία εγκαταστάσεων), πέρα των προβλεπόμενων από τη ΜΠΕ. Η
χρηματοοικονομική εγγύηση να ισχύει μόνο για τις περιπτώσεις, όπου είναι πιθανή
η προξένηση βλάβης στο περιβάλλον.
3. ΥΑ 170225,27-1-2014 «περί προδιαγραφών ΜΠΕ»
 Οι προδιαγραφές των ΜΠΕ ν ’αποτελούν την κατεύθυνση για την υλοποίηση μιας
μελέτης και όχι τον κατάλογο (λίστα απαιτήσεων) υποχρεωτικής συμπλήρωσης
κεφαλαίων, χωρίς την απαιτούμενη ευελιξία ως προς τις συνθήκες, το είδος, το
μέγεθος του έργου, το μέγεθος του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κλπ. Σήμερα
μικρές οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις αντιμετωπίζονται με ίδιο όγκο απαιτήσεων.
 Οι υποχρεωτικότητα του « Μηδενικού Σενάριου» δημιουργεί ασάφειες και
περιπλοκές στην αδειοδότηση. Για το εξορυκτικό έργο δεν έχει νόημα το «Μηδενικό
Σενάριο». Σ’ ένα κοίτασμα
πρώτων υλών ή γίνεται εκμετάλλευση με
συγκεκριμένους όρους ή δε γίνεται, όταν οι όροι (οικονομικοί, περιβαλλοντικοί κλπ)
δεν το επιτρέπουν.
 Οι ελλείψεις Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) για τις προστατευόμενες
περιοχές, που αποτελεί ευθύνη της πολιτείας , προσθέτουν ιδιαίτερο βάρος στις
επιχειρήσεις. Για έργα εντός προστατευόμενων περιοχών απαιτούνται Ειδικές
Οικολογικές Εκτιμήσεις (ΕΟΕ), χρονοβόρες και υψηλού κόστους. Η ολοκλήρωση
των ΕΠΜ θ’ απλοποιήσει και το βάρος των ΕΟΕ. Επίσης, παρατηρείται ότι η
υπηρεσία δεν αξιοποιεί τις ΕΟΕ που έχουν κατατεθεί. Εάν υπάρχει μια μελέτη για
μια ευρύτερη περιοχή που έχει εκπονηθεί από έναν φορέα, να μη χρειάζεται για
γειτνιάζον έργο να μελετώνται και να υποβάλλονται εξ αρχής με νέα μελέτη,
παρόμοια στοιχεία και πληροφορίες για την ίδια ευρύτερη περιοχή.
4. Προστατευόμενες περιοχές και έργα εξόρυξης
 Να συμμετέχουν στους φορείς διαχείρισης και οι εκπρόσωποι των παραγωγικών
φορέων, όπως πχ. Ο ΣΜΕ, που δραστηριοποιούνται σε κάποια προστατευόμενη
περιοχή.
 Να μελετηθούν ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης που δεν θα αποκλείουν τα
εξορυκτικά έργα, όπως προβλέπεται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πρώτες
ύλες και στην «Εθνική Πολιτική Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών».
 Να εφαρμοστούν τα Natura Guidelines της Commission για τα εξορυκτικά έργα,
όπως ακριβώς προβλέπονται.
 Να κηρύσσονται προστατευόμενες περιοχές μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη
που θα τίθεται σε διαβούλευση με τους φορείς.
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β

Προβλήματα εφαρμογής του δασικού νόμου 4280/2014
 Παραμένει υποχρέωση αναδάσωσης ίσης έκτασης με εκείνη της έκτασης
επέμβασης (Ν.4280/2014) μόνο για τα μεταλλεία και τα ορυχεία λιγνίτη, μετά τις
λατομικές ρυθμίσεις του τελευταίου νόμου περί υδραγοναθράκων. Εξαιρέθηκαν τα
ματαλλεία επειδή δεν καταβάλουν οικονομική εγγύηση για την αποκατάσταση του
χώρου επέμβασης. Αυτό αδικεί τα μεταλλευτικά και λιγνιτικά έργα, τα οποία είναι
έργα μεγάλων επενδύσεων, μεγάλης χρονικής διάρκειας και πραγματοποιούνται
από φορείς που έχουν και ιστορία και παράδοση στη αποκατάσταση. Μετά το
Ν.998/79 τα μεταλλεία ακολουθούν υποδειγματικές αποκαταστάσεις. Ποτέ δεν
αφέθηκαν χώροι επέμβασης χωρίς εκτεταμένα έργα αποκατάστασης. Η
υποχρέωση αυτή, εκτός του πρόσθετου οικονομικού βάρους, δημιουργεί
προβλήματα υλοποίησης, καθυστερώντας την ανάπτυξη νέων έργων
Ζητούμε να καταργηθεί το πρόσθετο αυτό βάρος.
 Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν πιστοποιούν ή καθυστερούν την πιστοποίηση
ολοκλήρωσης μιας αποκατάστασης σε λατομικό χώρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
να παραμένουν σε ισχύ οι εγγυητικές επιστολές, εις βάρους του φορέα, ενώ έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.
 Το υπάρχον καθεστώς είναι αδύναμο σχετικά με την παράδοση – παραλαβή
δασικών εκτάσεων που έχουν αποκατασταθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΜΠΕ.
Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που δασικές υπηρεσίες παραλαμβάνουν τέτοιους
χώρους. Αυτό ‘έχει ως αποτέλεσμα την επιμήκυνση υποχρεώσεων από πλευράς
του φορέα εξόρυξης, σχετικά με τη φύλαξη, τη διατήρηση, τη συντήρηση και
ανανέωση του δάσους που ήδη αυτός έχει δημιουργήσει. Ζητούμε να ρυθμιστεί
ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιστροφής μέρους ή όλης της έκτασης επέμβασης,
στην οποία η αποκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.
 Παρά την προσπάθεια που έχει γίνει να παραμετροποιηθεί και
συγκεκριμενοποιηθεί ο υπολογισμός ανταλλάγματος χρήσης, απέχει από το να
είναι ορθολογικός. Οδηγούμαστε έτσι σε υψηλά και παράλογα ανταλλάγματα.
 Οι διαδικασίες χαρακτηρισμού γης είναι χρονοβόρες, κοστοβόρες και με
ανασφάλεια δικαίου. Οι απαντήσεις σε αιτήματα πράξεων χαρακτηρισμού
καθυστερούν σημαντικά και πολλές φορές για να δοθούν περνάει ακόμη και 1 έτος.
Επίσης, υπάρχει σημαντική καθυστέρηση και στην τελεσιδικία χαρακτηρισμού.
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Αποτέλεσμα αυτών είναι σημαντικές καθυστερήσεις επενδύσεων και ανάπτυξης
έργων. Ίσως αποτελέσει λύση η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών.
 Η κατάθεση ανταλλάγματος χρήσης για τις χορτολιβαδικές ή άλλες
αμφισβητούμενες ιδιοκτησιακώς εκτάσεις, σήμερα γίνεται στο Πράσινο Ταμείο. Η
επιστροφή των χρημάτων από το πράσινο ταμείο ως αχρεωστήτως καταβληθέντα,
στην περίπτωση δικαίωσης των ιδιωτών από τα αρμόδια δικαστήρια είναι
διαδικασία αρκετά χρονοβόρα. Προτείνουμε τα χρήματα να κατατίθενται στο
Παρακαταθηκών και Δανείων.
 Σε περίπτωση πυρκαγιάς η υποχρεωτικότητα του αναδασωτέου δεν πρέπει να
περιλαμβάνει κηρυγμένες λατομικές περιοχές, ακόμη και αν δεν έχουν ξεκινήσει
έργα. Χρειάζεται διευκρίνιση της εφαρμογής του νόμου και πιθανόν
επαναδιατύπωση.
 Δεν πρέπει ν’ απαγορεύεται η έρευνα και εκμετάλλευση ορυκτών πρώτων υλών
εντός αναδασωτέων περιοχών γιατί αυτό στερεί από πολύτιμους πόρους την
πολιτεία. Χρειάζεται επαναδιατύπωση στον ισχύοντα δασικό νόμο.
 Στις εκμεταλλεύσεις μαρμάρου, όπως και αδρανών υλικών, πρέπει να
διευκρινιστούν πολλά ζητήματα που αφορούν την τοποθέτηση εκτός πολυγώνων
επέμβασης εγκαταστάσεων ή αποθέσεων στείρων, όπως και ζητημάτων
αποκατάστασης λατομικών χώρων μαρμάρου. Προτείνουμε τη σύσταση επιτροπής
Υπουργείου και εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου ν’ αναζητηθούν λύσεις, οι
οποίες θα είναι υπερ μιας καλύτερης περιβαλλοντικά αντιμετώπισης των έργων,
χωρίς περιορισμούς εργασιών.
Ο κ. υπουργός εξέφρασε την άποψη ότι μπορούν να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα που
θέσαμε και ότι σε επόμενη συνάντηση μπορούν να προσδιοριστούν από κοινού προτεραιότητες.
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Ε. ΣΜΕ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στάση του ΣΜΕ απέναντι στα γεγονότα των μεταλλείων Κασσάνδρας
και τις αποφάσεις της Διοίκησης της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ»

Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Δν/νων Σύμβουλος της «ELDORADO GOLD» κ.
Paul Wright, ανακοίνωσε την απόφαση της εταιρείας για αναστολή επενδύσεων στις Σκουριές
Χαλκιδικής.
Παραθέτουμε παρακάτω τα βασικά σημεία της συνέντευξης:
 Λόγω της παρατεταμένης εκκρεμότητας έγκρισης αδειών για βασικές εγκαταστάσεις
του μεταλλευτικού χώρου, αναστέλλονται οι επενδύσεις στο έργο των Σκουριών και
σημαντικό μέρος των εργασιών εκεί
 Εάν μέχρι τέλους του πρώτου τριμήνου του 2016, δεν αδειοδοτηθούν οι απαιτούμενες
εγκαταστάσεις του έργου της Ολυμπιάδας, θα ανασταλούν οι εργασίες και σε αυτό το
εργοτάξιο
 Τα παραπάνω θα έχουν ως άμεση συνέπεια την παύση των εργασιών σε διάφορα
επιμέρους έργα που έχουν ανατεθεί σε εργολαβικό προσωπικό και την απόλυση
μέρους του μόνιμου προσωπικού

 Η εταιρεία όπως και οι επενδυτές της έχουν ανάγκη από σαφήνεια στους κανόνες,
ασφάλεια δικαίου και ειλικρινείς σχέσεις με την πολιτική ηγεσία, προκειμένου να
υλοποιηθεί ένα βιομηχανικό σχέδιο μεγάλων διαστάσεων από το οποίο όλοι μπορούν
να ωφεληθούν
 Και οι δύο πλευρές δεσμεύονται από το νόμο. Είναι ευθύνη τους να δρούν σύμφωνα
με περιβαλλοντικούς, εργασιακούς και εμπορικούς κανονισμούς. Είναι νόμιμη και
συμβατική υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να χορηγεί έγκαιρα άδειες και
εγκρίσεις ώστε να επιτραπεί η ολοκλήρωση της επένδυση
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Οι άδειες δεν θα πρέπει να είναι όμηροι σε πολιτικές παρεμβάσεις και σε κάθε
διαφωνούσες μειοψηφίες. Η εταιρεία ευελπιστεί για δίκαιες και διαφανείς ρυθμίσεις και
στη συνεπή και παραγωγική υλοποίησή τους

 Η μεταλλευτική είναι μία από τις λίγες δραστηριότητες που μπορεί να αναμορφώσει τις
κοινωνίες και να παράσχει ποιότητα ζωής στους ανθρώπους μαζί με άλλες
παραγωγικές δραστηριότητες. Στη Χαλκιδική έχει αρχίσει να φαίνεται αναγέννηση
αναγέννηση της περιοχής, με νέους ανθρώπους να μετακομίζουν εκεί για να καλύψουν
εξειδικευμένες θέσεις εργασίας, όχι μόνο στην “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ” αλλά και σε
άλλες παράπλευρες οικονομικές δραστηριότητες της επένδυσης εντός του Δήμου
 Οι επενδύσεις της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» αποτελούν ένα κρίσιμο τεστ για όλους του
πιθανούς μεγάλους επενδυτές εγχώριους και διεθνείς, που θέλουν να επενδύσουν
στην Ελλάδα

Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την
αναγγελθείσα από την «Eldorado Gold» αναστολή των επενδύσεων και των αναπτυξιακών
έργων στις Σκουριές Χαλκιδικής, μέσω δελτίου τύπου που εξέδωσε και στο οποίο
υπογράμμισε τα εξής:
•

«Θεωρούμε ότι η εξέλιξη αυτή, δημιουργεί αρνητικό κλίμα επενδύσεων στη Ελλάδα, όχι
μόνο για τις δραστηριότητες της εξορυκτικής-μεταλλουργικής βιομηχανίας αλλά και
συνολικότερα για τη βιομηχανία.

•

Στην 90χρονη ιστορική του διαδρομή, ο Σύνδεσμος πάντα λειτουργούσε με πνεύμα
ειλικρινούς διαλόγου και υποστήριξης των αναπτυξιακών προσπαθειών κάθε καθ΄ ύλην
αρμόδιας πολιτικής ηγεσίας στην ευθύνης της οποίας ανήκε η εξορυκτική –
μεταλλουργική βιομηχανία.

•

Διαβλέποντας πιθανές άσχημες εξελίξεις, από τον Αύγουστο του 2015, ο Σύνδεσμος
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων ζήτησε από τον αρμόδιο υπουργό να πραγματοποιηθεί
τριμερής συνάντηση (ΥΠΕΝ, ΣΜΕ και «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ»), προκειμένου να

67

εξευρεθούν λύσεις και να αποκτηθεί αμοιβαίο πνεύμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας.
Αυτή η συνάντηση δεν κατέστη εφικτή.
•

Πιστεύουμε στο διάλογο και την απόκτηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης στις σχέσεις και
του ΣΜΕ και των εταιρειών μελών του με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο γι’ αυτό,
έστω και την ύστατη στιγμή, ζητούμε να πραγματοποιηθεί μία τέτοια συνάντηση.

•

Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας αποτελεί μεγάλο αδιαμφισβήτητο
συγκριτικό πλεονέκτημα για τον τόπο και την ελληνική κοινωνία, προσφέροντας, εκτός
των άλλων, σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα στην Περιφέρεια. Αυτό, δεν
πρέπει να παραβλέπεται από κανέναν.

•

Πιστεύουμε στο διάλογο και στην ανάγκη οικοδόμησης αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ
των επενδυτών και της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Γι’ αυτό ζητούμε, έστω και την
ύστατη στιγμή, να αποκατασταθεί ο διάλογος μεταξύ της ενδιαφερόμενης εταιρείας και
του υπουργείου, ώστε να βρεθεί λύση αμοιβαίου οφέλους».

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
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Ο πρόεδρος του ΤΕΕ συμφώνησε απόλυτα με τις απόψεις μας μας και έθεσε θέμα καθορισμού
από κοινού, προτεραιοτήτων κοινών δράσεων.
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
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γ
δ
ε

Καθορισμός ανταλλαγμάτων χρήσης αιγιαλού και παραλίας
Λατομικό νομοσχέδιο
Διάχυση καλών πρακτικών περί βιοποικιλότητας, συνεργασία μεταξύ των μελών,
ενημέρωση τοπικών κοινωνιών
στ Τέλη μεταλλευτικών παραχωρήσεων

−

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

β
γ
δ
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Επιστροφές ΦΠΑ

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
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−
−

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

Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τα μέλη, διευκόλυναν σημαντικά τη χρήσιμη εξαγωγή
συμπερασμάτων για τη λειτουργία του ΣΜΕ. Έτσι επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι του
ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα συζητήθηκαν αναλυτικά από το ΔΣ του Συνδέσμου και
δόθηκαν οι ανάλογες κατευθύνσεις για ενδυνάμωση της παρουσίας του, ιδιαίτερα προς την
πολιτική ηγεσία, τη δημόσια διοίκηση και τα ΜΜΕ.

Συμμετοχή του ΣΜΕ στο 6ο Διεθνές Συνέδριο για τον Ορυκτό Πλούτο
“6th International Forum: Mineral Resources in Greece: A Driving
Force for Economic Development”.

Ο ΣΜΕ μετείχε στο 6ο Διεθνές Συνέδριο, μέσω του προέδρου του κ. Α. Κεφάλα. Επιπλέον
μετείχαν με προσωπικές εισηγήσεις τους σε σύγχρονα θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας και ο κ.
Χρ. Καβαλόπουλος και η κ. Κυριακή Τσίχλα.
Η εισήγηση του προέδρου του ΣΜΕ είχε ως θέμα «Towards a National Minerals Strategy» και
πρότεινε τρόπους προώθησης της υπεύθυνης και βιώσιμης διαχείρισης ορυκτών πόρων σε
παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και τρόπους δημιουργίας και αναγέννησης νέων ευκαιριών για
νέες επαγγελματικές δραστηριότητες.
Το Powerpoint της παρουσίασης του προέδρου του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλα παρατίθεται παρακάτω:
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Η εισήγηση του κ. Χ. Καβαλόπουλου είχε ως θέμα «New challenges and standards of Health
and Safety in the extractive industry. SMEs and implementation of Health and Safety
directives» και αφορούσε στα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα και πρότυπα Υγιεινής και Ασφάλειας
καθώς και την εφαρμογή των νέων αυτών προτύπων και συστημάτων από τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.
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Το powerpoint της παρουσίασης του Γεν . Δν/τη του ΣΜΕ κ. Χρ. Καβαλόπουλου παρατίθεται
παρακάτω:
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Η παρουσίαση της κ. Κυριακής Τσίχλα, είχε ως θέμα «Occupational stress and its
consequences on job performance» και αφορούσε στο εργασιακό stress που έγκειται στους
νέους και αναδυόμενους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους συσχετιζόμενο με το επακόλουθο
αντίκτυπο στην ατυχηματικότητα και την επαγγελματική απόδοση.
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Το powerpoint της παρουσίασης της κ. Κυριακής Τσίχλα παρατίθεται παρακάτω:
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Γεύμα εργασίας με δημοσιογράφους

Πραγματοποιήθηκε στις 5-7-2016 με σημαντική συμμετοχή δημοσιογράφων (περισσότερο
από οποιαδήποτε άλλη φορά). Ο Πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλας παρουσίασε βασικά
μεγέθη που περιγράφουν την οικονομική συνεισφορά του εξορυκτικού τομέα στην εθνική
οικονομία και την περιφέρεια, στηριζόμενοι στην πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ).
Ο Πρόεδρος του ΣΜΕ υπογράμμισε για μια ακόμη φορά τα κύρια προβλήματα και τους
ανασταλτικούς παράγοντες που εμποδίζουν την ανάπτυξη του εξορυκτικού κλάδου και
αποτελούν τροχοπέδη γι’ αυτόν, όπως η δύσκαμπτη αδειοδοτική διαδικασία τόσο για
υφιστάμενες δραστηριότητες όσο και για νέες επενδύσεις, η γραφειοκρατία, ο αναχρονιστικός
λατομικός νόμος, οι κοινωνικές αντιδράσεις λόγω του μεγάλου φόβου για υποβάθμιση του
περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την μη ύπαρξη αποτελεσματικών ελέγχων, η έλλειψη
σταθερού φορολογικού και εργασιακού νομοθετικού πλαισίου και πάνω απ’ όλα η ανασφάλεια
δικαίου.
Παρουσία των δημοσιογράφων ο κ. Κεφάλας ζήτησε η Πολιτεία να επισπεύσει την εφαρμογή
των προβλέψεων της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των ΟΠΥ, μέσω της οποίας, όπως
τόνισε, θα ανοίξει ο δρόμος για νέες επενδύσεις στον κλάδο, ανάπτυξη, απασχόληση και
βέλτιστη αξιοποίηση του κοιτασματολογικού δυναμικού της χώρας.
Το αντίστοιχο δελτίο τύπου που κυκλοφόρησε ο ΣΜΕ όπως και οι θέσεις του κλάδου που
αναπτύχθηκαν από τον Πρόεδρο κ. Κεφάλα έτυχαν ευρύτατης δημοσίευσης.
Η εκδήλωση αυτή, θεωρείται μία από τις πλέον επιτυχημένες σε σχέση με την ευρύτερη
προβολή και δημοσιοποίηση των θέσεων του Συνδέσμου.
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Δελτίο Τύπου για την οικονομική συνεισφορά του εξορυκτικού τομέα
στην εθνική οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη

«Η ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας περνά μέσα και από την αξιοποίηση των
Ορυκτών Πρώτων Υλών», δηλώνει ο Πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Αθανάσιος Κεφάλας
Θετική συμβολή του εξορυκτικού κλάδου στην αναμενόμενη ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας
«προέβλεψε» ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων κ. Αθανάσιος
Κεφάλας στην ομιλία του στο 6ο Διεθνές Συνέδριο Ορυκτών Πόρων που πραγματοποιήθηκε
σήμερα στο Ξενοδοχειο Hilton, επισημαίνοντας την ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτήν των
μαρμάρων, των βιομηχανικών ορυκτών, του τσιμέντου, του λιγνίτη και των μετάλλων.
Ο κ. Κεφάλας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα οικονομικά στοιχεία του κλάδου, επισημαίνοντας
ότι ο εξορυκτικός κλάδος αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της εθνικής μας οικονομίας,
υπογραμμίζοντας ότι:
•

Η συμμετοχή στο ΑΕΠ της χώρας φτάνει το 3,4%

•

Εξάγονται περισσότερα από 30 ορυκτά. Σε δέκα από αυτά πραγματοποιείται ετήσια
παραγωγή που υπερβαίνει τους 300.000 τόνους το καθένα

•

Η συνολική αξία των πωλήσεων το 2014 έφθασε τα 2,3 δις ευρώ, εκ των οποίων το
50% είναι απο εξαγωγές

•

Απασχολούνται άμεσα 20.000 εργαζόμενοι και έμμεσα άλλοι 80.000

Ο κ. Κεφάλας έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στις εξαγωγές τονίζοντας ότι η Ιταλία είναι ο
πρώτος προορισμός με 17%, με δεύτερο τη Γερμανία με 9%, ενώ ακολουθούν με 6% η Γαλλία,
η Βρετανία και η Κίνα. Το τσιμέντο είναι πρώτο σε αξία εξαγωγών, συμμετέχοντας με 20%,
ενώ ακολουθούν το αλουμίνιο με 19%, το νικέλιο επίσης με 19% και τα μάρμαρα με 11%.
Παρά την κρίση, οι εταιρείες του κλάδου συνεχίζουν την έντονη εκπαίδευση του προσωπικού
τους και την εκπαίδευση νέων επιστημόνων. Τέσσερις μεγάλες εταιρείες του Συνδέσμου
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων έτρεξαν εκπαιδευτικά προγράμματα για 350 νέους και νέες, σε
μία προσπάθεια συμβολής στη μείωση της ανεργίας, ενώ πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση του
απασχολούμενου προσωπικού που υπερέβη το 2015 τις 130.000 ώρες. Τέλος, επενδύθηκαν
4,7 εκατ. ευρώ σε ερευνητικά προγράμματα.
Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος του ΣΜΕ υπογράμμισε για μία ακόμη φορά τα προβλήματα και
τους ανασταλτικούς παράγοντες που εμποδίζουν την ανάπτυξη του εξορυκτικού κλάδου και
αποτελουν τροχοπέδη του και είναι μεταξύ άλλων: Η δύσκαμπτη αδειοδοτική διαδικασία, η
γραφειοκρατία, ο αναχρονιστικός λατομικός κώδικας, οι κοινωνικές αντιδράσεις λόγω του
μεγάλου φόβου για υποβάθμιση του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την μη ύπαρξη
αποτελεσματικών ελέγχων, η έλλειψη σταθερού φορολογικού και εργασιακού νομοθετικού
πλαισίου και πάνω απ’ όλα η ανασφάλεια δικαίου.
Παράδειγμα αρνητικής συγκυρίας είναι οι απεργιακές κινητοποιήσεις στον Οργανισμό Λιμένος
Θεσσαλονίκης που διπλασιάζουν το μεταφορικό κόστος για ορυκτά που εξορύσσονται και
εξάγονται από τη Βόρεια Ελλάδα.
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Κλείνοντας, ο κ. Κεφάλας ζήτησε να εφαρμοστεί η Εθνική Πολιτική Αξιοποίησης των Ορυκτών
Πρώτων Υλών, μέσω της οποίας θα ανοίξει ο δρόμος για νέες επενδύσεις στον κλάδο και τη
βέλτιστη αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου της χώρας, προσφέροντας σημαντικά οφέλη στην
εθνική οικονομία και κυρίως στις τοπικές κοινωνίες.

Έκθεση Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας με θέμα τα «ΟΡΥΚΤΑ
ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» με την υποστήριξη του ΣΜΕ

Σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους του Μουσείου, αποφασίστηκε να προωθήσουμε από
κοινού την έκθεση αυτή, με την υλικοτεχνική υποστήριξη του ΣΜΕ.
Η Έκθεση θέλει να αναδείξει στο ευρύ κοινό και ιδιαίτερα τα παιδιά και τους εφήβους το ρόλο
που έπαιξαν και παίζουν τα ορυκτά στη ζωή των ανθρώπων . Θα επιδιωχθεί να δοθεί καθαρά
η άριστη και διαχρονική σχέση του ανθρώπου με τα ορυκτά.
Σκοπός της έκθεσης, είναι να διευρύνει τις γνώσεις του κοινού που αφορούν στη χρησιμότητα
των ορυκτών, παρέχοντας απαραίτητες γενικές γνώσεις και πληροφορίες πάνω στο θέμα
αυτό. Αυτό αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των ατόμων απέναντι στις Ορυκτές Πρώτες
Ύλες που «κρύβονται» μέσα στα αντικείμενα της καθημερινότητάς του.
Η Έκθεση θα έχει τις εξής ενότητες:
•

Εισαγωγή-σκοπός της έκθεσης

•

Η ιστορία της εξόρυξης πρώτων υλών στην Ελλάδα από αρχαιοτάτων χρόνων

•

Προστασία και αποκατάσταση περιβάλλοντος

•

Η έρευνα για την ανεύρεση των πρώτων υλών

•

Ενεργειακά Ορυκτά (πετρέλαιο/γαιάνθρακες/αδρανή ορυκτά, μάρμαρα αδρανή)

•

Αναφορά στις σπάνιες γαίες και τη χρησιμότητα στη σημερινή τεχνολογία

•

Ο ανθρώπινος οργανισμός και τα ορυκτά

•

Η χρήση ορυκτών και τα ορυκτά καλλιτεχνικής έμπνευσης του ανθρώπου
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Τα θέματα θα αναπτυχθούν μέσα από κείμενα, παρουσίαση δειγμάτων,πληροφορίες και
οπτικοακουστικό υλικό, σε συγκεκριμένους σταθμούς της Έκθεσης.
Εκτός από το υλικό των ειδικών θεμάτων για περιβάλλον, ιστορία, τέχνη κτλ., θα
παρουσιαστούν 60 περίπου φυσικά δείγματα ορυκτών/πετρωμάτων, που κάθε ένα θα
συνοδεύεται από το παραγόμενο υλικό ή αντικείμενο.Θα είναι τοποθετημένα σε προθήκες με
ειδικό φωτισμό και οι σχετικές πληροφορίες για το ορυκτό και τις χρήσεις του, θα δίνονται από
ανάλογη ηλεκτρονική οθόνη.
Το ΔΣ του ΣΜΕ αποφάσισε να συνδράμει οικονομικά και υλικοτεχνικά την έκθεση.
Συγκεντρώθηκε το απαιτούμενο υλικό (δείγματα, φωτογραφίες, κείμενα κτλ) από τις εταιρείες
μέλη και από την υπηρεσία ΣΜΕ και προωθήθηκε προς το Μουσείο. Συντονιστής της όλης
προσπάθειας είναι ο Γεν. Δν/της ΣΜΕ κ. Χ. Καβαλόπουλος.
Ήδη έχει προχωρήσει σημαντικά η επεξεργασία του υλικού, η κατασκευή των προθηκών, του
οπτικοακουστικού υλικού όπως και η σύνθεση των πληροφοριών ανά ορυκτό και η ανάδειξή
τους μέσω ηλεκτρονικής οθόνης. Συναποφασίστηκε με τη διοίκηση του Μουσείου, η
διοργάνωση ημερίδας με θέμα σχετικό με την Έκθεση και με τη συμμετοχή ευρύτερου κοινού.

Δημιουργία Newsletter
Aποφασίστηκε από το ΔΣ η δημιουργία Newsletter, με σκοπό να τροφοδοτούμε τους
δημοσιογράφους που ασχολούνται με το αντικείμενό μας, σε τακτά χρονικά διαστήματα, με
ειδήσεις και υλικό επικαιρότητας αλλά και ένα ευρύτερο κοινό με ειδήσεις που αφορούν στον
κλάδο.
Στο newsletter, εκτός από τα ευρύτερα θέματα που θα γράφονται από την υπηρεσία ΣΜΕ ή το
Σύμβουλο Τύπου του ΣΜΕ κ. Ζ. Ζλατάνο, θα γίνει προσπάθεια να προωθούνται επιμέρους
ειδήσεις που θα αφορούν στις εταιρείες-μέλη και την επιχειρηματική τους δραστηριότητα όπως
και θέματα που σχετίζονται με προϊόντα, διεθνείς αγορές και άλλα συναφή. Τα θέματα αυτά,
θα γράφονται από εκπροσώπους των εταιρειών μελών.
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Για το σκοπό αυτό, συστάθηκε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από τη συντακτική επιτροπή
του Newsletter (ΓΓ ΣΜΕ κ. Μ. Κωνσταντινίδη, ΓΔ ΣΜΕ κ. Χ. Καβαλόπουλο, Σύμβουλο Τύπου
ΣΜΕ κ. Σ. Ζλατάνο) και εκπροσώπους εταιρειών μελών που θα έχουν το καθήκον της, κατά
καιρούς, αρθρογραφίας σε θέματα ενδιαφέροντος τα οποίαθα αφορούν στις εταιρείες τους.
Η ομάδα αυτή, αποφάσισε για τα κριτήρια συγγραφής των άρθρων, όπως : έκταση, πιθανό
θεματολόγιο, τρόπος γραφής και άλλα συναφή, ώστε το Newsletter να έχει ενιαία μορφή και
ενιαία έκφραση.

Συμμετοχή του ΣΜΕ σε ημερίδα «ΕΙΤ EIT Raw Materials: 1st Greek
Raw Materials’ Community dialogue”

To “ΕΙΤ for Raw Materials (KIC)” μαζί με το ΕΜΠ παίρνουν την πρωτοβουλία να ξεκινήσει μια
σειρά από εκδηλώσεις για την Ελληνική Κοινότητα Πρώτων Υλών. Το πεδίο εφαρμογής αυτών
των εκδηλώσεων είναι να προωθήσει, να διευκολύνει και να ενισχύσει Ελληνικές Πρώτες Ύλες
με στρατηγικές δράσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο, το «EIT Raw Materials: 1st Greek Raw Materials’ Community dialogue”
συγκέντρωσε τη βιομηχανία (μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις), τους κυβερνητικούς
(εθνικούς και περιφερειακούς) και την ακαδημαϊκή κοινότητα στην Ελλάδα μαζί με τις
εκτελεστικούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς Πρώτων Υλών, μέλη του τομέα πρώτων υλών ,
προκειμένου να συζητήσουν τις προκλήσεις που συσχετίζονται με τις ελληνικές πρώτες ύλες.
Ο κλάδος έχει δημιουργήσει ένα roadmap με αποτελεσματικά εργαλεία και δράσεις για την
αντιμετώπιση και την επίλυση τους.
Οι στόχοι του: οι «EIT Raw Materials: 1st Greek Raw Materials’ Community dialogue "
βασίζονται σε τρεις πυλώνες:
• Το «ΕΙΤ Raw Materials”,ως διαμεσολαβητής του ελληνικού τομέα των πρώτων υλών.
Παρουσιάζουν και αναλύουν στο ελληνικό κοινό τη δομή, τη λειτουργία και τα οφέλη των
πρώτων υλών για τις Ελληνικές εταιρείες του τομέα πρώτων υλών και τους επενδυτές. Αυτό
το υψηλού επιπέδου όργανο/σώμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύτιμος αρωγός στην
εξεύρεση των κατάλληλων εταίρων και την επίλυση ζητημάτων, σε για οποιαδήποτε
επιχείρηση, που επωφελείται εν τέλει από την συσσωρευμένη ευρωπαϊκή εμπειρία.
• Εθνική και περιφερειακή πολιτική για τις Ορυκτές Πρώτες ύλες. Τόνωση της ανακοίνωσης
Εθνικής Πολιτικής Ορυκτών, με στόχο την μετατροπή της σε πραγματική πρακτική η οποία θα
ενισχύσει την ανάπτυξη του τομέα των πρώτων υλών στην Ελλάδα. Δόθηκαν στοιχεία για την
εφαρμογή μέχρι σήμερα, για τη συνύπαρξη και το συντονισμό με άλλες εθνικές πολιτικές, και
προτείνονται λύσεις βελτίωσης. Παρουσιάστηκαν έξυπνες εξειδικευμένες στρατηγικές
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Εξειδίκευση σε περιφερειακό επίπεδο, το τι πρέπει να γίνει για να περιλαμβάνουν την εξόρυξη
και τη μεταλλουργία στις στρατηγικές εξειδίκευσης των Περιφερειών.
• Επιχειρηματικές ευκαιρίες στον τομέα των ελληνικών πρώτων υλών. Το ΕΙΤ Raw Materials
(ΚIC) και το ΕΜΠ μπορούν λειτουργήσουν ως ενδιάμεσος μεσολαβητής, παρέχοντας λύσεις
και υπηρεσίες (σε θέματα προτάσεων, χάραξης πολιτικών, εξαγωγών υπηρεσιών, ανάπτυξη
ικανοτήτων κλπ) για τον τομέα των ελληνικών πρώτων υλών (τη Βιομηχανία, τον ακαδημαϊκό
κόσμο, τη διακυβέρνηση).
Η δημιουργία του «ΕΙΤ Raw Materials: Κέντρο Υποστήριξης για την ελληνική κοινότητα
Πρώτων Υλών, που αποτελείται από έμπειρους ειδικούς ευρείας αποδοχής από τη διεθνή και
εθνική κοινότητα πρώτων υλών, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μέσο σύνδεσης όλων των
ενδιαφερόμενων μερών.
Οι προκλήσεις και οι δυσκολίες του τομέα της βιομηχανίας Πρώτων Υλών θα αντιμετωπιστούν
από τη GRAMASC (Greek Raw Materials Community), συμβάλλοντας αποφασιστικά στην
προώθηση και ανάπτυξη του τομέα.
Στο συνέδριο αυτό, μετείχε και ο ΣΜΕ με παρουσιάσεις του Προέδρου του κ. Αθανάσιου
Κεφάλα και του Γενικού Δν/τη κ. Καβαλόπουλου.
Αποσπάσματα της εισήγησης του κ. Κεφάλα με θέμα «Greece and Raw Materials
Current status, issues, and prospects», παρατίθενται παρακάτω:
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Αποσπάσματα της εισήγησης του κ. Καβαλόπουλου με θέμα “GMEA: 90 years of
experience in the mining industry, Challenges and actions”, παρατίθενται παρακάτω:
(στο β’ μέρος στο οποίο συνεχίζεται η Ετήσια Συγκεντρωτική Ενημερωτική Έκθεση
Πεπραγμένων )
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Βασιλέως Γεωργίου Β 10 και Ρηγίλλης, 10674,
Αθήνα.
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Ετήσια Ενημερωτική Έκθεση
Πεπραγμένων 2016

Αριθμός 170
Ο Σύνδεσμος
Μεταλλευτικών
Επιχειρήσεων είναι το
επαγγελματικό σωματείο
των ελληνικών
εξορυκτικών
επιχειρήσεων από το
1924, με έδρα την Αθήνα.

Συγκεντρωτικός Απολογισμός 2nd part

Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Σύνδεσμος
Μεταλλευτικών
Επιχειρήσεων
Βασιλέως Γεωργίου β10
και Ρηγίλλης, Αθήνα,
10674
Τηλέφωνο:
210-7215900
Φαξ:
210-7215950
E-mail:
info@sme.gr

Θέσεις και βασικά
αιτήματα ΣΜΕ για
το 2016
•

Πλήρης
εφαρμογή
της Εθνικής
Πολιτικής
Αξιοποίησης
των
Ορυκτών
Πρώτων

Περιεχόμενα
Δ. ΣΜΕ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (συνέχεια)
Ε. ΣΜΕ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΣΤ. ΣΜΕ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ζ. ΣΜΕ και ΜΜΕ

Δ. ΣΜΕ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (συνέχεια)

Συμμετοχή του ΣΜΕ σε ημερίδα «ΕΙΤ EIT Raw Materials: 1st Greek
Raw Materials’ Community dialogue” (συνέχεια)

Aποσπάσματα της εισήγησης του κ. Καβαλόπουλου με θέμα “GMEA: 90 years of
experience in the mining industry, Challenges and actions”, παρατίθενται παρακάτω:

1

Υλών (ΟΠΥ)
με νομικό
κείμενο που
θα
περιλαμβάνει
και
χρονοδιαγρά
μματα
εφαρμογής
•

Ενσωμάτωση
με οριζόντιο
τρόπο, των
κατευθύνσε
ων της
Εθνικής
Πολιτικής
για τις ΟΠΥ
σε όλες τις
επιμέρους
πολιτικές και
σχεδιασμούς,
ώστε να
εξασφαλίζον
ται η
βέλτιστη
αξιοποίηση
των
κοιτασμάτω
ν και το
δημόσιο
όφελος

•

Ανάληψη
πρωτοβουλία
ς από την
πολιτεία, για
ενηµέρωση
των τοπικών
κοινωνιών,
αναφορικά
µε τη
σηµασία του
ορυκτού
πλούτου της
χώρας στην
Περιφερειακ
ή Ανάπτυξη
2

και την
Εθνική
Οικονοµία
•

Συνέχεια και
συνέπεια
στις
αποφάσεις
της πολιτείας
και ασφάλεια
δικαίου

•

Προώθηση
νέων
επενδύσεων
στον
εξορυκτικό
χώρο,
διεξαγωγή
µειοδοτικών
διαγωνισµώ
ν διάθεσης
των
ελεύθερων
δηµόσιων
µεταλλευτικ
ών
παραχωρήσε
ων, παροχή
κινήτρων
για νέες
επενδύσεις
αξιοποίησης
των ΟΠΥ

•

Απλοποίηση
της
αδειοδοτικής
διαδικασίας,
μέσω
αλλαγών
στην ΥΑ
1700225
27/1/2014
(περί
προδιαγραφ
ών ΜΠΕ).
3

Μεγαλύτερη
ευελιξία
απαιτήσεων
σχετικά με
το μέγεθος
του
περιβαλλοντι
κού
αποτυπώματ
ος.
•

Εκλογίκευση
και
εξειδίκευση
των Ειδικών
Οικολογικών
Εκτιμήσεων
για έργα
εντός
προστατευόμ
ενων
περιοχών.
Αποσαφήνισ
η του
καθεστώτος
και της
διαδικασίας
παράτασης
των ΑΕΠΟ
έως δέκα έτη

•

Βελτιώσεις
στο Ν.
4280/2014
(ρυθμίσεις
δασικής
νομοθεσίας),
ιδιαίτερα της
υποχρέωσης
πρόσθετης
αναδάσωσης
σε έκταση
ίδιας
επιφάνειας
με αυτήν της
επέμβασης

4

•

Λειτουργία
του
συσταθέντος
Forum για
την
εφαρµογή
της Εθνικής
Πολιτικής
Αξιοποίησης
των ΟΠΥ και
ως
γνωµοδοτικο
ύ οργάνου
της πολιτείας

•

Στήριξη
μέσω
αναπτυξιακώ
ν νόμων και
άλλων
εργαλείων,
της
καινοτομίας
για τον
κλάδο

•

Μέτρακίνητρα
αξιοποίησης
των
ελληνικών
μαρμάρων

•

Προώθηση
προς ψήφιση
του
συµφωνηµέν
ου µε τους
φορείς, Νέου
Λατοµικού
Νοµοσχεδίου

•

Στήριξη
ερευνητικών
προγραµµάτ
ων των
γεωεπιστηµο
5

νικών
σχολών για
καινοτοµία
στη βιώσιµη
αξιοποίηση
των ορυκτών
πόρων της
χώρας
Στοιχεία
παραγωγικής και
εταιρικής
επιχειρηματικότητας
εταιρειών μελών
ΣΜΕ

6

7

8

9

Επιστολή του ΣΜΕ Προς την Διεύθυνση Σπουδών Προγράμματος και
Οργάνωσης Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης
Εστάλη από το ΣΜΕ επιστολή στη Διεύθυνση Σπουδών και προγράμματος με αίτημα την
έγκριση του ιστοτόπου www.orykta.gr ως εκπαιδευτικού εργαλείου. Η εισήγηση του ΣΜΕ
προωθήθηκε προς έγκριση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Η επιστολή παρατίθεται παρακάτω:
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«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη λειτουργία του ιστοτόπου
www.orykta.gr.
Ο ιστότοπος αυτός, απευθύνεται σε ένα ευρύτατο κοινό, από μικρά παιδιά,
μαθητές, φοιτητές, δασκάλους, καθηγητές, απλούς πολίτες. Ο καθένας,
μπορεί να αποκομίσει ό,τι πληροφορία τον ενδιαφέρει, μέχρι εκεί που του
είναι ωφέλιμο ή επιθυμητό.
Δημιουργήθηκε με συνεργασία του Συνδέσμου Μεταλλευτικών
Επιχειρήσεων, του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του
Ε.Κ.Π.Α. και της Σχολής Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών του
Ε.Μ.Πολυτεχνείου.
Φιλοδοξία μας είναι να γίνει το κεντρικό σημείο πληροφόρησης για τα ορυκτά
με έμφαση στα ελληνικά ορυκτά, τη χρησιμότητά τους για την οικονομία, τη
διαχρονική συμβολή τους στην οικονομία της χώρας και τον πολιτισμό,
προσφέροντας έγκυρες πληροφορίες για το πλήθος και τις εμφανίσεις τους,
την ταυτότητά τους από γεωλογική και κοιτασματολογική σκοπιά αλλά
ταυτόχρονα και τις εργασίες εκμετάλλευσης, εμπλουτισμού και
μεταλλουργίας που απαιτούνται για την αξιοποίησή τους, όπως και
πληροφορίες για τις αποκαταστάσεις και την προστασία του περιβάλλοντος
ως απαραίτητο συστατικό της σωστής αξιοποίησής τους. Επίσης περιέχει γενικές γνώσεις
γεωλογίας και βίντεο γεωλογικού περιεχόμενου.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στην αναγκαιότητα των ορυκτών και μεταλλευμάτων,
μέσω της παρουσίασης των χρήσεων που αυτά βρίσκουν σε όλες σχεδόν τις πτυχές της
καθημερινής μας ζωής. Όλα αυτά εμπλουτίζονται με πλήθος εικόνων, διαγραμμάτων αλλά
και με πολυμεσικές πληροφορίες, ικανές στο να δώσουν στον χρήστη μια όσο το δυνατόν
πιο ολοκληρωμένη και σαφή πληροφόρηση.
Τέλος, σημαντικό στοιχείο είναι η παρουσίαση και η διάθεση στο ευρύ κοινό ιστορικών
ντοκουμέντων, βιβλίων και λευκωμάτων από την μεταλλευτική ιστορία της χώρας, από την
αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, υπογραμμίζοντας την σημασία των ορυκτών και της μεταλλείας
γενικότερα στην πρόοδο της χώρας.
Πιστεύουμε ότι ο ιστότοπος αυτός πρέπει και επίσημα να γίνει γνωστός στους δασκάλους και
καθηγητές, αλλά κυρίως στους μαθητές ως πηγή δεδομένων για εργασίες που καλούνται
να συνθέσουν στα πλαίσια των μαθημάτων:
Α. ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α’ Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου
Β. ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β’ Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου
Γ. ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Τάξεις: Α΄ Ημερήσιου και Α΄ Εσπερινού
ΓΕΛ).
Eπίσης, θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο να υπάρξει παραπομπή στον ιστότοπο στις σχετικές
στήλες των Οδηγιών Διδασκαλίας των αντίστοιχων μαθημάτων που εκδίδονται κατ’ έτος από
το Υπουργείο Παιδείας.
Πρόθυμοι για οποιαδήποτε βοήθεια στην προσπάθειά μας για πληρέστερη ενημέρωση
δασκάλων, καθηγητών και μαθητών».
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Ε. ΣΜΕ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αποτελέσματα ασφάλειας 2015-Στατιστική Ανάλυση

To 2015, ήταν μία χρονιά κλασικών αποτελεσμάτων Υ&Α για τα δεδομένα και τα standards
των επιχειρήσεών μας. Φαίνεται ότι το σύστημα, με βάση τα δεδομένα που ακολουθούνται
και εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Υ&Α, έχει φτάσει σε κάποια οριακά καλά επίπεδα και με
μικρο-διαφοροποιήσεις συν πλην, προσπαθεί «να κρατήσει τον εαυτό του». Το συμπέρασμα
αυτό προκύπτει από όλη την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων που συλλέγονται και
αξιολογούνται από το ΣΜΕ, από το 2005, που εφαρμόσαμε τον ενιαίο τρόπο απολογισμού
στατιστικών στοιχείων Υ&Α μεταξύ των μελών του Συνδέσμου. Είναι ένα ανοιχτό θέμα για
προβληματισμό και συζήτηση το πώς θα μπορέσουμε ριζικά και αμετάκλητα, να
διαφοροποιήσουμε προς το θετικότερο τα αποτελέσματά μας.
Παρόλα αυτά, επισημαίνουμε ότι και το 2015 είχαμε, δυστυχώς και πάλι, τρία θανατηφόρα
δυστυχήματα.
Ο μηδενισμός των ατυχημάτων αποτελεί μονόδρομο για τους στόχους μας. Η επίτευξη όμως
αυτού του στόχου, προϋποθέτει ίσως κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που δίνεται σήμερα.
Έχουμε ηθική υποχρέωση να θέσουμε τα συστήματά μας σε δρόμους μόνιμης βελτίωσης και
με τη συνεχή προσπάθεια όλων μας, κάποια στιγμή αυτό θα γίνει πραγματικότητα.
Στατιστική ανάλυση ατυχημάτων τύπου Α (μόνιμου προσωπικού και μικρο-εργολάβων που
επιβλέπονται από τις εταιρίες.
Η απασχόληση στο διάστημα 2005-2015, κυμαίνεται μεταξύ 18,5 εκ. ωρών και 15,3 εκ.
ωρών. Το 2015, ήταν 16,5 εκ. ώρες.
Η διαφοροποίηση των ωρών, θεωρείται μικρή με βάση το συνολικό αντικείμενο
δραστηριότητας, άρα δεν αποτελεί κρίσιμο μέγεθος επηρεασμού των στατιστικών των
ατυχημάτων.
Α) Οι καλύτερες επιδόσεις αριθμού ατυχημάτων
Έτος
2008
2010
2012
2013
2014
2015

Αριθμός
Ατυχημάτων
91
69
86
62
85
93

Σημείωση: δε συμπεριλαμβάνονται σε όλη τη στατιστική ανάλυση τα θανατηφόρα τα οποία
έχουν δικό τους δείκτη (συμφωνία μεταξύ μελών το 2005)
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Β) Οι καλύτερες επιδόσεις δείκτη συχνότητας
Έτος
2008
2009
2012
2013
2014
2015

Δείκτης
Συχνοτητας
4,99
4,2
5,42
5,48
5,24
5,61

Γ) Οι καλύτερες επιδόσεις δείκτη σοβαρότητας
Έτος
2008
2011
2012
2013
2014
2015

Δείκτης
Σοβαρότητας
121,038
123,51
123,17
132,05
145,65
169,31

Στατιστική ανάλυση ατυχημάτων τύπου Β (εργολαβικού προσωπικού με αυτοδύναμη
επίβλεψη)
Η στατιστική επεξεργασία στα ατυχήματα τύπου Β, έγινε από το 2008 και μετά, όπου έχουμε
και τις σοβαρότερες και ακριβέστερες δηλώσεις ατυχημάτων εργολαβικού προσωπικού.
Η απασχόληση του εργολαβικού προσωπικού κυμαίνεται από 5,3 εκ. ώρες μέχρι 7,5 εκ.
ώρες, με μέσο όρο τα 6,4 εκ. ώρες. Το 2015, η απασχόληση ήταν 7,48 εκ. ώρες. Και εδώ
θεωρούμε ότι η απασχόληση έχει μικρές διαφοροποιήσεις άνευ ιδιαίτερης στατιστικής
σημασίας
Α) Οι καλύτερες επιδόσεις αριθμού ατυχημάτων
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Αριθμός
Ατυχημάτων
39
48
46
38
34
39
37
30
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Υποσημείωση: Ελπίζουμε το πολύ καλό αποτέλεσμα του 2015, να μην οφείλεται σε
απόκρυψη ατυχημάτων εργολαβικού προσωπικού
Β) Οι καλύτερες επιδόσεις δείκτη συχνότητας
Με μέσον όρο το 5,5, το 2015 επιτεύχθηκε δείκτης συχνότητας 4,01.
Γ) Οι καλύτερες επιδόσεις δείκτη σοβαρότητας :
Το 2015, ήταν η 8η χειρότερη χρονιά σε σοβαρότητα:
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Δείκτης
Σοβαρότητας
101,05
205,51
162,4
136,11
175,72
128,2
133,38
224,44

Επισυνάπτουμε επίσης τα ιστογράμματα διακύμανσης των στατιστικών μεγεθών εντός του
χρονικού διαστήματος 2011-2015.
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Συμμετοχή ΣΜΕ στη 43η συνεδρίαση του Governing Board της
European Agency of Health and Safety at Work στο Bilbao 2728/1/2016

Πραγματοποιήθηκε η 43η συνάντηση του Governing Board της Εuropean Agency of Health
and Safety at Work στο Bilbao στις 27-28 Ιανουαρίου 2016. Στη συνάντηση μετείχε και
εκπρόσωπος του ΣΕΒ – ΣΜΕ κ. Χ. Καβαλόπουλος.
Το Governing Board ασχολήθηκε κύρια με τον απολογισμό προγραμμάτων/δράσεων του
OSHA του 2016. Η συναπόφαση όλων των μερών (εργοδοτών, εργαζομένων, δημόσιων
υπηρεσιών, Commission) επ’ αυτών, καθορίζει όλη την πορεία του European Agency.

Χαρακτηριστικά
μεγέθη της Βιώσιμης
Λειτουργίας της
Εξορυκτικής –
Μεταλλουργικής
Βιομηχανίας στα
χρόνια της κρίσης
(2009-2014)

Η διάρκεια των περισσότερων δράσεων ή προγραμμάτων, ξεκινώντας από το 2015, είναι
πολυετής (δύο τρία ή περισσότερα χρόνια) και εντάσσονται στην εκφρασμένη Στρατηγική για
Υ&Α της Commission. Βασικός κοινός στόχος των δράσεων, είναι η συλλογή και επεξεργασία
στοιχείων και πληροφοριών και η δημιουργία εργαλείων για ανταλλαγή πληροφοριών και
καλών πρακτικών που θα αφορούν Υ&Α και δημιουργία συστημάτων για αύξηση της
ευαισθητοποίησης όλων όσοι έχουν σχέση με Υ&Α.
Τα προγράμματα και οι δράσεις εκτός του ότι έρχονται να υλοποιήσουν την Ευρωπαϊκή
Στρατηγική για την Υ&Α, καλούνται να υπηρετήσουν το κοινό ευρωπαϊκό όραμα:
«Να καταστεί και να αναγνωριστεί η Ε.Ε. ως ηγέτης στην ασφάλεια εργασίας, βασιζόμενη
στη συνεχή εξέλιξη των συστημάτων Υ&Α, των μέτρων πρόληψης ατυχημάτων και της
ανάπτυξης αντίστοιχης κουλτούρας, μέσω πλήρους συμμετοχής και δέσμευσης όλων των
ενδιαφερομένων μερών, εξασφαλίζοντας καθολικά μία βιώσιμη, παραγωγική και ελεύθερη
οικονομία με υψηλά εργασιακά πρότυπα».
Τα κυριότερα προγράμματα/δράσεις που απασχόλησαν το Governing Board, ήταν:
−

Συνέχεια στην αξιολόγηση των 24 οδηγιών Υ&Α:
Οι τελικές απόψεις όλων των εμπλεκόμενων με την αξιολόγηση, προωθήθηκαν στο
Scrutiny Board της DG Social Affairs and Employment, προκειμένου να αποφανθεί
εάν χρειάζονται αλλαγές ή τροποποιήσεις και σε ποια κλίμακα.
Στη συνέχεια, η Commission Θα προχωρήσει σε impact assessment των
προτεινόμενων αλλαγών και σε δημόσια διαβούλευση δύο φάσεων, πρώτα με τους
κοινωνικούς εταίρους και στη συνέχεια ευρύτερα με τους εμπλεκόμενους φορείς. Και
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για τις δύο φάσεις θα γραφτεί συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, ώστε οι απαντήσεις που
θα δίνονται να είναι στοχευμένες σε σχέση με την ανάγκη για τροποποιήσεις και το
είδος των τροποποιήσεων και μέσω των απαντήσεων, να είναι εφικτή η εξαγωγή
συγκεκριμένων συμπερασμάτων.
Ιδιαίτερα για την αναθεώρηση της οδηγίας των καρκινογόνων CMD, εκτός της
διαδικασίας που αναφέρθηκε, οι προτάσεις της Commission θα παρουσιαστούν στο
συνέδριο Υ&Α που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο 2016, στο Λουξεμβούργο.
Προετοιμάζονται 2 προτάσεις, αρχικά για ένταξη στην CMD 12 ουσιών μέχρι τέλους
του 2016 και στη συνέχεια άλλες 32 στο εγγύς μέλλον

−

Η εκστρατεία για τους νέους εμφανιζόμενους κινδύνους (Νew & Emerging
Risks) και κύρια η εκστρατεία για την αντιμετώπιση του εργασιακού stress και
των ψυχοκοινωνικών κινδύνων (το άλλο ήταν τα μυοσκελετικά που θα συνεχιστούν
το 2016-2017).
Η εκστρατεία αυτή, θεωρήθηκε η πλέον επιτυχημένη έως και σήμερα και τα
αποτελέσματά της όπως και οι εκθέσεις των κρατών μελών, θα εμφανιστούν το 2016.
Το 2015 εστιάστηκε στο εργασιακό stress και την αντιμετώπισή του. Το European
Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENSER) θα εστιάσει το 2016
τις προσπάθειές του στο να εκδοθούν και να κυκλοφορήσουν μελέτες, αναλύσεις,
στοιχεία κτλ. που αφορούν στο εργασιακό stress ενώ εντός του 2016, θα προχωρήσει
σε αντίστοιχες μελετητικές προσπάθειες, προσανατολισμένες στην αντιμετώπιση των
ψυχοκοινωνικών κινδύνων
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Παραγωγές 20092015

−

Επανεξέταση της Υ&Α στις μικρο- επιχειρήσεις και στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
Το πρόγραμμα αυτό, έχει ξεκινήσει από το 2015 και θα συνεχιστεί το 2016-2017.Τα
πρώτα reports θα κυκλοφορήσουν εντός του πρώτου εξαμήνου 2016 και θα
βασίζονται σε δεδομένα των κρατών μελών.
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Και εδώ, βασικός στόχος η συλλογή και επεξεργασία χρήσιμων
στοιχείων/δεδομένων, η έρευνα επί καλών πρακτικών, η επεξεργασία προτάσεων
για την καλύτερη λειτουργία συστημάτων Υ&Α στις μικρο και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.
Θα πραγματοποιηθούν ποιοτικές αναλύσεις σε στάσεις και συμπεριφορές μικρομεσαίων σχετικά με Υ&Α, ώστε να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα και να
χαραχθούν βελτιωτικές πρακτικές.
Θα ακολουθήσουν δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε όλο το 2016 και 2017.

−

Work – related diseases and disabilities
To πρόγραμμα έχει ξεκινήσει από το 2015 και θα συνεχιστεί.
Εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισης των κινδύνων δημιουργίας
καρκίνου από έκθεση των εργαζομένων σε ουσίες στο περιβάλλον εργασίας και τη
διαχείριση/αντιμετώπιση των ουσιών αυτών κατάλληλα.

Το πρόβλημα είναι μεγάλο διότι λείπουν στοιχεία και οι αιτίες καρκινογενέσεων δεν
απομονώνονται εύκολα ούτε ξεχωρίζουν εύκολα από εκτός της εργασίας παράγοντες, ώστε
μονοσήμαντα να μπορεί κανείς να αποφανθεί ότι φταίει το εργασιακό περιβάλλον.
Η European Agency πρόκειται να συνεχίσει προσπάθειες, μέσω ειδικών μελετών και
προσεγγίσεων κύρια στον εντοπισμό των αντίστοιχων εργασιακών κινδύνων στη συλλογή
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στοιχείων και στους ολοκληρωμένους τρόπους διαχείρισης των κινδύνων αυτών, αυξάνοντας
την προστασία των εργαζομένων.

Το 2015, ξεκίνησαν επιμέρους υποπρογράμματα και θα συνεχιστούν και το 2016,
όπως:
 Ανάκαμψη και επιστροφή στη δουλειά μετά το ξεπέρασμα του προβλήματος
από καρκινοπαθείς εργαζομένους, ορθές προτεινόμενες ακολουθούμενες
πρακτικές
 Επανεξέταση ειδικών επαγγελματικών ασθενειών, οφειλόμενων σε
βιολογικούς παράγοντες
 Μεθοδολογία προσδιορισμού επαγγελματικών ασθενειών, συστήματα
ενίσχυσης της προστασίας των εργαζομένων, συστήματα έγκαιρης
προειδοποίησης
 Πρόγραμμα προσδιορισμού “costs and benefits“ Υ&Α στους χώρους
εργασίας
 Δημιουργία εργαλείων για το management της ασφάλειας σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
Στον τομέα αυτό, ένα μεγάλο πρόγραμμα που τρέχει, είναι το Online
Interactive Risk Assessment (OIRA) tool, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη
δημιουργία μελετών επικινδυνότητας, κατευθείαν από την επιχείρηση, χωρίς
εξωτερικούς συνεργάτες ή ενδιάμεσους. Η προσπάθεια αυτή, θα συνεχιστεί
με στόχο να βελτιωθεί η πλατφόρμα και να διαδοθεί ευρέως (κάτι που σήμερα
δεν συμβαίνει)
−

Εκστρατεία για “Healthy Workplaces for all ages 2016-2017

To πρόγραμμα αυτό, θα υποστηρίξει την αξιοβίωτη εργασία και υγιεινή εργασίας, ανεξάρτητα
από ηλικία, στοχεύοντας στην πρόληψη των κινδύνων και την ορθή εργασία χωρίς πρόβλημα
υγείας για όλο τον εργασιακό βίο.
Πρόκειται να κυκλοφορήσουν μελέτες, αναφορές, στατιστικά στοιχεία, ανάλυση αιτιών, καλές
πρακτικές και άλλα σχετικά με ειδικές εκδόσεις.
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Στην εκστρατεία αυτή, θα επιβραβευτούν προσπάθειες και καλές πρακτικές που εφαρμόζουν
εργοδότες. Επίσης, θα εκδοθούν e-guides για εργοδότες και εργαζόμενους, με ιδιαίτερη
στόχευση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Η προσπάθεια αυτή, θα ενισχυθεί και από αντίστοιχα βιντεάκια με το Napo τα οποία
συμφωνήθηκε να παραχθούν εντός 2016.
Στο πλαίσιο της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε ενημερωτικό σεμινάριο, σχετικό με νέου
τύπου κινδύνους, επικινδυνότητες στη δουλειά και νέες προκλήσεις στην αντιμετώπιση
θεμάτων Y&A, που σχετίζονται με:
 «Crowd sourcing» (εργασίες που οργανώνονται μέσω On line συστημάτων
και συγκεκριμένων platforms):

Δείκτες συχνότητας
ατυχημάτων

Ο όρος "crowdsourcing" προέρχεται από την ένωση των λέξεων crowd (πλήθος) και
outsourcing (εξωτερική ανάθεση εργασιών).
Ο «πληθοπορισμός» (crowd sourcing) είναι μία μορφή συλλογικής διαδικτυακής
δραστηριότητας στην οποία ένα άτομο, ένα ίδρυμα, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ή
μία εταιρεία προτείνει σε μία ομάδα ατόμων με ποικίλλες γνώσεις, ετερογένεια και αριθμό,
μέσω μίας ανοιχτής πρόσκλησης, να αναλάβουν μια εργασία. Η ανάληψη της εργασίας, η
οποία διαβαθμίζεται και διαφοροποιείται σε πολυπλοκότητα και στον τρόπο με τον οποίο
είναι χωρισμένη και στην οποία το πλήθος των συνεργατών πρέπει να συμμετάσχει με
προσωπική εργασία, γνώση, εμπειρία, περιλαμβάνει πάντοτε αμοιβαίο όφελος και για τις δύο
πλευρές. Οι χρήστες λαμβάνουν την ικανοποίηση κάποιας ανάγκης τους, είτε αυτή είναι
οικονομική, είτε κοινωνική αναγνώριση, προσωπική ικανοποίηση, ανάπτυξη ατομικών
ικανοτήτων σε κάποιο τομέα, ενώ ο εκκινητής της πρωτοβουλίας (πληθοποριστής) αποκτά
και χρησιμοποιεί προς όφελός του, αυτά που έχει συνεισφέρει ο χρήστης στο εγχείρημα, τα
οποία εξαρτώνται από τη δραστηριότητα που έχει αναλάβει.
Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του Crowdsourcing
Υπάρχουν διάφορες μορφές Crowdsourcing, οι οποίες στην πλειοψηφία τους στηρίζονται
στη χρήση του διαδικτύου για τη διεκπεραίωσή τους: Crowdvoting, Crowdfunding, Wisdom
of the Crowd, Microwork, Creative Crowdsourcing ή Inducement Prize Contests.
Όπως και στις άλλες περιπτώσεις, το Crowdsourcing αφορά στην πρακτική της
ολοκλήρωσης μιας εργασίας από μία ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι συνεργάζονται -συνήθως
σε εθελοντική βάση- αναλαμβάνοντας ο καθένας ένα μέρος της δουλειάς και
χρησιμοποιώντας, πλέον, ηλεκτρονικές διαδικτυακές πλατφόρμες όπου αποστέλλεται και
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συντίθεται το έργο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ανά πάσα στιγμή υπάρχει διαθέσιμη μια μεγάλη
δεξαμενή, γεμάτη από ανθρώπινο κεφάλαιο-δυναμικό και έτοιμη προς εκμετάλλευση.
Πράγμα που σημαίνει κέρδος σε όρους κόστους και χρόνου.

Με βάση την οπτική γωνία του καθενός, λοιπόν, το «Crowdsourcing» παρουσιάζει ορισμένα
πλεονεκτήματα αλλά και ισάριθμα, τουλάχιστον, μειονεκτήματα. Για μία εταιρεία όπως το
Facebook, παραδείγματος χάριν, η οποία προκρίνει τη συγκεκριμένη μέθοδο, το κύριο
όφελος προκύπτει από τη μείωση ή και απαλoιφή του κόστους. Ωστόσο, την ίδια στιγμή το
ίδιο το πλεονέκτημα του κόστους αποτελεί και μειονέκτημα σε όρους ποιότητας, με δεδομένη
τη συμμετοχή πληθώρας ανθρώπων που δεν μοιράζονται απαραιτήτως τις ίδιες προτιμήσεις,
αντιλήψεις, γνώσεις, κ.ο.κ.
Επιπλέον, ως προς το πρακτικό-τεχνικό κομμάτι, προκειμένου να έρθει σε πέρας ένα έργο,
απαιτείται η δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα υποστηρίξει και θα «στεγάσει» το όλο
εγχείρημα.

Δραστηριότητες ΣΜΕ

Το Crowdsourcing απαιτεί, επίσης, άρτια διαχείριση του έργου (project management), ενώ
στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται ο συντονισμός δεκάδων, εκατοντάδων ή και
χιλιάδων εργαζομένων. Αναπόφευκτα, οδηγούμαστε στο εξής ερώτημα: πώς είναι
προτιμότερο να μοιράσω τον χρόνο μου – ψάχνοντας για τη λύση ο ίδιος ή συντονίζοντας το
έργο κάποιων άλλων; Μάλιστα, πολλοί αναλυτές υπογραμμίζουν ότι είναι αυταπόδεικτο ότι
η συνεργασία ανάμεσα σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων μπορεί να αποδειχθεί παραπάνω από
δύσκολη, λόγω του σύμφυτου ανταγωνισμού που δημιουργείται στις ανθρώπινες κοινότητες
και κοινωνίες, είτε παραδοσιακές είτε διαδικτυακές.
Άλλα μειονεκτήματα που μπορούμε να εντοπίσουμε είναι η έλλειψη δέσμευσης των
συμμετεχόντων με κάποιο συμβόλαιο, κάτι που καθιστά αβέβαιη τη συμμετοχή τους καθ΄ όλη
τη διάρκεια του έργου, τη στιγμή που διατηρούν το δικαίωμα να επαναχρησιμοποιήσουν το
έργο που προσέφεραν κατά βούληση. Προκύπτει, λοιπόν, το ζήτημα των πνευματικών
δικαιωμάτων για το έργο. Αυτά ως προς τα μειονεκτήματα και το βασικό πλεονέκτημα του
κόστους για μία εταιρεία.
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Εντούτοις, για τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε μόνιμη βάση μέσω υπολογιστών,
προκύπτει το θέμα των συνθηκών εργασίας και πιθανών μυοσκελετικών προβλημάτων που
μπορεί να προκληθούν από κόπωση ή κακή εργονομία. Επίσης υπάρχει έλλειψη
εκπαίδευσης, έλλειψη αρμόζουσας ιατρικής αντιμετώπισης όταν υπάρχει κάποιο θέμα υγείας
(γιατί δεν μπορούν πάντα οι εργαζόμενοι να υποστηρίξουν οικονομικά την περίθαλψή τους
και τις εξετάσεις τους). Επιπλέον, πολλές φορές λόγω καθημερινής πίεσης και φόρτου, οι
συγκεκριμένοι εργαζόμενοι είναι ακόμη πιο ευάλωτοι σε ψυχοκοινωνικούς κινδύνους όπως
burnout, εργασικό στρες, απομόνωση.
Σε περιπτώσεις που η εργασία δεν είναι διαδικτυακή, φυσικοί κίνδυνοι που υπάρχουν είναι η
έλλειψη πιστοποίησης των προσόντων και των γνώσεων που αποκτώνται, έλλειψη γνώσης
συγκεκριμένων κανονισμών (από εργαζόμενους ή πελάτες), έλλειψη σαφήνειας ρόλων και
καθηκόντων, έλλειψη εξοπλισμού και κατάλληλου ρουχισμού, συνεχής διάσπαση και
διακοπές που οδηγούν σε περισσότερα λάθη, εξάντληση, έκθεση σε κινδύνους που δεν είναι
αποδεκτοί για εργασιακό περιβάλλον.
Εν κατακλείδι, οι ευρωπαϊκοί φορείς χάραξης πολιτικής, θα έχουν να λάβουν κάποιες
δύσκολες αποφάσεις σχετικά με το μέχρι σε ποιο βαθμό η συμμετοχική οικονομία θα έπρεπε
να ενθαρρύνεται και να ρυθμίζεται. Αδιαμφισβήτητα, το «crowd sourcing» φέρνει νέες
τεράστιες κοινωνικοοικονομικές ευκαιρίες όπως και κινδύνους αντίστοιχα.
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ΣΜΕ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οι ευκαιρίες είναι οι εξής:
Δίνεται η δυνατότητα εργασίας σε ανθρώπους που υπό άλλες συνθήκες θα
αποκλείονταν (π.χ. άνθρωποι με αναπηρία ή ιδιαιτερότητες, άνθρωποι
αναπτυσσόμενων χωρών κτλ.)
Δίνεται η δυνατότητα σε καταναλωτές να έχουν έγκαιρη πρόσβαση σε υπηρεσίες που
μπορούν να υποστηρίξουν οικονομικά
Δημιουργούνται νέες ευκαιρίες ευελιξίας στο συνδυασμό δουλειάς και προσωπικής
ζωής
Δίνει την ευκαιρία σε νέες επιχειρήσεις ή εταιρείες, να εισέλθουν στην αγορά με
χαμηλό κόστος και να δοκιμάσουν καινούργια προϊόντα ή υπηρεσίες, συνεισφέροντας
έτσι στην ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό
Καθίσταται εφικτή η κοινωνική καινοτομία
Απευλευθερώνεται η δημιουργικότητα και η προσωπική έκφραση η οποία οδηγεί σε
νέα γενιά πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών
Εδραιώνεται μία ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά
Κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι:
♠ Εκτεταμένη παραβίαση των υφιστάμενων κανονισμών που σχεδιάστηκαν για να
προστατεύουν τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές
♠ Κίνδυνοι για την Υγιεινή και Ασφάλεια εργαζομένων και καταναλωτών
♠ Διαστρέβλωση των αγορών για τις υπάρχουσες υπηρεσίες
♠ Αύξηση ανασφάλειας
♠ Απειλή για τους Ευρωπαίους εργοδότες μέσω του προσφερόμενου χαμηλότερου
κόστους από εταιρείες που μπορούν να εδρεύουν οπουδήποτε αλλού εκτός
Ευρώπης
♠ Απώλεια του ελέγχου ποιότητας (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να
εξακριβωθεί η αυθεντικότητα των προϊόντων και των σχετικών προδιαγραφών)
♠ Πιθανή αποδόμηση του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου εργασίας και Υγιεινής
και Ασφάλειας
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Η πρόκληση για τους φορείς χάραξης πολιτικής είναι να βρεθεί ισορροπία και να οριστούν
τρόποι παρέμβασης που να μειώνουν τους κινδύνους και αντίστροφα να ενθαρρύνουν τις
ευκαιρίες. Για να γίνει αυτό, οι φορείς χάραξης θα χρειαστεί να εξακριβώσουν την
πληροφορία σχετικά με την κλίμακα του πληθοπορισμού, το εύρος των δραστηριοτήτων που
εμπλέκονται, τους νομικούς και συμβατικούς όρους υπό τους οποίους διεκπεραιώνονται, τα
χαρακτηριστικά των πληθοποριστών (crowd workers), τις συνθήκες εργασίας τους, το
περιβάλλον οποία εργάζονται και τους συνδεόμενους κινδύνους για τους εργαζόμενους, τους
πελάτες και το ευρύτερο κοινό.
 «Robotics και εργαζόμενοι, συνέπειες στην Υ&Α, επηρεασμοί συνθηκών
εργασίας»:
Η εισαγωγή των ρομπότ στη βιομηχανία απαλλάσσει τον άνθρωπο από επίπονες
βιομηχανικές εργασίες, συμβάλλει στην ελάττωση της δαπανώμενης ενέργειας και κατ’
επέκταση στη μείωση των εξόδων μιας βιομηχανίας. Επίσης, τα βιομηχανικά ρομπότ είναι η
καλύτερη λύση στη μείωση του ελαττωματικού προϊόντος, καθώς αν προγραμματιστούν
σωστά εκτελούν με αλάνθαστο τρόπο την παραγωγή ή κατεργασία ενός προϊόντος.
Ορισμός
Ένα βιομηχανικό ρομπότ καθορίζεται από το πρότυπο ISO[1] ως ένας αυτόματα ελεγχόμενος,
επαναπρογραμματιζόμενος, πολλαπλός βραχίονας κατασκευασμένος με τρεις ή περισσότερους
άξονες. Το πεδίο της ρομποτικής μπορεί να χαρακτηριστεί πιο ουσιαστικά ως η μελέτη, ο
σχεδιασμός και η χρήση robot για την δημιουργία κατασκευών (ένας top-level ορισμός στηρίζεται
στον εκ των προτέρων καθορισμό των ρομπότ).
Τα ρομπότ έχουν ζωτική σημασία για την βιομηχανική αυτοματοποίηση αφού κάνουν δουλειές
που είναι πολύ επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Τα «εργοστασιακά ρομπότ» εκτελούν πολλές
εφαρμογές, αυξάνουν την ποιότητα, την ταχύτητα και την παραγωγή σε εργοστάσια ,
καταστήματα και εγκαταστάσεις σε παγκόσμια κλίμακα.
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Τα ρομπότ που προορίζονται για την παροχή υπηρεσιών, είναι σχεδιασμένα για να
υποστηρίζουν, να συνοδεύουν και να φροντίζουν ανθρώπους, μοιραζόμενα το ανθρώπινο
περιβάλλον και παρουσιάζοντας βασική νοητική συμπεριφορά, προκειμένου να φέρουν εις πέρας
συγκεκριμένες εργασίες. Υπάρχουν 3 κατηγορίες: 1η τάξη: Ρομπότ που αντικαθιστούν
ανθρώπους σε βρώμικα, επιβαρυμένα και επικίνδυνα περιβάλλοντα 2η τάξη: ρομπότ που
δουλεύουν σε στενή συνεργασία με ανθρώπους, αυξάνοντας την άνεση όπως η διασκέδαση, η
φροντίδα ηλικιωμένων, η μεταφορά ασθενών, 3η τάξη: τα ρομποτ τα οποια εργάζονται πάνω σε
ανθρώπους π.χ. ιατρικα ρομπότ για διαγνώσεις, επεμβάσεις, θεραπεία, επανένταξη και
αποκατάσταση.
Τα ρομπότ είναι κατασκευασμένα για να διεκπεραιώνουν απλές εργασίες,αλλά όλο και
περισσότερο εντείνονται οι προσπάθειες να δημιουργήσουν τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ).
Ο όρος τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεται στον κλάδο της πληροφορικής ο οποίος ασχολείται με
τη σχεδίαση και την υλοποίηση υπολογιστικών συστημάτων που μιμούνται στοιχεία της
ανθρώπινης συμπεριφοράς τα οποία υπονοούν έστω και στοιχειώδη ευφυΐα: μάθηση,
προσαρμοστικότητα, εξαγωγή συμπερασμάτων, κατανόηση από συμφραζόμενα, επίλυση
προβλημάτων.
Διαιρείται στη συμβολική τεχνητή νοημοσύνη, η οποία επιχειρεί να εξομοιώσει την ανθρώπινη
νοημοσύνη αλγοριθμικά χρησιμοποιώντας σύμβολα και λογικούς κανόνες υψηλού επιπέδου, και
στην υποσυμβολική τεχνητή νοημοσύνη, η οποία προσπαθεί να αναπαράγει την ανθρώπινη
ευφυΐα χρησιμοποιώντας στοιχειώδη αριθμητικά μοντέλα που συνθέτουν επαγωγικά νοήμονες
συμπεριφορές
με
τη
διαδοχική αυτοοργάνωση
απλούστερων
δομικών
συστατικών(«συμπεριφορική
τεχνητή
νοημοσύνη»), προσομοιώνουν σε
πραγματικές
βιολογικές διαδικασίες όπως η εξέλιξη των ειδών και η λειτουργία του εγκεφάλου («υπολογιστική
νοημοσύνη»), ή αποτελούν εφαρμογή στατιστικών μεθοδολογιών σε προβλήματα ΤΝ.

Υπάρχουν δύο τύποι τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ): η αδύναμη και η δυνατή. Η αδύναμη τεχνητή
νοημοσύνη αναφέρεται στη μηχανή που βασίζεται σε λογισμικό σχεδιασμένο για την επίλυση
συγκεκριμένων προβλημάτων. Δεν αγγίζει την συναίσθηση, αλλά είναι ουσιαστικός «problem
solver» σε ένα περιορισμένο πεδίο εφαρμογής (π.χ. αναγνώριση κειμένου και φωτογραφίας,
εξειδικευμένα συστήματα και υπολογιστές – σκάκι). Αντίθετα, η δυνατή τεχνητή νοημοσύνη,
αναφέρεται σε υποθετική μηχανή που παρουσιάζει συμπεριφορά τουλάχιστον τόσο ικανή και
ευέλικτη όσο η ανθρώπινη.
Το συγκριτικό πλεονέκτημα των ρομπότ και των «έξυπνων μηχανών», είναι συνδεδεμένο με την
ικανότητα να επιδίδονται σε μία σειρά κινήσεων και να «σκέφτονται» ακατάπαυστα και
ακούραστα. Σήμερα, όταν σχεδιάζεται ένα ρομπότ, η προσοχή εστιάζεται στην ικανότητα του
ρομπότ να ακολουθήσει κανόνες συμπεριφοράς και ως αποτέλεσμα, είναι εξειδικευμένα σε πολύ
υψηλό επίπεδο. Στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, αυτό πρόκειται να αλλάξει και θα υπάρχουν
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ρομπότ που θα είναι ικανά να εργάζονται σε μεγαλύτερο εύρος εργασιών, θα μπορούν να
μιμούνται και να παραφράζουν τους ανθρώπους στον τρόπο που μιλούν και συμπεριφέρονται.

Οικονομικοί δείκτες
και στοιχεία για τον
κλάδο

robot inspector

Γενικότερα, η κοινωνία μεταλλάσσεται από μία κοινωνία πληροφορίας σε μία κοινωνία
γνώσης και από κοινωνία γνώσης σε κοινωνία αφανούς γνώσης. Στην κοινωνία «αφανούς
γνώσης», ο ρόλος που θα διαδραματιστεί από «έξυπνες» και αυτόνομες μηχανές θα είναι
κεντρικό θέμα για τους φορείς χάραξης πολιτικής.
Παρόλ’ αυτά, μία νέα εποχή για τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να οδηγήσει
σε αλλαγές σε κλίμακα χωρίς προηγούμενο.Υπό αυτό το σενάριο, οι πιθανές επιπτώσεις
στην εργασία, την οικονομία και την καταστροφή θέσεων εργασίας, λίγο έχουν συζητηθεί και
αντιμετωπιστεί.
Επιπτώσεις της ρομποτικής στην Υγιεινή και Ασφάλεια
Στο σύγχρονο πλαίσιο του γηράσκοντος πληθυσμού, τα ρομπότ μπορεί να είναι σε θέση να
αποτελέσουν τη λύση στην όλο και αυξανόμενη σπανιότητα και αξία του εργατικού
δυναμικού.
Τα μεγαλύτερα οφέλη Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας που προκύπτουν από την ευρύτερη
χρήση της ρομποτικής, θα είναι η προσφορά εναλλακτικών λύσεων στην υποκατάσταση των
ανθρώπων που εργάζονται σε ανθυγιεινά και επικίνδυνα περιβάλλοντα.
Το ερώτημα είναι πώς μπορεί να επιτευχθεί ο βέλτιστος συνδυασμός ικανοτήτων ανθρώπων
και ρομπότ. Τα πλεονεκτήματα των ρομπότ είναι η διεκπεραίωση βαριών εργασιών με
ακρίβεια και επαναληψιμότητα, ενώ από την άλλη τα πλεονεκτήματα της ανθρώπινης
εργασίας περιλαμβάνουν τη δημιουργικότητα, την ικανότητα λήψης αποφάσεων, την ευελιξία
και προσαρμοστικότητα. Αυτή η ανάγκη να συνδυαστούν τα βέλτιστα προσόντα και των δύο,
έχει ως αποτέλεσμα τα ρομπότ και οι άνθρωποι να συνεργάζονται στενά και να μοιράζονται
κοινό εργασιακό περιβάλλον.Αυτό με τη σειρά του, οδήγησε στην ανάπτυξη νέων
προσεγγίσεων και προτύπων που διασφαλίζουν την ασφάλεια της συγχώνευσης ρομπότ και
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ανθρώπου. Για παράδειγμα, το Γερμανικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία,
διοργανώνει σε ετήσια βάση, workshop με θέμα «συνεργασία ρομπότ και ανθρώπων».
Οι σύγχρονες προσεγγίσεις και τα τεχνικά πρότυπα που στοχεύουν στην προστασία των
εργαζομένων από τον κίνδυνο εργασίας με συνεργατικά ρομπότ, θα πρέπει να
αναθεωρηθούν ενόψει προετοιμασίας γι’ αυτές τις εξελίξεις.
Η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν έχει εμπειρία αλληλεπίδρασης με ρομπότ, αλλά αυτό
πρόκειται να αλλάξει αφού η αλληλεπίδραση μηχανής-ανθρώπου στην εργασία όλο και
αυξάνεται. Οι έμμεσες συνέπειες της αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των μηχανών μεταξύ
τους, ακόμα δεν είναι διακριτές και γνωστές. Οι εργονομικές και λογισμικές προσαρμογές των
αυτόνομων ρομπότ χρειάζονται νέες μεθόδους ελέγχου και πιλοτικής εφαρμογής στη
βιομηχανία, τον κλάδο των υπηρεσιών και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα παρέχονται
στους εργαζόμενους θα συσχετίζονται με προγραμματισμό, χειρισμό λειτουργικών
συστημάτων, συντήρηση, διατήρηση ή απλό μοίρασμα του εργασιακού χώρου με τα ρομπότ.

Προϋποθέσεις
προσύλκυσης
Μεταλλευτικών
Επενδύσεων

Εξαιτίας των διαφορών που παρουσιάζονται στα επίπεδα ωριμότητας σε διάφορα πεδία
εφαρμογών, δεν είναι εφικτή η παροχή ενιαίων οδηγιών ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνου.
Σε κάποιες εφαρμογές, τα θέματα Ασφάλειας και Υγιεινής αντιμετωπίζονται με
επαγγελματισμό, απλά σε κάποιες περιπτώσεις, ορισμένες εφαρμογές ρομποτικής μπορεί
να μην πληρούν όλα τα πρότυπα και τις προϋποθέσεις ασφάλειας. Θα πρέπει ν να υπάρξει
μεγαλύτερη έρευνα και ανάπτυξη στο θέμα του καθορισμού των μη ασφαλών και
επικίνδυνων δραστηριοτήτων των αυτόνομων ρομπότ και ειδικά σε τομείς όπως ο αγροτικός,
οι βιομηχανίες τροφίμων, οι υπηρεσίες υγείας, οι αυτοκινητοβιομηχανίες, ο κατασκευαστικός
κλάδος κ.α
Δεδομένου ότι η ρομποτική που αφορά στην επαγγελματική παροχή υπηρεσιών είναι σχετικά
νέο αντικείμενο, δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα τα θέματα νομικής ευθύνης σε περίπτωση
ατυχημάτων σε δημόσιο χώρο. Ήδη έχουν καταγραφεί τα πρώτα θανατηφόρα ατυχήματα
από ανεπιτυχή επαφή ανθρώπων και ρομπότ. Περισσότερες νομικές αναλύσεις σχετικά με
θέματα ευθύνης, θα πρέπει να προχωρήσουν πριν κυκλοφορήσει και καθιερωθεί επίσημα
αυτή η τεχνολογία. Υπάρχει ουσιαστική ανάγκη ανάπτυξης ενός πλαισίου ασφάλειας για
αυτόνομη βιομηχανική ρομποτική και υπηρεσίες ρομποτικής. Τα κύρια στρατηγικά θέματα
είναι (1) διαχείριση τεχνολογίας, (2) ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση και (3) διεπαφή και
εμπειρία χρήστη. Υπάρχει δηλαδή η ανάγκη ευρείας κυκλοφορίας της Ευρωπαϊκής
Γνωστικής Βάσης μεθόδων Υγιεινής και Ασφάλειας, ώστε τα λιγότερο «έξυπνα» συστήματα
να προσαρμοστούν σε ρομπότ υπηρεσιών και αυτόνομα ρομπότ, που στο μέλλον θα είναι
πολύ «εξυπνότερα».
Εν κατακλείδι, υπάρχει όλο και αυξανόμενη ευρωπαϊκή συνεργασία στα εξής πεδία : (1)
προϋποθέσεις ασφάλειας της ρομποτικής (σύνολο προαπαιτούμενων, προδιαγραφών
ασφαλούς χρήσης και λειτουργίας και καλές πρακτικές), (2) σχεδιασμός οδηγιών εργονομίας
και ρομποτικής, (3) μέθοδοι βελτίωσης της εφαρμογής Υγιεινής και Ασφάλειας, (4) παροχή
εμπειριών και αλληλεπίδραση ατόμων που ήδη είναι χρήστες ρομποτικής, (5) μοντέλα
εκπαίδευσης εργαζομένων στη συνύπαρξη με τα ρομπότ, (6) καλές πρακτικές κανονισμών
στον τομέα της ρομποτικής βιομηχανίας και υπηρεσιών και (7) τεχνολογικές δυνατότητες
δημιουργίας ασφαλών συστημάτων που μειώνουν ή ελαχιστοποιούν τους κινδύνους που
προκύπτουν από τις εφαρμογές της ρομποτικής.
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ΣΜΕ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ
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 «Φαρμακευτικές ουσίες ενίσχυσης της εργασιακής
(αμφεταμίνες κτλ) και οι συνέπειες στην εργασία»:

Μέτρα για τη μείωση
των αποβλήτων

συμπεριφοράς

Η χρήση φαρμάκων για μη ιατρικούς λόγους, όπως τα ενισχυτικά πνευματικής απόδοσης και
συγκέντρωσης, αρχίζει να εξαπλώνεται και να θεωρείται φυσιολογική και συνηθισμένη
ανάμεσα σε μαθητές αλλά και κάποιες ομάδες εργαζομένων. Στο πλαίσιο της αυξανόμενα
ανταγωνιστικής κοινωνίας και του επαγγελματικού περιβάλλοντος, η χρήση χαπιών που
ενισχύουν την απόδοση, αναμένεται να αυξηθεί μελλοντικά ενώ οι μακροπρόθεσμες
συνέπειες είναι μέχρι στιγμής άγνωστες.
Τα λεγόμενα “cognitive – enhancing drugs”, τα χάπια δηλαδή που ενισχύουν την απόδοση
είναι φαρμακευτικές ουσίες που υποτίθεται πως βελτιώνουν την πνευματική απόδοση, όπως
ο εστιασμός, η συγκέντρωση, η μνήμη ή η ενεργοποίηση. Πιο διευρυμένα, τα ενισχυτικά
χάπια απόδοσης, επίσης υποτίθεται, ότι βελτιώνουν τις κινητικές και συναισθηματικές
δεξιότητες όπως η αποτελεσματική αντιμετώπιση τους άγχους και της αγωνίας που
συσχετίζεται με την επίδοση σε διάφορες εργασίες ή με την ενίσχυση συναισθημάτων όπως
η εμπιστοσύνη και το συναισθηματικό δέσιμο.
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν φάρμακα που να έχουν την άδεια από τις κρατικές ιατρικές
αρχές να συνταγογραφηθούν ως γνωστικά ενισχυτικά. Ο όρος «φάρμακα ενίσχυσης
απόδοσης» συνήθως χρησιμοποιείται για τη χρήση φαρμάκων από υγιή άτομα και για
διαφορετικούς λόγους από αυτούς που αναφέρονται στην ετικέτα του φαρμάκου (π.χ.
μοδαφινίλη που συνταγογραφείται για τη ναρκοληψία κτλ). Είναι σύνηθες το φαινόμενο
εργαζόμενοι να λαμβάνουν φάρμακα με άλλους τρόπους (μη ενδεδειγμένους) όπως η αγορά
από άλλα άτομα που έχουν σχετική συνταγή ή από το ιντερνετ.
Η εμπορεία και η διάθεση αυτών των προϊόντων μέσω ιντερνετ, έχουν ομοιώς αλλάξει την
κουλτούρα στην οποία τα φάρμακα διακινούνται και χρησιμοποιούνται: αυτό μπορεί να φανεί
«ασφαλέστερο» (παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει εγγύηση ότι τα φάρμακα προσφέρουν όσα
υπόσχονται) από τους πιθανούς κινδύνους που δημιουργούνται με την παράνομη διακίνηση
φαρμάκων στο δρόμο.
•

Περιπτώσεις σύγχρονων χαπιών ενίσχυσης της αποδοσης
 Αμφεταμίνες: διεγερτικά που αντιμετωπίζουν το σύνδρομο διάσπασης προσοχής
ή τη ναρκοληψία. Αυτά αυξάνουν τα επίπεδα ντοπαμίνης
 Μεθυλφαινιδάτη: διεγερτικό του κεντρικού νευρικού συστήματος που
χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του συνδρόμου διάσπασης προσοχής και της
ναρκοληψίας
 Μοδαφινίλη: διεγερτικό του κεντρικού νευρικού συστήματος που φέρνει
επαγρύπνηση

•

Επικρατέστερες ομάδες που κάνουν εντονότερη χρήση

♠
Οι εργαζόμενοι σε βάρδιες, (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης
του τομέα υγείας), συνδέονται με έντονη χρήση ενισχυτικών χαπιών απόδοσης που βοηθούν
στην επαγρύπνηση και στη γενικότερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της δουλειάς. Το
σύνδρομο παροδικών καταστάσεων υπερβολικής αϋπνίας ή υπνηλίας κατά τη διάρκεια του
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ωραρίου, όπου η μοδαφινίλη αναγνωρίζεται ως ιατρικά εγκεκριμένη θεραπεία που βοηθά
στην εγρήγορση/ετοιμότητα.

Ομάδες εργαζομένων υψηλής πίεσης, ανταγωνιστικής ή εκφοβιστικής εργασιακής
κουλτούρας, (συμπεριλαμβανομένων των πωλητών, ακαδημαϊκών και δικηγόρων),
συνδέονται με την εκτεταμένη χρήση τέτοιου είδους φαρμάκων για διάφορους λόγους όπως
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π.χ. την ανταπόκριση στις επαγγελματικές απαιτήσεις, την αύξηση της παραγωγικότητας και
την αντιμετώπιση του jetlag

Eπιπτώσεις της χρήσης χαπιών που βελτιώνουν την απόδοση στους εργαζόμενους
και στην εργασία
Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, τα χάπια αυτά, έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υψηλά
επίπεδα ετοιμότητας και εγρήγορσης ή τη δυνατότητα έντονης συγκέντρωσης σε μία εργασία.
Παρόλα αυτά υπάρχουν και κάποιες αρνητικές επιπτώσεις που μπορούν να προκύψουν από
τη χρήση τους. Παρατίθενται οι πιθανές επιπτώσεις ανά περίπτωση:
 Αμφεταμίνες: αυξάνουν τον κίνδυνο για καρδιακά προβλήματα, υψηλή πίεση,
εγκεφαλικό και εμφράγματα, εθισμό, ψυχικά και διανοητικά προβλήματα και
συμπτώματα αναχωρητισμού
 Μεθυλφαινιδάτη: παρόμοιοι κίνδυνοι με τις αμφεταμίνες, προκαλούν λιγότερη
εξάρτηση αλλά έχουν σοβαρότερα συμπτώματα (μετά από παρατεταμένη χρήση),
όπως ψυχωσικές διαταραχές
 Μοδαφινίλη: καρδιακά επεισόδια, δερματικές αντιδράσεις, υψηλή πίεση, αρρυθμίες
και ψυχωσικές διαταραχές
Οποιαδήποτε επίδραση των φαρμάκων που ενισχύουν την απόδοση, τη διάθεση, το
συναίσθημα ή την παρακίνηση, έχει πιθανή επίπτωση και στην απόδοση στην εργασία,
συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων με άλλους και με την ομάδα. Μία συγκριτική αύξηση
της συγκέντρωσης σε σχέση με μείωση της κοινωνικότητας, θα μπορούσε να αποδειχτεί
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χρήσιμη σε περιπτώσεις όπου τα άτομα εργάζονται μόνα τους αλλά αντίθετα θα μπορούσε
να είναι προβληματικό σε πλαίσιο ομαδικής δουλειάς, που απαιτεί επαφή και συνεργασία.

Επιπτώσεις για την Υγιεινή και Ασφάλεια
 Οι «ενισχυμένοι» εργαζόμενοι μπορεί να θεωρηθούν ως η νόρμα και ο μέσος όρος
και αυτό με τη σειρά του να δημιουργήσει προσδοκίες «φαρμακευτικής ομαλότητας»
και έλλειψη ανοχής στη διαφορετικότητα (συμπεριλαμβανομένων αναπηριών και
προχωρημένης ηλικίας) μέσα στο εργασιακό περιβάλλον
 Τα φάρμακα που ενισχύουν την απόδοση, μπορούν λανθασμένα να εκληφθούν από
εργαζόμενους ή managers, ως η λύση σε οργανωτικά ή διαχειριστικά προβλήματα
μέσα σε μία επιχείρηση, αποτελώντας έτσι έναν μη ρεαλιστικό, προσωρινό τρόπο
αντιμετώπισης αντί των συμβατικών μέτρων πρόληψης (όπως π.χ. αναδιοργάνωση
προγραμμάτων, επαρκή διαλείμματα ξεκούρασης ή εκπαίδευση των εργαζομένων
που δουλεύουν σε βάρδιες σχετικά με τη διαχείριση του κιρκαδικού ρυθμού
(ρυθμιστής βιολογικού ρολογιού)) και διαχείρισης δύσκολων εργασιακών θεμάτων
 Κάποιοι υπάλληλοι μπορεί να χρησιμοποιούν γνωστικά ενισχυτικά (βελτιωτικά
πνευματικής απόδοσης) προκειμένου να διατηρήσουν τα συνηθισμένα επίπεδα
απόδοσής τους, ενώ άλλοι μπορεί να προσπαθήσουν να πιέσουν τους εαυτούς τους
σε ξεπέρασμα των ορίων τους πέραν του φυσιολογικού. Και στις δύο περιπτώσεις,
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είναι θέμα προσαρμογής του ατόμου στις εργασιακές απαιτήσεις αντί για την
απαραίτητη προσαρμογή της δουλειάς στο άτομο

Η υπόθεση ότι η ενίσχυση της απόδοσης μπορεί να επιτευχθεί από τα άτομα μέσω
ενισχυτικών χαπιών, θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία καταστροφικής εταιρικής
κουλτούρας βάσει της οποίας όχι μόνο είναι αποδεκτό αλλά και απαραίτητο, οι εργαζόμενοι
να δουλεύουν περισσότερες ώρες, να αναλαμβάνουν περισσότερα καθήκοντα, να μπορούν
να αντεπεξέλθουν σε εντονότερους ρυθμούς δουλειάς κτλ. Μακροπρόθεσμα, αυτό έχει
συνέπειες στην Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων (π.χ. burnout ή αναπόφευκτα λάθη),
αλλά και στην ίδια τη φήμη της επιχείρησης.
Συμπερασματικά:
 Οι υπάρχουσες προσεγγίσεις Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας, οδηγούνται στο
συμπέρασμα ότι η χρήση εθιστικών ουσιών (συμπεριλαμβανομένου του αλκοόλ) είναι
εξωεργασιακή δραστηριότητα που επηρεάζει τον εργασιακό χώρο, συνδέοντας
οποιαδήποτε χρήση τέτοιων ουσιών με κακή επαγγελματική επίδοση.
 Μία προληπτική προσέγγιση στο θέμα, θα έπρεπε να ορίσει και να αναδιομορφώσει
τις εργασιακές συνθήκες που οδηγούν στη χρήση ενισχυτικών φαρμάκων απόδοσης,
όπως σε περιπτώσεις παρατεταμένων βαρδιών, υψηλών απαιτήσεων εργασίας ή
πίεσης για βελτίωση της παραγωγικότητας.
 Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει για τους εργοδότες είναι το εάν και κατά πόσο
μπορούν να εντοπίζουν εάν οι εργαζόμενοί τους κάνουν χρήση ενισχυτικών χαπιών,
προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις επαγγελματικές απαιτήσεις δεδομένου του
ιατρικού απόρρητου
 Σε σχέση με τον έλεγχο εθιστικών ουσιών, υπάρχουν προβληματισμοί και αντιφάσεις.
Οι πρακτικές και οι προσεγγίσεις στο θέμα του ελέγχου τους στο εργασιακό
περιβάλλον, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Πέρα από κάποιες περιπτώσεις χωρών
όπου υπάρχει ειδική νομοθεσία σχετικά με το θέμα, οπουδήποτε αλλού οι πρακτικές
κυμαίνονται μεταξύ κρίσιμων ορίων προσωπικής ελευθερίας και καθήκοντος για την
ύπαρξη ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος . Σε μια ολιστική προσέγγιση, η
ευρωπαϊκή τάση είναι η αποφυγή τυχαίου ελέγχου ανεξαρτήτως της φύσης της
προσωπικότητας και του είδους της δουλειάς του εργαζόμενου, αλλά αντίθετα να

36

γίνεται εστιασμένα σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων, η δραστηριότητα των
οποίων συνδέεται με αυξημένους κινδύνους

Όρια έκθεσης εργαζομένων σε ρύπους (Occupational Exposure
Limits, OELs)

Πώς ορίζονται τα OELs
Eίναι θεσμοθετημένα ανώτατα όρια μη επηρεασμού της υγείας του εργαζόμενου από έκθεση
σε εισπνεύσιμους ρύπους. Mπορούν σε κάποιες περιπτώσεις να προσδιορίζουν
προβλήματα μέσω άλλων δρόμων έκθεσης, όχι της αναπνευστικής οδού αλλά π.χ. του
δέρματος. Χρησιμεύουν ως κυρίαρχο εργαλείο για μελέτες επικινδυνότητας και μέτρα
αντιμετώπισης του εντοπιζόμενου κινδύνου.
Τα OELs έχουν τρεις κύριες λειτουργίες :
 Ως κανονιστικό εργαλείο πρόληψης της έκθεσης εργαζόμενου σε επικίνδυνες ουσίες
και της προξένησης ασθενειών
 Ως εργαλείο σχεδιασμού εργασιών και μεθόδων μέτρησης και παρακολούθησης
ώστε να εξασφαλίζεται, η κάτω του ορίου επικινδυνότητας, έκθεση εργαζομένων σε
ρύπους
 Ως εργαλείο εκτίμησης της αποτελεσματικότητας των μέτρων αντιμετώπισης των
ρύπων

Πώς θεσμοθετούνται τα ΟΕLs
H EU Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) για τις επικίνδυνες
ουσίες στο χώρο εργασίας κάνει προτάσεις ορίων έκθεσης, βασιζόμενα σε πληροφορίες και
δεδομένα επιδημιολογικά, τοξικά, σοβαρότητας φαινομένων από έκθεση, στατιστικά στοιχεία,
ιατρικά στοιχεία σχετικά με την έκθεση ατόμων, στοιχεία από μετρήσεις και πειράματα κ.α.
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Η SCOEL εκτιμά όλες τις επιστημονικές ενδείξεις και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις
όπως και τους παράγοντες σκοπιμότητας για να ορίσει ένα όριο έκθεσης σε κάποιο ρύπο.
Στη συνέχεια η πρόταση της SCOEL τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να
συλλεχθούν πρόσθετες πληροφορίες αποδοχής ή απόρριψης του ορίου (π.χ. επιπτώσεις).
Η πρόταση αναπροσαρμόζεται (εάν χρειάζεται) από τη SCOEL και κατατίθεται για
γνωμοδότηση αρχικά στο Working Party of Chemicals/ομάδα εργασίας της Advisory
Committee of Safety and Health (ACSH) ή και εάν το θέμα είναι σχετικό, στο Standing
Working Party of Extractive Industry (επίσης ομάδα εργασίας της ACSH).
Οι απόψεις των Ομάδων Εργασίας τίθενται υπόψη της ολομέλειας τςη ACSH η οποία
απορρίπτει, δέχεται ή τροποποιεί την πρόταση, εισηγούμενη απευθείας στη DG Employment
της Commision.

Αυτή λαμβάνοντας συνήθως υπόψη την τελική εισήγηση της ACSH ξεκινά τη διαδικασία
αλλαγής της λίστας ουσιών που συμπεριλαμβάνονται στην CAD ή την CMD, θέτοντας νέα
όρια έκθεσης, εντάσσοντας νέες ουσίες, δημιουργώντας άμεσα εκτελεστές νέες υποχρεώσεις
στα κράτη μέλη και τους εμπλεκόμενους φορείς.
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Οι τύποι των OELs
 Indicative (ενδεικτικά) Occupational Exposure Limit Values (IOELVs)
Bασίζονται σε επιστημονικά και ιατρικά δεδομένα, κάτω από το όριο ΙΟELV δεν
βλάπτεται η υγεία του εκτιθέμενου μετά από μικρή χρονική διάρκεια έκθεσης,
συνήθως εντός του εργάσιμου ημερήσιου χρόνου και για όλη τη διάρκεια της
εργασιακής τους ζωής
Συνηθέστερα λειτουργούν στο πλαίσιο της CAD. Για τη θεσμοθέτησή τους λαμβάνονται
σοβαρά υπόψη και οι διαθέσιμες τεχνικές μέτρησής τους (αδυναμία μέτρησης συνεπάγεται
αδυναμία εφαρμογής μέτρων).
•

Τα κράτη μέλη, πρέπει να εισηγηθούν, αμέσως μετά τη θέσπιση ενός ΙΟΕLV το δικό τους
OEL που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του θεσμοθετημένου ορίου από την Commission .
Σήμερα υπάρχουν 123 ευρωπαϊκά θεσμοθετημένα ΙΟELVs.
 Binding (δεσμευτικές) Οccupational Exposure Limit Values (BOELVs) σε
συμφωνία με την CMD ή την οδηγία 2009/148/EC έκθεσης σε αμίαντο
Επιπρόσθετα με τους όρους που λαμβάνονται υπόψη για τη θεσμοθέτηση ενός ΙΟELV,
συνεκτιμώνται κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και «τεχνικές σκοπιμότητες» ή τεχνικές
επιπτώσεις από την εφαρμογή τους.
Τα κράτη μέλη έχουν ίδιες υποχρεώσεις εφαρμογής με τα ΙΟELVs
 Biological Limit Values (BLVs)
Όρια αναφοράς για την αξιολόγησης συγκεκριμένων κινδύνων για την υγεία, από ουσίες με
βιολογικές επιπτώσεις
Ανάλυση Οδηγίας Chemical Agents Directive (CAD) 98/24/EC και υποχρεώσεις από
αυτήν
Η οδηγία θέτει minimum απαιτήσεις για την προστασία εργαζομένων από χημικούς αέριους
ρύπους με τη θεσμοθέτηση IOELV και ενίοτε ΒΟΕLVs όρια έκθεσης, υπεράνω των οποίων,
απαγορεύεται η δραστηριότητα ή η εργασία.

Η CAD προβλέπει ειδικά μέτρα προστασίας, ενέργειες, monitoring, μετρήσεις και όλα τα
σχετικά, εάν η μελέτη επικινδυνότητας που εκπονεί ο εργοδότης, αναδείξει κινδύνους για την
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Υ&Α εργαζομένων από επικίνδυνες ουσίες ή εάν γίνεται χρήση χημικών ουσιών ή εκλύονται
χημικοί ρύποι στο περιβάλλον.
Συγκεκριμένα:
−

−
−
−

−
−
−

Ο εργοδότης πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο κίνδυνος περιορίζεται στα ελάχιστα δυνατά
επίπεδα και προπαντός ότι η έκθεση εργαζομένων είναι κάτω των ΙΟΕLVs. Πρέπει
τακτικά να μετρά το περιβάλλον εργασίας και αμέσως να λαμβάνει μέτρα
αντιμετώπισης εάν εμφανιστούν χημικές ουσίες που πλησιάζουν τα όρια έκθεσης
Ο εργοδότης πρέπει να παίρνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέσα,
εξοπλισμό, ΜΑΠ και όλα τα απαιτούμενα προστατευτικά μέσα για την αντίκρουση των
κινδύνων από χημικούς παράγοντες
Πρέπει να αναπτυχθεί action plan που θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ατυχημάτων
και έκτακτων συμβάντων
Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ενημερωμένοι για την ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών
στο εργασιακό περιβάλλον, για τα μέτρα εκτάκτου ανάγκης, τη μελέτη
επικινδυνότητας και όλα τα σχετικά. Πρέπει επίσης να έχουν πρόσβαση στα safety
data sheets της διαχείρισης των επικίνδυνων ουσιών
Πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι σε όλα τα συστήματα και τα μέτρα ασφάλειας όπως
και τα συστήματα μετρήσεων
Ο εργοδότης πρέπει να έχει οργανώσει την παρακολούθηση της Υγείας των
εργαζομένων και να τηρήσει κατάλληλλα αρχεία δεδομένων και ιατρικό ιστορικό για
τους εργαζόμενους που εκτίθενται
Εάν εμφανιστεί ασθένεια εργαζόμενου, οφειλόμενη σε έκθεση ρύπου ο εργοδότης,
πρέπει να επαναπροσεγγίσει τη μελέτη επικινδυνότητας και να ληφθούν πρόσθετα
μέτρα πρόληψης

Η Οδηγία CAD είναι σε τελικό στάδιο τροποποίησης όπου στην 4η λίστα του παραρτήματός
της, προτείνοντας νέα αυστηρά, πολύ χαμηλά όρια μεταξύ άλλων για τα ΝΟχ και CO που
αφορούν στον εξορυκτικό κλάδο.

Τα νέα όρια έκθεσης των εργαζομένων σε NO2, που προτείνονται
από την Commission, στο πλαίσιο τροποποίησης της CAD. Oι
αντιρρήσεις του εξορυκτικού κλάδου για τα υπόγεια

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 NO2, 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 NO2.
Η JRC απάντησε ότι η εμπειρία που έχει, αφορά στην περιεκτικότητα NO2, 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 NO2 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 ορίων NO2
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 (ΝΟ2) 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 ΝΟ2, θα επηρεάσει άμεσα τις
δραστηριότητες δεκάδων βασικών υπόγειων μεταλλείων. Η έκθεση βασίστηκε σε
στοιχεία τουλάχιστον 34 μεταλλείων
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−
−

−

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 ΝΟ2/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 ΝΟ2 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)(Εξειδικευμένη 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 ήταν αμφίβολο εάν η Commission αλλά και η ολομέλεια της Advisory Committee of
Safety and Health at work, αποδεχτεί ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα προσαρμογής για
τις υπόγειες δραστηριότητες, συζητήθηκε αναλυτικά στην Ομάδα Εργασίας, για τις κινήσεις
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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, συμφωνήθηκε να ενταθούν οι προσπάθειες
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.

Final Draft of Commission Directive establishing a fourth list of
Indicative Occupational Exposure limit values pursuant to Council
Directive 98/24/EC and amending Commission’s Directive
91/322/EEC, 2000/39/EC and 2009/161/EU.

Οι επιπτώσεις στην εξορυκτική βιομηχανία
Η Commission κυκλοφόρησε το τελικό σχέδιο απόφασης για την τροποποίηση της Chemical
Agents Directive (CAD) με κυρίαρχες αλλαγές τα όρια έκθεσης (Οccupational Exposure
Limits (OELs)) στις ουσίες που εντάσσονται στην 4η λίστα (συνοδευτικό παράρτημα). Τα όρια
της 4ης λίστας είναι ενδεικτικά (indicative), που σημαίνει ότι μέχρι τα όρια αυτά δεν υπάρχει
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ουσιαστικά πρόβλημα ή υποχρέωση, παρά μόνο η διατήρησή τους (απαγορευτική η έκθεση
πέραν των ορίων).
Η λίστα με τα νέα όρια φέρει την έγκριση και της Advisory Committee of Safety and Health
(ACSH). Αυτά που αφορούν στην εξορυκτική βιομηχανία, είναι τα NOx και CO.
Παρόλ’ αυτά, μετά από μεγάλο αγώνα που έδωσε ο κλάδος μας στην ΑCSH και μετά από
πολλές επαφές με την Commission (Euromines συνεπικουρούμενη από τους συνδέσμου της)
γίνεται από όλους κατανοητή η δυσκολία εφαρμογής αλλά και μέτρησης των ορίων αυτών
στο εργασιακό περιβάλλον των υπόγειων μεταλλευτικών έργων. Για το λόγο αυτό, δίνεται
μεταβατική περίοδος 5 ετών για την εφαρμογή των νέων ορίων όπου κατά τη διάρκεια της
τα κράτη μέλη μπορούν να κρατήσουν τα υπάρχοντα έως σήμερα επιτρεπτά όρια (recital 17
και Αrticle 6 του σχεδίου απόφασης).
Νέα όρια έκθεσης σε NO, NO2, και CO, με βάση το final draft της τροποποίησης της
CAD

ΝΟ2: 0,5 ppm για 8 h
έκθεση
1
ppm για 15 min έκθεση
NO: 2
ppm για 8h
έκθεση
CO: 20 ppm για 8h
έκθεση
100 ppm για 15 min έκθεση
Τις αλλαγές αυτές τις περιμέναμε σε συνδυασμό με τις αλλαγές που προτείνονται στην
Οδηγία των Καρκινογόνων (CMD), τα οποία αφορούν στην ένταξη στην οδηγία των
καυσαερίων ντιζελοκινητήρων που φέρουν μηχανήματα έργου.
Αυτά, όπως έχουμε ήδη αναφέρει θα αλλάξουν πλήρως το τοπίο του εξοπλισμού, προσεχώς,
που χρησιμοποιείται στα υπόγεια μεταλλεία. Πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να
συνυπολογιστούν οι συνέπειες από τις μεγάλες απαιτήσεις σε νέες επενδύσεις εξοπλισμού
που απαιτούν οι νέες υποχρεώσεις.
Aντιμετωπίζοντας τις επικίνδυνες ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον, η εξορυκτική βιομηχανία
πρέπει να θέσει νέα standards και να εφαρμόσει νέες τεχνολογίες και μεθόδους, προκειμένου
να κατορθώσει να έχει ικανοποιητική πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών που
οφείλονται σε αέριους ρύπους όπως NOx, CO και Diesel Exhaust.
Η καταπολέμηση των επικίνδυνων ουσιών βασίζεται και προβλέπεται από δύο κυρίαρχες
οδηγίες, την οδηγία 98/24/ΕC on the protection of workers from the risks related to chemical
agents at work (Chemical Agents Directive (CΑD)) και την οδηγία 2004/37/ΕC on the
protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work
(Carcinogens or Mutagens Directive (CMD)). Nέοι περιορισμοί και νέα όρια έκθεσης σε
ρύπους τίθενται και από τις δύο οδηγίες, επηρεάζοντας και μάλιστα σημαντικά την εξορυκτική
δραστηριότητα, δημιουργώντας σοβαρές συνέπειες στη μελλοντική της λειτουργία.
Το κύριο χαρακτηριστικό και των δύο οδηγιών είναι ο προσδιορισμός ορίων έκθεσης
εργαζομένων/Occupational Exposure Limits (OELs) σε επικίνδυνες ουσίες στο εργασιακό
περιβάλλον.
Η εξορυκτική βιομηχανία σε όλη τη διαδικασία συζητήσεων, εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις
εάν και κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστούν και μετατραπούν τόσο χαμηλά όρια, με τα
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σημερινά τεχνολογικά μέσα. Επεσήμανε επίσης ότι τέτοιες αλλαγές, εάν υπάρξουν, απαιτούν
σημαντικές επενδύσεις και αντίστοιχο χρόνο προσαρμογής.
Σας παραθέτουμε πίνακα με συγκριτικά όρια κρατών μελών και της USA στους ρύπους NOx,
CO, όπως και των Diesel Exhaust (elementary carbon – particle PT).

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

45

Δύο είναι οι βασικές πηγές δημιουργίας των ρύπων ΝΟx και CO, οι ντιζελομηχανές και τα
εκρηκτικά. Τα νέα όρια που προτείνονται στην 4η λίστα CAD, συνδέονται άμεσα με τους νέους
περιορισμούς Diesel Exhaust που συμπεριλαμβάνονται στην CMD . Τα μέτρα λοιπόν είναι
σε συνάρτηση και με αυτήν την παράμετρο και είναι τα εξής:
Α) Diesel Engines
Aντικατάσταση των παλιών μηχανών με νέες Euro 6 - Stage V Standards, σε
συνδυασμό με τους περιορισμούς και τις υποχρεώσεις (αφορούν περισσότερο στους
προμηθευτές μηχανημάτων) από το νέο Κανονισμό 2016/1628 για τις μηχανές
εσωτερικής καύσης των εργοταξιακών μηχανημάτων
− Εφαρμογή βελτιωμένων συστημάτων καταλυτών και δέσμευσης καυσαερίων
Αυτά δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις στην μεταλλεία, γιατί:
−

Απαιτούνται υψηλής κλίμακας επενδύσεις
Απαιτείται σημαντικός χρόνος για την παραγωγή και τη διάθεση νέων κινητήρων
Diesel στην αγορά (σήμερα μόνοι οι Stage IV είναι διαθέσιμοι)
Απαιτείται σημαντικός χρόνος για την αντικατάσταση των παλαιών κινητήρων με τους
καινούργιους και αφού λυθούν σοβαρά τεχνικά προβλήματα για το πώς θα γίνουν
αυτές οι αντικαταστάσεις
Στροφή σε ηλεκτροκινητήρες που όμως έχουν με τη σημερινή τεχνολογία μεγάλα
προβλήματα εφαρμογής όπως ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε μηχανήματα
όταν οι συνθήκες (π.χ. γεωλογικό μοντέλο) απαιτούν ευελιξία, η χωρητικότητά τους
σε αναλογία βάρους οχήματος και ωφέλιμου φορτίου, είναι αντιοικονομική, στα μη
καλωδιωμένα μηχανήματα η σημερινή τεχνολογία μπαταριών δίνει χαμηλές
χωρητικότητες και περιορισμένο χρόνο λειτουργίας

Β. Εκρηκτικά
Πρέπει να κατευθυνθούμε, σε συνεργασία με τους προμηθευτές σε νέου τύπου εκρηκτικά,
όπου θα δημιουργούν μετά την έκρηξη λιγότερους ρύπους ΝΟx και CO. Με τη σημερινή
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χημική σύσταση των εκρηκτικών, οποιαδήποτε μείωση των NOx συνεπάγεται αύξηση
παραγόμενου CO, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Βασικό στοιχείο για την αντιμετώπιση των παραγόντων που αναφέρθηκαν, αποτελεί ο
αερισμός του μεταλλείου.
Χρειάζεται έντονος αερισμός και κεντρικός και δευτερεύων για την αντιμετώπιση των ορίων
των αέριων ρύπων. Με προσομοιώσεις και υπολογισμούς, αποδεικνύεται ότι ο αερισμός στα
υπόγεια μεταλλεία, πρέπει να αυξηθεί στο 10 πλάσιο από τα σημερινά επίπεδα. Αυτό, με
μια πρώτη ματιά κρίνεται ανεφάρμοστο γιατί θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα υγείας
στους εργαζόμενους, που θα δέχονται επί 8h μεγάλης παροχής και ταχύτητας αερισμό.
Για όλους αυτούς τους λόγους, η Commission δεν παίρνει πίσω τα νέα μέτρα αλλά δίνει
περίοδο προσαρμογής στον εξορυκτικό κλάδο 5 ετών.

 Συμμετοχή του ΣΜΕ στο Συνέδριο της Euromines «Glückauf: not just a greeting,
but a culture», στο Λουξεμβούργο
Στις 20-21 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο Συνέδριο για την Υγιεινή
και Ασφάλεια με θέμα : «Glückauf: όχι απλά μία ευχή αλλά ολόκληρη κουλτούρα», στο οποίο
μετείχε και ο ΣΜΕ. Στο συνέδριο, τοποθετήθηκαν σε θέματα κουλτούρας ασφάλειας, μέσω
παρουσιάσεων, πολλές σημαντικές εταιρείες τους μεταλλευτικού και εξορυκτικού κλάδου.
Ο κύριος στόχος του συνεδρίου είναι να παρουσιάσει τα επιτεύγματα του κλάδου στη
σύγχρονη διαχείριση της Υγείας και της Ασφάλειας Εργασίας. Οι παρουσιάσεις του
συνεδρίου παρείχαν παραδείγματα εταιρικής κουλτούρας Ασφάλειας, της οποίας βασικός
στόχος είναι ο πλήρης μηδενισμός των ατυχημάτων «Zero Accidents». Οι εταιρείες
αντάλλαξαν καλές πρακτικές, αξίες και αρχές πάνω στις οποίες δομείται και θεμελιώνεται η
δική τους κουλτούρα ασφάλειας.
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Στη γενική εισήγηση της Euromines, τέθηκαν δυο βασικά ζητήματα:
 Οι φορείς χάραξης πολιτικής της ΕΕ συνεχίζουν να έχουν μια κακή εικόνα για την
ευρωπαϊκή εξορυκτική βιομηχανία, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των επιδόσεών της στην
Υγιεινή και Ασφάλεια, παρά τις συνεχείς προσπάθειές της. Επικρατεί η πεποίθηση
ότι ένας από τους λόγους είναι η έλλειψη της γνώσης και της κατανόησης από την
πλευρά των φορέων χάραξης πολιτικής.
 Το 2016, ξεκινά η αναθεώρηση της νομοθεσίας για την Ευρωπαϊκή Υγεία και την
Ασφάλεια Εργασίας, που θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην εξορυκτική βιομηχανία.
Θα γίνουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις σχετικά με οριακές τιμές επαγγελματικής
έκθεσης για το NO2 και NO, καθώς και το εισπνεύσιμο κρυσταλλικό πυριτικό.
Σε μία συνολική αποτίμηση των παρουσιάσεων, προκύπτει το συμπέρασμα ότι για να αλλάξει
η εικόνα του κλάδου σε σχέση με τα ατυχήματα αλλά και οι επιδόσεις ασφάλειας, θα πρέπει
από τις εταιρείες να στηθεί μια ολόκληρη κουλτούρα ασφάλειας, που να είναι πλήρως
ενσωματωμένη στο όραμά της και τις αρχές της και να είναι ξεκάθαρη και καθολικά
εφαρμόσιμη σε όλους τους εργαζόμενούς της. Το όραμα «zero accidents», είναι μια
στρατηγική πρόληψης για ασφαλές μέλλον σε υγιείς χώρους εργασίας, χωρίς θανατηφόρα
ατυχήματα και χωρίς επαγγελματικές ασθένειες. Μία από τις προϋποθέσεις προκειμένου να
κατακτηθεί ο στόχος «zero accidents» είναι να στηθεί μια δυνατή κουλτούρα η οποία να είναι
ανθρωποκεντρική, να δίνει έμφαση στη συνεχή προσπάθεια και πρόοδο και να προωθεί την
αρχή «zero tolerance». Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι ορισμένοι από
την εταιρεία κανόνες ασφάλειας και το νομοθετικό πλαίσιο και να μην παρουσιάζεται καμία
ανοχή κατά την παράβασή τους. Μόνο έτσι θα μπορέσει να διατηρηθεί υγιές το περιβάλλον
εργασίας, θα διατηρηθεί η ευημερία των εργαζομένων, με σεβασμό πάντα απέναντι στην
κοινωνία και το περιβάλλον, κατά βιώσιμο τρόπο. Η ασφάλεια θα πρέπει να γίνεται
πραγματικό βίωμα και καθημερινή πραγματικότητα και όχι μία μεμονωμένη πρακτική.

Εξαιρετικά σημαντικός κρίθηκε ο ρόλος της ηγεσίας, η οποία οφείλει να διαδραματίζει ενεργό
συμμετοχή στη δέσμευση διατήρησης ασφαλών συνθηκών εργασίας σε κάθε χώρο μέσω
τακτικών ελέγχων, παρακολούθησης, απολογισμών και επιθεωρήσεων, μέσω παροχής
συνεχούς εκπαίδευσης για όλους, μέσω σωστής καθοδήγησης και μέσω συστημάτων που
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εντάσσουν τόσο το μόνιμο όσο και το εργολαβικό προσωπικό σε αυτά. Το ανώτερο
management θα πρέπει να δίνει γενικές οδηγίες ασφάλειας που θα πρέπει να τηρούν όλοι,
ανεξαιρέτως, οι εργαζόμενοι. Στη λήψη αποφάσεων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι
οι πιθανοί κίνδυνοι ή απειλές. Και οι προσδοκώμενη από το management συμπεριφορά
ασφάλειας θα πρέπει να καθίσταται γνωστή και σαφής. Απαραίτητο τέλος είναι να υπάρχουν
επιπρόσθετα συστήματα και σχέδια για την παρακολούθηση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων.
Το ασφαλές ψυχοκοινωνικό περιβάλλον είναι ικανό να επηρεάσει σημαντικά τον
απουσιασμό και τους δείκτες ατυχημάτων. Η παράμετρος αυτή, πρέπει να λαμβάνεται
σοβαρά υπόψη από όλες τις βαθμίδες ιεραρχίας και ευθύνης του έργου .
Σε πρακτικό επίπεδο, δεδομένου ότι στην ασφάλεια ισχύει το «what you measure is what
you get», θα πρέπει να γίνονται τακτικά reports και ανάλυση των διαδοχικών μικρών
ατυχημάτων γιατί κάτι τέτοιο, προληπτικά, θα οδηγήσει στην αποφυγή του μοιραίου μεγάλου.
Επίσης τα αποτελέσματα της ανάλυσης των ατυχημάτων θα πρέπει να
επικοινωνούνται παντού μέσα στην εταιρεία, προκειμένου όλοι οι εργαζόμενοι να
γίνουν κοινωνοί της κουλτούρας ασφάλειας προοδευτικά.
Το ύψιστο επίπεδο ασφάλειας, είναι αυτό της απόλυτης προσωπικής συμμετοχής στην
πρόληψη των ατυχημάτων (resilience). Ο ασφαλής τρόπος εργασίας γίνεται τρόπος ζωής
και κάθε άτομο έχει πλήρη γνώση και πλήρη αίσθηση υπευθυνότητας για την απόδοση
ασφάλειας. Αυτό βέβαια θα πρέπει να λειτουργεί και στη δυναμική της ομάδας, όπου όλοι θα
πρέπει να αντιλαμβάνονται πως εάν είναι ασφαλές το άτομο, θα είναι και η ομάδα.
Παρακάτω παρατίθενται Links με τις παρουσιάσεις:
https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AACIh9nzGEu1J6AucX7-Lp_a/1%20SMZ%20Jelsava.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AAB1gFdmUbgKvR_7X6__haXIa/2%20RHI.
pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AAD6tHAsYyGHlXs1y6a3tJNUa/3%20Bolide
n.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AAD6tHAsYyGHlXs1y6a3tJNUa/3%20Bolide
n.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AABiNPnw7_xN0Wy9JCIhNpYGa/5%20KG
HM%20Polska%20Miedz.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AACaZEmPiTfa3SRMjVBRe4r_a/6%20BGR.
pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AADdQ2rFM6qbe9AD81yLIeBa/7%20K%2BS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AAAEsubbBEZuMLk65XRGoB9Na/8%20An
agold%20Mining.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mooal43lyfg0f6d/AACxNrOgJBmcJUcIrYqDUu_a/9%20RAG.pdf?dl=0
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 Ανάλυση Οδηγίας Carcinogens or Mutagens at Work Directive 2004/37/EC
(CMD) και υποχρεώσεις από αυτήν
Σκοπός της Οδηγίας η προστασία των εργαζομένων από κινδύνους έκθεσης σε καρκινογόνες
ή μεταλλαξιογόνες ουσίες, στο περιβάλλον εργασίας.
Στο Annex I της Οδηγίας, υπάρχει λίστα καρκινογόνων ουσιών και στο αντίστοιχο Αnnex III,
τα όρια έκθεσης σε αυτές (Binding OELs)
Η Commission το Μάιο του 2016 τροποποίησε την οδηγία CMD εισάγοντας στη λίστα του
Annex I, 12 επιπλέον ουσίες και μεταξύ αυτών το Respirable Crystalline Silica (RCS) που
ενδιαφέρει άμεσα την εξορυκτική βιομηχανία.
Μέχρι τέλος χρόνου, θα ενταχθούν στη λίστα του Annex I, 13 επιπλέον ουσίες, μεταξύ αυτών
και τα Diesel Engine Exhaust Particulates (DPM), που επίσης εμπλέκουν τον εξορυκτικό
κλάδο.
Η Οδηγία προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις εργοδοτών όπως:
Εάν υπάρχει στο περιβάλλον ή χρησιμοποιείται καρκινογόνος ουσία να λαμβάνονται
τα κατάλληλα μέτρα μείωσης της περιεκτικότητας της στο περιβάλλον στο ελάχιστο
δυνατό ή μείωση της χρήσης της στο ελάχιστο δυνατό
− Να κρατιέται όσο πιο χαμηλά γίνεται ο αριθμός των απασχολούμενων ή η διάρκεια
έκθεσής τους σε περιβάλλον με καρκινογόνες ουσίες, παράλληλα με τα κατάλληλα
μέτρα και μέσα προστασίας
− Να σχεδιάζεται ο παραγωγικός κύκλος έτσι που να ελαχιστοποιεί τους
απελευθερωμένους CM ρύπους στο περιβάλλον εργασίας με κλειστά συστήματα
− Να υπάρχει συνεχές monitoring του περιβάλλοντος εργασίας
− Να υπάρχουν κατάλληλα ατομικά και ομαδικά μέσα και συστήματα ασφάλειας προς
αντιμετώπιση CM ρύπων
− Να σημαίνονται οι επικίνδυνοι χώροι όπου υπάρχουν CM ουσίες με κατάλληλη
προειδοποιητική σήμανση
− Να καταστρώνονται σχέδια εκτάκτου ανάγκης και να είναι γνωστοί οι κίνδυνοι στους
εργαζόμενους
Για κάθε ουσία που συμπεριλαμβάνεται στην CMD, πρέπει να ακολουθείται η εξής ιεράρχηση
προτεραιοτήτων στην αντιμετώπισή της:
−

 Πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η υποκατάσταση της καρκινογόνου
(CM) ουσίας με άλλη μη καρκινογόνα
 Εάν η υποκατάσταση δεν είναι δυνατή, η δεύτερη προτεραιότητα είναι η
χρησιμοποίηση κλειστών κυκλωμάτων κατά την παραγωγική διαδικασία
 Εάν η δεύτερη προτεραιότητα δεν δίνει απόλυτη προστασία ή δεν μπορεί να
εφαρμοστεί τότε εφαρμόζονται μέτρα για τη μικρότερη δυνατή έκθεση εργαζομένων
στο επικίνδυνο περιβάλλον σε συνδυασμό με κατάλληλα ατομικά μέσα προστασίας
Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται συχνή ιατρική παρακολούθηση εργαζομένων, ώστε να
εντοπίζονται έγκαιρα πιθανά προβλήματα υγείας.

50

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

Τίθενται ως πρώτη προτεραιότητα της Commission να προχωρήσει σε συνεχείς εκδόσεις
καταλόγων ουσιών και αντίστοιχων ορίων έκθεσης στο πλαίσιο της CMD (Καρκινογόνα)
τροποποιώντας την οδηγία. Ως πρώτο κύμα ένταξης νέων ουσιών στην CMD, η Commission
αποφάσισε για 13 ουσίες μεταξύ των οποίων το αναπνεύσιμο Κρυσταλλικό Πυριτικό,
προτείνοντας αντίστοιχα όρια έκθεσης. Όλα τα προτεινόμενα όρια χαρακτηρίζονται από
ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, εγείροντας αντιρρήσεις από τη βιομηχανία. Μετά από εξονυχιστική
συζήτηση στην Advisory Committee of Safety and Health at Work , η ένταξη των νέων ουσιών
και των ορίων τους στην CMD, έγιναν αποδεκτά, σε συνδυασμό με την εκτενέστερη Μελέτη
Επιπτώσεων (Impact Assessment) που συζητήθηκε από την ACSH και υλοποιήθηκε από
την Commission.
Παρόλα αυτά, διατυπώθηκαν ενστάσεις από τη βιομηχανία ότι στη Μελέτη Επιπτώσεων δεν
συμπεριλαμβάνονται οι επιπτώσεις στη βιομηχανία από την επιβολή μέτρων δεδομένου του
Ανταγωνισμού και τη μη λειτουργία αντίστοιχων υποχρεώσεων λίγα χιλιόμετρα μακριά της
ΕΕ.
Στη συνέχεια, η Commission πρότεινε και 2ο κύμα ένταξης ουσιών στην CMD. Προτάθηκαν
12 νέες ουσίες με αντίστοιχα όρια έκθεσης. Στο 2ο κύμα, συμπεριλαμβάνονται και τα diesel
exhaust που αφορούν στην εξορυκτική βιομηχανία. Και στη φάση αυτή, υπήρξε εκτεταμένος
διάλογος με την ACSH με έντονες διαφωνίες από πλευράς βιομηχανίας. H Business Εurope
εξέφρασε εγγράφως την έντονη διαφωνία της για τον τρόπο με τον οποίο διευρύνονται οι
λίστες των καρκινογόνων.
Παραθέτουμε τα βασικότερα σημεία της επιστολής:
«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 αποφεύγονται 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 οδηγία καρκινογόνων,
χωρίς ξεκάθαρα κριτήρια προτεραιότητας, πρέπει επίσης να αποφευχθεί»
Ολοκληρώθηκε η Impact Αssessment γι’ αυτές τις ουσίες και με βάση και όλες τις απόψεις
που εκφράστηκαν στην ACSH, ακολούθησε εσωτερική διαβούλευση (εντός Commission)
από το Scrutiny Board και το Κολέγιο Επιτρόπων. Τελικώς, καταλήγουν στην απόφαση να
μειωθεί η αρχικώς προτεινόμενη λίστα των 12 καρκινογόνων σε 8. Εξαιρέθηκαν προς το
παρόν, προκειμένου να ενισχυθούν τα αποδεικτικά στοιχεία και τα επιστημονικά
επιχειρήματα, τα diesel engine exhaust και άλλες 3 ουσίες.
51

Θα γίνει προσέγγιση ουσία προς ουσία χωρίς να συμπεριληφθούν στην προσπάθεια αυτή
τα μίγματα ουσιών (γι’ αυτό και εξαιρέθηκαν τα diesel exhaust).
To 2018-2019 θα είναι τα έτη της νέα εκστρατείας για τις επικίνδυνες ουσίες
Σε ό,τι αφορά στην ένταξη του Αναπνεύσιμου Κρυσταλλικού Πυριτικού στην CMD που
επηρεάζει άμεσα τον κλάδο, παραθέτουμε τις παρακάτω πληροφορίες.
Παραθέτουμε χαρακτηριστικά στοιχεία για την επικινδυνότητα της ουσίας

Αναπνεύσιμο Κρυσταλλικό Πυριτικό

Για να κατανοήσουμε τις επιπτώσεις αυτής της επικίνδυνης ουσίας, είναι σημαντικό να την
ορίσουμε. To κρυσταλλικό πυριτικό είναι φυσική ουσία που βρίσκεται σε ορυκτά, πετρώματα,
άμμο και πηλό, καθώς και προϊόντα όπως τούβλα, κεραμίδια, μπετόν και μερικά πλαστικά
σύνθετα. Όταν αυτά τα υλικά που περιέχουν κρυσταλλικό πυριτικό υποβάλλονται σε
επεξεργασία, για παράδειγμα κοπή ή διάτρηση, το κρυσταλλικό πυριτικό απελευθερώνεται
και κυκλοφορεί με τη μορφή πολύ λεπτής σκόνης, η οποία μπορεί να εισπνευσθεί. Η σκόνη
αυτή αποτελεί έναν από τους παλαιότερους παράγοντες πρόκλησης επαγγελματικών
ασθενειών στους χώρους εργασίας και εξακολουθεί να προκαλεί κάθε χρόνο εκατοντάδες
θανάτους σε όλο τον κόσμο. ,
Tα oρυκτά χαλαζίας, χριστοβαλίτη και τριδυμίτης είναι κρυσταλλικές μορφές του διοξειδίου
του πυριτίου που βρίσκονται φυσικά σε όλο τον κόσμο. Ο χαλαζίας βρίσκεται στα
περισσότερα πετρώματα, αλλά ιδιαίτερα στην κίτρινη άμμο, ψαμμίτες, γρανίτες και
γρανοδιορίτες. Υπάρχουν και άλλες μορφές διοξειδίου του πυριτίου, που δεν έχουν
κρυσταλλική δομή (άμορφο διοξείδιο του πυριτίου) όπως για παράδειγμα η γη διατομών,
σίλικα τζελ, και συνθετική άμορφη πυριτία. Η έκθεση σε άμορφο διοξείδιο του πυριτίου, είναι
πολύ-λιγότερο επικίνδυνη από το κρυσταλλικό πυριτικό.
Η επικίνδυνη ουσία είναι το ιδιαίτερα λεπτόκοκκο διοξείδιο του πυριτίου, το οποίο είναι
αναπνεύσιμο και επικάθεται στους πνεύμονες, αλλοιώνοντας τη λειτουργία τους,
επηρεάζοντας την οξυγόνωση του αίματος. Τα αναπνεύσιμα σωματίδια που δημιουργούν και
τη ζημιά, είναι της τάξεως των 5 μικρομέτρων σε διάσταση. Είναι τόσο μικρά, που είναι
αόρατα με γυμνό μάτι. Για λόγους σύγκρισης, αναφέρουμε ότι η τελεία στο τέλος μιας
πρότασης, είναι 200-300 μικρόμετρα ενώ η διάμετρος του κόκκου της άμμου 50-70
αντίστοιχα.
Το 1996, ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το
κρυσταλλικό πυριτικό σε μορφή χαλαζία ή χριστοβαλίτη, είναι καρκινογόνο για τον άνθρωπο.
Κατατάχθηκε στην ομάδα 1 των καρκινογόνων ουσιών, που σημαίνει ότι είναι μια σαφής και
βέβαιη αιτία καρκίνου στον άνθρωπο.
Ανθρώπινα επιδημιολογικά αποδεικτικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι υπάρχει αυξημένος
κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα σε μεγάλο εύρος επαγγελμάτων στα οποία οι
εργαζόμενοι εκτίθενται σε κρυσταλλικό πυριτικό. Αυξημένος κίνδυνος ελλοχεύει ακόμα και σε
πολύ χαμηλά επίπεδα έκθεσης.
Παραθέτουμε χαρακτηριστικά στοιχεία για την επικινδυνότητα της ουσίας:
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 Η σκόνη πυριτίου είναι βλαβερή για τον οργανισμό, όταν εισπνέεται βαθιά στους
πνεύμονες. Τα βλαβερά (καρκινογόνα) αναπνεύσιμα του υλικού, έχουν διάσταση
μικρότερη των 5 μm δηλαδή έχουν διάσταση μικρότερη κατά 60 φορές από μία τελεία
ή μικρότερη κατά 10-14 φορές από ένα κόκκο άμμου
 Ακόμη και εάν φορεθούν κατάλληλα ΜΑΠ, η maximum επιτρεπόμενη δόση
αναπνεύσιμου CS είναι το 1/40.000 του περιεχομένου ενός κουταλιού του γλυκού σε
σκόνη
 7.000 περιπτώσεις καρκινογένεσης το χρόνο, στην ΕU, οφείλονται σε κρυσταλλικό
πυριτικό
 Πέντε εκατομ. (5.000.000) εργαζόμενοι στην ΕU, είναι εκτεθειμένοι σε RCS
 Mέσα σε ένα χρόνο έχουν πεθάνει από πνευμονικές ασθένειες που οφείλονταν σε
RCS πλέον των 46 χιλιάδων ανθρώπων
Η προτεινόμενη από τη SCOEL οριακή τιμή για το αναπνεύσιμο κρυσταλλικό πυριτικό είναι
0,1 mg / m3. Πολλές χώρες έχουν προσπαθήσει να το μειώσουν στο 0,05 mg/m3 .
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Η συμπερίληψη τoυ κρυσταλλικού πυριτικού στο νέο κατάλογο των καρκινογόνων ουσιών,
συνεπάγεται ιεραρχικά και κατά προτεραιότητα την εξής αντιμετώπιση:
 Υποκατάσταση
 Κλειστά συστήματα παραγωγής
 Δεσμευτυτικό όριο έκθεσης (binding exposure limit)
To πρόβλημα για τον κλάδο της εξορυκτικής βιομηχανίας, όταν αντιμετωπίζει φυσικά υλικά
που περιέχουν αναπνεύσιμο κρυσταλλικό πυριτικό, είναι ότι δεν μπορεί να προβεί σε
υποκατάσταση. Αναγκαστικά, θα πρέπει να λειτουργήσει με κλειστά συστήματα παραγωγής
και με περιβάλλον εργασίας που θα είναι αρκετά κάτω από το δεσμευτικό όριο έκθεσης του
0,1 mg / m3. Επίσης υπάρχει η υποχρέωση συνεχούς ιατρικής παρακολούθησης του
προσωπικού που εργάζεται στο περιβάλλον αυτό.
Η Commission εκφράζει την άποψη ότι ιδιαίτερα για τον κλάδο της εξόρυξης, σε όλες τις
φάσεις αντιμετώπισης του Respirable Crystalline Silica και των υποχρεώσεων που
προκύπτουν από την ένταξή τoυ στη CMD, θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η NEPSI agreement.
Η Commission αναγνωρίζει τη NEPSI Agreement αλλά τη θεωρεί ότι μπορεί να λειτουργήσει
ως συμπληρωματική στην υιοθέτηση του δεσμευτικού ορίου έκθεσης. Μένει να ιδωθεί στην
πράξη τι είδους «συμπληρωματικότητα» εννοεί και εάν θα αποφευχθούν τα προβλήματα στη
βιομηχανία. Σε όλα αυτά, χρειάζεται διάλογος και διαφάνεια, διαφορετικά η όλη προσπάθεια
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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.
Το νέο προτεινόμενο (Binding (υποχρεωτικό)) όριο είναι 0,1 mg/m3.
Στο όριο αυτό, υπάρχει έντονη αμφισβήτηση της επιστημονικότητάς του και εάν η SCOEL
μελέτησε σοβαρά τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις (Business Europe).

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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Diesel Exhausts και νέα όρια έκθεσης στο draft της τροποποιημένης
CMD
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Oι νέοι περιορισμοί στο draft της τροποποιημένης CMD για Diesel Exhaust Particulate
Maters (DPM), θέτουν ως όριο 100 μg /m3 free carbon. Τελικώς, το όριο αυτό όπως ήδη
αναφέρθηκε προηγούμενα, προς το παρόν, τέθηκε εκτός της λίστας του 2ου κύματος ένταξης
ουσιών.
Αυτό δε σημαίνει όμως ότι ο κλάδος μας όπως και οι προμηθευτές του δεν θα πρέπει να
προτετοιμάζονται.

Τέτοιου είδους χαμηλά όρια έχουν συνέπειες και υποχρεώσεις :
 Χρησιμοποίηση ειδικών φίλτρων
 Αντικατάσταση παλαιών μηχανών με νέου τύπου Εuro 6 – Stage V (αναφερθήκαμε
στην CAD). Αυτό έχει τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αναφέρονται
προηγούμενα
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 Προσαρμογή συστημάτων αερισμού. Τα προβλήματα αυτά, πέραν ενός ορίου, έχουν
εκτεθεί παραπάνω
 Προσαρμογή σχεδιασμού των υπόγειων έργων στις νέες απαιτήσεις
 Συχνή ιατρική παρακολούθηση εργαζομένων

59

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 επίπεδο 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 ελλείψεων σε επίπεδο αποφάσεων και ενεργειών από την άλλη.
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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.
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
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 Η αντιμετώπιση του καρκίνου που σχετίζεται με την εργασία απαιτεί την εφαρμογή
τριών φιλοσοφιών
α

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
β Να ασκηθεί η κατάλληλη ηγεσία ώστε να αντιμετωπίζεται ο κίνδυνος στο χώρο
εργασίας
γ 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»
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»
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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

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
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 “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 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
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•
•
•
•
•

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
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)
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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 τέλος 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 30/5- 1/6 2016

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 συνοδεύεται 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 ελάχιστα
των απαιτήσεων. Σε αυτό φέρουν κυρίαρχη ευθύνη και τα κράτη μέλη, με τους μηχανισμούς
τους και τις υπηρεσίες ελέγχου.
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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
Συζητήθηκαν στην ACSH και παρατέθηκαν προηγούμενα.

Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες-Ημερίδα
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Εθνικού Δικτύου
Πληροφόρησης και άλλων εταίρων για θέματα ΑΥΕ την πρώτη
Ιουλίου 2016

Η European Agency of Health and Safety at Work (ΕU-OSHA) εγκαινίασε τη νέα καμπάνια
για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας για Όλες τις Ηλικίες, που θα διαρκέσει μέχρι και το
2017. Η καμπάνια εστιάζει στη βιώσιμη και υγιεινή διάρκεια της εργασίας σε βάθος χρόνου.
Γενικός στόχος της εκστρατείας είναι να βοηθήσει τους εργαζόμενους, τα διοικητικά στελέχη
και τους εργοδότες να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τις προκλήσεις εξαιτίας του
γηράσκοντος εργατικού δυναμικού, εστιάζοντας όχι μόνο σε μία ηλικιακή ομάδα, αλλά στους
εργαζόμενους όλων των ηλικιών. Αναδεικνύει επίσης τη σημασία της υιοθέτησης μιας διά
βίου προσέγγισης. Η καλλιέργεια υγιών εργασιακών πρακτικών στους εργαζόμενους νέους
και η εξασφάλιση καλών συνθηκών εργασίας προάγει τη βιώσιμη εργασία καθ’ όλη τη
διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής και διασφαλίζει την υγιή γήρανση.
Σε αυτήν μετέχουν όλοι οι ευρωπαϊκοί φορείς που έχουν σχέση με την εργασία.
Ο πλήρης οδηγός εκστρατείας με αναλυτικά στοιχεία για την καμπάνια, στατιστικά στοιχεία,
χρήσιμες πληροφορίες, δεδομένα που στοιχειοθετούν την ανάγκη γι’ αυτήν την εκστρατεία,
καλές πρακτικές επιτυχούς αντιμετώπισης της γήρανσης του ανθρώπινου δυναμικού, προς
όφελος της εργασίας και της κοινωνίας, πρακτικές συμβουλές για την αντιμετώπιση του
θέματος και άλλα σχετικά, παρατίθενται στο link:
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/9585.pdf
Στο πλαίσιο της καμπάνιας αυτής, πραγματοποιήθηκε η πρώτη Ημερίδα ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης του Εθνικού Δικτύου Πληροφόρησης και άλλων εταίρων για θέματα ΑΥΕ
την πρώτη Ιουλίου 2016, στην οποία μετείχε και ο ΣΜΕ.
Παρατίθεται παρακάτω υλικό από τις παρουσιάσεις των εισηγητών:
1. http://www.ypakp.gr/uploads/docs/9802.pdf
2. http://www.ypakp.gr/uploads/docs/9803.pdf
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3. http://www.ypakp.gr/uploads/docs/9804.pdf
4. http://www.ypakp.gr/uploads/docs/9805.pdf
5. http://www.ypakp.gr/uploads/docs/9806.pdf
6. http://www.ypakp.gr/uploads/docs/9807.pdf
7. http://www.ypakp.gr/uploads/docs/9808.pdf
8. http://www.ypakp.gr/uploads/docs/9809.pdf
9. http://www.ypakp.gr/uploads/docs/9810.pdf
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Διαχείριση Υγιεινής και Ασφάλειας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
(ΜΜΕ)
(Στοιχεία από την παρουσίαση της κ. Κυριακής Τσίχλα στο 6ο Διεθνές Συνέδριο «η συμβολή
του ορυκτού πλούτου στην ανάπτυξη», Βελιγράδι, Οκτώβριος 2016)
Οι ΜΜΕ έχουν περισσότερες δυσκολίες όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές
απαιτήσεις στον τομέα αυτόν. Συνεπώς, η βελτίωση της καθοδήγησης και η παροχή
εργαλείων για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την AYE
είναι καθοριστικής σημασίας. Οι ανάγκες των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων θα
ληφθούν υπόψη στις δράσεις εφαρμογής τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο και
τα αντίστοιχα εργαλεία, (όπως το OiRa), θα προσαρμοστούν κατάλληλα.
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ως γνωστόν, είναι η σπονδυλική στήλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Βάσει στοιχείων της Eurostat, το 50% του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού, εργάζεται σε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Εξαιρετικά βαρύνοντα ρόλο διαδραματίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τον
εξορυκτικό κλάδο.
Στις λατομικές δραστηριότητες, παραγωγής δομικών προϊόντων, οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ
καταλαμβάνουν το 75% της παραγόμενης προστιθέμενης αξίας.
Από πλευράς Υγιεινής και Ασφάλειας, είναι γνωστό ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
εμφανίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα, ιδιαίτερα στην εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου
Υ&Α και γι’ αυτό πρέπει να αποτελέσουν ιδιαίτερο αντικείμενο στοχευμένων προσπαθειών.
Στην εξορυκτική δραστηριότητα, υπάρχει όλη η διαστρωμάτωση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων: από την πολύ μικρή επιχείρηση 2-3 ατόμων που λειτουργούν ως εργολάβοι ή
υπεργολάβοι περιορισμένων εργασιών μέχρι τη μικρομεσαία επιχείρηση κάποιων δεκάδων
ατόμων που λειτουργεί ως εργολάβος ενιαίου έργου.
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
1) οι καινοτόμες/δυνατές επιχειρήσεις
2) οι επιχειρήσεις/εταιρείες που πασχίζουν να επιβιώσουν, εστιάζοντας περισσότερο στο
βραχυπρόθεσμο καθημερινό έργο, με έλλειψη εμπειριών και γνώσεων
Η προσέγγιση σχετικά με την πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας στον τομέα της AYE
διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών. Το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σχετικά με
15 Ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα (ESAW), 2011. 16 Ευρωπαϊκή
έρευνα για τις συνθήκες εργασίας (EWCS), 2010. 17. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το
πεδίο εφαρμογής και η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης στα θέματα AYE εξακολουθούν
να αποτελούν πρόκληση για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Οι μικρότερες επιχειρήσεις έχουν την τάση να παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά
συμμόρφωσης προς τις εθνικές και τις ενωσιακές διατάξεις και να αναφέρουν λιγότερα μέτρα
διαχείρισης των θεμάτων που αφορούν την AYE, συγκριτικά με τις μεγάλες εταιρείες.
«Οι λόγοι είναι πολλοί, ξεκινώντας από την εγγενή δυσκολία τήρησης των ρυθμιστικών και
διοικητικών διατάξεων, η οποία πολλές φορές οφείλεται στην έλλειψη άμεσα διαθέσιμης
εμπειρογνωμοσύνης, και φτάνοντας έως την απουσία ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις
υποχρεώσεις, την απουσία καθοδήγησης ή το έλλειμμα επιβολής. Επιπλέον, το κόστος
συμμόρφωσης, σε σχετικούς όρους, είναι υψηλότερο για τις ΜΜΕ. Στη στρατηγική για την
περίοδο 2007-12, η Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία
στην Εργασία (EU-OSHA) συνέταξαν πρακτικούς οδηγούς και υλικό σχετικά με την ορθή
πρακτική με σκοπό την προώθηση της εφαρμογής μέτρων στις ΜΜΕ για την AYE. Το
διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης της επικινδυνότητας (Online Interactive Risk
Assessment Tool - OiRA), που ανέπτυξε ο οργανισμός EU-OSHA συμβάλλει σε μεγάλο
βαθμό στην προώθηση της συμμόρφωσης των ΜΜΕ με τις απαιτήσεις που αφορούν τον
73

τομέα της AYE. Ωστόσο, απαιτούνται πιο επικεντρωμένες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό και
εθνικό επίπεδο. Οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής θα πρέπει να συνεκτιμούν τις ειδικές
συνθήκες και τους περιορισμούς των πολύ μικρών και των μικρών επιχειρήσεων κατά τη
θέσπιση και την εφαρμογή ρυθμιστικών μέτρων για την AYE. Οι υπεύθυνοι για τη χάραξη
πολιτικής δεν πρέπει να θεωρούν ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τους κανόνες για
την AYE θα εφαρμοστούν ισότιμα ή θα έχουν το ίδιο σχετικό κόστος τόσο για τις μεγάλες όσο
και για τις μικρές επιχειρήσεις. Πρέπει να εξευρεθούν απλούστερες και αποτελεσματικότερες
λύσεις, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση των πολύ μικρών και των μικρών
επιχειρήσεων και κατά συνέπεια να διασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία της υγείας
και της ασφάλειας των εργαζομένων σε όλους τους χώρους εργασίας, ανεξάρτητα από το
μέγεθος των εταιρειών. Αυτό απαιτεί την απλούστευση της νομοθεσίας, όπου είναι δυνατόν,
και την παροχή προσαρμοσμένης καθοδήγησης και υποστήριξης στις πολύ μικρές και τις
μικρές επιχειρήσεις για τη διευκόλυνση της εκτίμησης της επικινδυνότητας» (Ευρωπαϊκή
Στρατηγική για την Υγιεινή και Ασφάλεια 2014-2020, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις).
Από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας 2014-2020,
αναφορικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τίθενται οι εξής στρατηγικοί στόχοι-προκλήσεις:
 Διευκόλυνση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την AYE, ιδίως
από τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις
 Παροχή χρηματοοικονομικής και τεχνικής υποστήριξης για την εφαρμογή του OiRA
(βλέπε πληροφορίες παρακάτω) και άλλων εργαλείων που βασίζονται στις
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στα κράτη μέλη, με επίκεντρο
τους τομείς προτεραιότητας
 Καθοδήγηση και προσδιορισμός παραδειγμάτων ορθής πρακτικής, λαμβάνοντας
υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα και τις συνθήκες των ΜΜΕ και ιδιαίτερα των πολύ
μικρών επιχειρήσεων
 Προώθηση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, διαδικασία κατά την οποία οι ΜΜΕ θα
έχουν την υποστήριξη μεγαλύτερων επιχειρήσεων στην αλυσίδα ανάδοχοςπρομηθευτής-αγοραστής με σκοπό τη βελτίωση της AYE
 Συνέχιση των εκστρατειών ευαισθητοποίησης
 Υποστήριξη από όλα τα κράτη μέλη των δραστηριοτήτων κατάρτισης που
πραγματοποιούνται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
Δυσκολίες και εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, η πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έχουν έλλειψη
οικονομικών/οργανωτικών πόρων και δομών. Επίσης, είναι συχνό το φαινόμενο να
παρουσιάζουν περιορισμένη γνώση θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας και αδυναμία
πρόληψης κινδύνων και ατυχημάτων.
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Συγκεκριμένα εμφανίζονται τα εξής:
 Υψηλότερα ποσοστά περιστατικών εργατικών ατυχημάτων/η συχνότητα ατυχημάτων
ή θανατηφόρων ατυχημάτων
 Χαμηλότερα επίπεδα συμμόρφωσης με τους εθνικούς και κοινοτικούς/ευρωπαϊκούς
κανόνες και δήλωση λιγότερων μέτρων διαχείρισης Υ&Α
 Περιορισμένη πρόσβαση των εργαζομένων στο δικαίωμά τους στην εκπροσώπηση
μέσω των εκλεγμένων αντιπροσώπων/υπάρχει περιορισμένη εκπροσώπηση των
εργαζομένων στα συμβούλια Υγιεινής και Ασφάλειας
 Έλλειψη άμεσα διαθέσιμης εμπειρογνωμοσύνης
 Απουσία καθοδήγησης, άγνοια υποχρεώσεων ή ανεπαρκής εφαρμογή κανόνων Υ&Α
 Υψηλότερο κόστος συμμόρφωσης για τις ΜΜΕ, σε σχετικούς όρους, συγκριτικά με τα
διαθέσιμα μεγέθη των μεγαλύτερων επιχειρήσεων
 Λιγότεροι πόροι για πολύπλοκα συστήματα, με χαμηλότερο προϋπολογισμό από ό,
τι οι μεγαλύτερες εταιρείες, για την κατάλληλη και αποτελεσματική διαχείριση των
κινδύνων
 Περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες και μέσα διαχείρισης
πολλαπλών ή πολύπλοκων κινδύνων (όπως π.χ. τα χημικά προϊόντα)
 Οι υψηλοί κίνδυνοι στην Ασφάλεια και την Υγεία των εργαζομένων των ΜΜΕ, από
την έκθεσή τους σε χημικούς παράγοντες, δεδομένων των ελλείψεων σε γνώσεις και
μέσα
 Μη ενσωμάτωση των υπεργολάβων στα ίδια Συστήματα Υγιεινής και Ασφάλειας με
το μόνιμο προσωπικό
 Περιορισμένη χρήση των υπηρεσιών πρόληψης
 Απουσία κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας
 Έλλειψη εμπειρίας των εργαζομένων και των εργοδοτών, λόγω του μικρότερου
κύκλου ζωής των ΜΜΕ και της μεγαλύτερης επικράτησης των μη μόνιμων
υπαλλήλων, σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες εταιρείες
 Χαμηλή συχνότητα ελέγχου και επιθεωρήσεων
 Ισχυρή ταύτιση του εργοδότη με την επιχείρηση, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει
καχυποψία, επιφυλακτικότητα και αμυντική στάση απέναντι σε εξωτερικούς
φορείς/εξωτερικούς συμβουλευτικούς συνεργάτες
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 Χαμηλή ή μηδενική επίγνωση των περιορισμών Υγείας και Ασφάλειας και σύγχυση
σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των προληπτικών, κανονιστικών και αντισταθμιστικών
υπηρεσιών
 Αδυναμία διεξαγωγής/ σύνταξης ρεαλιστικών και έγκυρων εκτιμήσεων
επαγγελματικού κινδύνου
 Η αντιμετώπιση του τομέα Υγιεινής και Ασφάλειας από τους εργοδότες περισσότερο
ως ατομική/προσωπική υπόθεση, παρά ως εταιρικό επαγγελματικό θέμα. Οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις τείνουν να στηρίζονται περισσότερο στη διατήρηση
επαρκούς επιπέδου προσοχής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των εργαζομένων
παρά στις πρακτικές της εταιρείας που προκύπτουν από την αξιολόγηση του
κινδύνου. Αυτό είναι συνέπεια των μεθόδων άτυπης οργάνωσης που κυριαρχούν σε
ΜΜΕ που έχουν ένα πιο επίσημο οργανωτικό σχεδιασμό, γεμάτο καλές πρακτικές
 Η έλλειψη εκπροσώπησης των εργαζομένων στις ΜΜΕ και η αντικατάσταση
επίσημων δομών από διαπροσωπικές σχέσεις (δίνεται η εντύπωση ότι η επαφή
εργαζομένων – υπευθύνων είναι πιο άμεση, χωρίς παρεμβολές άλλων προσώπων
και επιπλέον μοιράζονται τόσο το περιβάλλον εργασίας όσο και τις αβεβαιότητες και
τις δυσκολίες)
 Η ανάθεση σε εξωτερικούς συμβούλους δεν μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική,
δεδομένου ότι δεν έχουν εμπειρία και γνώση των διαφοροποιήσεων και των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ή ιδιομορφιών που παρουσιάζουν οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
 Η μη συνειδητοποίηση των κινδύνων της κακής πρακτικής και αντίστροφα των
οφελών της καλής πρακτικής
 Η χαμηλή συλλογική δράση και ελάχιστη ως μηδενική συνδικαλιστική εκπροσώπηση
 Επικράτηση της αντίληψης ότι η εφαρμογή οργανωμένων συστημάτων Υγιεινής και
Ασφάλειας και η τήρηση του αντίστοιχου κανονιστικού πλαισίου, είναι αιτία υψηλού
κόστους και γραφειοκρατικού βάρους, που συντελεί στον περιορισμό της ευελιξίας
και της ανάπτυξης των ΜΜΕ
 Διοικητικά εμπόδια στην Υγιεινή και Ασφάλεια ΜΜΕ όπως: ανώτερα στελέχη
επιφυλακτικά σε αλλαγές και νέες πρακτικές, προσκολλημένα σε αρχαίες
αναποτελεσματικές πρακτικές, με έντονο εμπειροκρατισμό και με λανθασμένες
αντιλήψεις περί ποιότητας εργασίας.
 Πολλά ανώτερα στελέχη των ΜΜΕ διακρίνονται από μία μόνιμη τάση «περιορισμού»
πάση θυσία, του μη παραγωγικού κόστους. Η τάση αυτή, τους οδηγεί να παίρνουν
αποφάσεις εις βάρος της Υγιεινής και της Ασφάλειας Εργασίας. Λειτουργούν
περισσότερο ως "φύλακες" των πόρων παρά ως managers αποφάσεων για το καλό
όλων
 Η έλλειψη ενημέρωσης για το τι ειδική νομοθεσία περί Υγείας και Ασφάλειας είναι
σχετική με την επιχείρησή τους. Ωστόσο, η έλλειψη συνειδητοποίησης της νομοθεσίας
δεν σημαίνει κατ 'ανάγκη αποκλεισμό της συμμετοχής στις προσπάθειες για τη
βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος όσον αφορά στη Υγεία και την Ασφάλεια
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ΜΜΕ και Νέοι Αναδυόμενοι Κίνδυνοι/εργασιακό stress
Όσον αφορά στους νέους και αναδυόμενους κινδύνους, όπως το επαγγελματικό stress, οι
ΜΜΕ δεν είναι πιο πίσω από τις μεγάλες επιχειρήσεις, στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών
κινδύνων, καθώς αυτή είναι μια νέα προτεραιότητα. Kρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν
την εμφάνιση ψυχοκοινωνικών κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον των ΜΜΕ είναι ο
ανεπαρκής έλεγχος, οι υψηλές απαιτήσεις, η ασάφεια ρόλων, η ανεπάρκεια μέσων, η
ανεπάρκεια γνώσης, τα κενά οργάνωσης και ο ελλιπής σχεδιασμός και συνδέονται με την
κακή επαγγελματική υγεία
Υπάρχουν παραδείγματα καλών πρακτικών σε ΜΜΕ όπου οι εργαζόμενοί τους έχουν
περάσει από τη φάση εντοπισμού των προβλημάτων στο χώρο εργασίας τους στο στάδιο
εφαρμογής μέτρων αντιμετώπισής τους και τη μείωσή των κινδύνων που ελλοχεύουν.
Νέες προκλήσεις για τις ΜΜΕ
 Η Αλλαγή νοοτροπίας που ήταν παλαιότερα αποτελεσματική για πολλές επιχειρήσεις,
δεν είναι πλέον επαρκής για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των νέων κανονισμών
 Η απαίτηση πρόβλεψης και το σχέδιο για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων
συμβάντων και των δυνητικών κινδύνων, απαιτεί μια πιο ενεργητική προσέγγιση για
τη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία
 Ειδικά θέματα που αφορούν στις ΜΜΕ πρέπει να καταστούν σημαντικά στο πλαίσιο
αξιολόγησης του κινδύνου. Για παράδειγμα, στη θετική πλευρά μπορεί να είναι η
εξειδικευμένη γνώση των ειδικών κινδύνων που σχετίζονται με τις τοπικές διεργασίες
και διαδικασίες παραγωγής
 Το γεγονός ότι η οικονομική πίεση στην επιχείρηση μπορεί να είναι τέτοια ώστε, η
Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας να θεωρείται ως κάτι λιγότερο από μια προτεραιότητα
Προτάσεις για την ορθότερη εφαρμογή συστημάτων Υγιεινής και Ασφάλειας στις ΜΜΕ
 Κατάταξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων σε κλάδους χαμηλού κινδύνου και
διερεύνηση της απλούστευσης της εφαρμογής της αξιολόγησης του κινδύνου
 Προώθηση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών.
 Απλούστευση των υποχρεώσεων
 Διοικητικός συντονισμός, κυρίως one-stop shops
 Tailor-made πληροφορίες, καθοδήγηση, εκπαίδευση
 Έγκαιρη αξιολόγηση των κανονιστικών επιπτώσεων για τις μικρές επιχειρήσεις
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 Βελτίωση και εξέλιξη της ποιότητας παροχής πρακτικών εργαλείων για τη
διευκόλυνση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό της ΕΑΥ (όπως OiRA το οποίο
είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την παροχή εργαλείων εκτίμησης τομεακών
κινδύνων και το οποίο βοηθά τις μικρές-μεσαίες επιχειρήσεις να διεξάγουν
ρεαλιστικές εκτιμήσεις κινδύνων)
 Διάδοση των καλών πρακτικών
 Ανάπτυξη απλών εργαλείων αξιολόγησης κινδύνων και χάραξη κατευθυντήριων
γραμμών
 Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες πρόληψης
 Προσφορά οικονομικών κινήτρων
 Διαδραμάτιση διττού ρόλου των Επιθεωρήσεων Εργασίας «ως ενδιάμεσοι για την
προώθηση της καλύτερης συμμόρφωσης με τη νομοθεσία στις ΜΜΕ, κυρίως μέσω
της εκπαίδευσης, της πειθούς και της ενθάρρυνσης και όταν από την άλλη κρίνεται
απαραίτητο, «με αυστηρά και πιεστικά μέσα»
 Προώθηση της ανάπτυξης της αξιολόγησης των κινδύνων και της πρακτικής
πρόληψης, όπως ενσωματώνονται στις οδηγίες Ασφάλειας και την Υγείας και παροχή
έγκαιρης παρέμβασης

 Πρόσβαση στην έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία
 Ενθάρρυνση της ανάπτυξης βιώσιμων ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων υψηλής
προστιθέμενης αξίας στον τομέα της ΕΑΥ με τη συμμετοχή των εργοδοτών, των
εργαζομένων και των εκπροσώπων ή προγραμμάτων εταιρικής σχέσης
 Συμβολή στη μείωση του αριθμού και της σοβαρότητας των εργατικών ατυχημάτων
στις ΜΜΕ
 Προώθηση της Υ&Α στην εργασία ως μέρος της επιχειρηματικής σκέψης/λογικής και
απόδειξη σε ΜΜΕ ότι «καλή ασφάλεια και υγεία σημαίνει καλή επιχείρηση»
 Παροχή βοήθειας στις ΜΜΕ στην υιοθέτηση της πρακτικής «Godfathering»:
διδασκαλία, καθοδήγηση, tutoring and coaching ή να είναι ένας «καλός γείτονας»,
δηλαδή της πρακτικής των μεγάλων εταιρειών να βοηθούν μεταφέροντας τις γνώσεις
τους στις ΜΜΕ να υιοθετήσουν τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία τους. Η
συσσωρευμένη τεχνογνωσία των μεγάλων εταιρειών μπορεί να μεταφερθεί σε ΜΜΕ,
χωρίς τεράστια οικονομική επιβάρυνση για το τελευταίο και με αμοιβαίο όφελος
 Πλήρης ενσωμάτωση του εργολαβικού προσωπικού στα ίδια συστήματα Υγιεινής και
Ασφάλειας με το μόνιμο προσωπικό με κοινό όραμα και κοινή κουλτούρα Υγιεινής και
Ασφάλειας
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Εξελίξεις στα θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας μετά την τελευταία
συνάντηση της Advisory Committee of Safety and Health στις 2930/11/2016

 Ολοκλήρωση της Αξιολόγησης των οδηγιών Υ&Α
Θα κυκλοφορήσει αντίστοιχο έγγραφο Communication από την Commission που θα
συμπεριλαμβάνει και το επίσημο document με τα συμπεράσματα από την αξιολόγηση
του EU OSH Κανονιστικού Πλαισίου. Τα συμπεράσματα δεν θα διαφέρουν από τις τελικές
τοποθετήσεις επί του θέματος της ACSH.
Πριν κυκλοφορήσει το Communication Paper θα πάει σε διαβούλευση στα υπόλοιπα
ευρωπαϊκά όργανα, όπου θα πραγματοποιηθεί και ο πολιτικός διάλογος για το
υφιστάμενο πλαίσιο, την αποτελεσματικότητά του, τον εκσυγχρονισμό του, τις νέες
στοχεύσεις που πρέπει να υπάρχουν, το είδος των συμπληρώσεών του σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής στην Υ&Α και άλλα συναφή.
Φαίνεται ότι ίσως χρειαστεί ανανέωση κάποιων οδηγιών σε τεχνικά θέματα, χωρίς όμως
να γίνονται περικοπές σε θέματα ουσίας. Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου
χωρίς περικοπές οδηγιών (τονίστηκε ιδιαίτερα από την Commission). Οποιεσδήποτε
αλλαγές θα περάσουν από τη γνωμοδότηση της ACSH.
Aπό το Roadmap Communication on Health and Safety at Work που κυκλοφόρησε η
Commission εντοπίζονται 5 βασικά σημεία για τη βελτίωση της νομοθεσίας H&S και τη
βέλτιστη εφαρμογή της.
1. Ισχυρή προσήλωση στη συνεχή προσπάθεια δημιουργίας στοιχειοθετημένων
προτάσεων για νέα όρια, νέων ουσιών που θα ενταχθούν στην οδηγία προστασίας
εργαζομένων από τις καρκινογόνες-μεταλλαξιογόνες ουσίες
2. Στόχευση στην εφαρμογή του θεσμικού EU πλαισίου Υ&Α, εξασφαλίζοντας
καλύτερους και πλέον σύγχρονους τρόπους, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη
εφαρμογή των εθνικών πλαισίων. Ιδιαίτερη σημασία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
και πώς μπορεί αυτές να υποστηριχτούν για την καλύτερη εφαρμογή του πλαισίου
3. Αναγνώριση ότι οι νέοι αναδυόμενοι κίνδυνοι όπως το εργασιακό stress και τα
μυοσκελετικά, θα καλύπτονται στην OSH framework directive. H Commission εκτιμά
ότι προς το παρόν δεν θα προχωρήσει στη δημιουργία συγκεκριμένων οδηγιών
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(prescriptive) επί των θεμάτων αυτών, αλλά θα στοχεύσει με guidance στην αύξηση
της ευαισθητοποίησης όλων των φορέων της εργασίας στα θέματα αυτά
4. Προσπάθεια μείωσης διοικητικών βαρών και απλοποιήσεων, ώστε το θεσμικό
πλαίσιο Y&A να λειτουργεί καλύτερα, χωρίς να μειώνεται το επίπεδο προστασίας των
εργαζομένων. Η Commission προτείνει τη διευκόλυνση και ενίσχυση διαδικασιών
ανταλλαγής γνώσης μεταξύ κρατών μελών σχετικά με το θέμα των μειώσεων
διοικητικών βαρών και απλοποιήσεων, μέσω πχ ομότιμων αξιολογήσεων από
αντίστοιχους ειδικούς,
5. Αλλαγές σε τεχνικό επίπεδο Οδηγιών ή τμημάτων τους μετά από συγκεκριμένη
ανάλυση. Αυτό θα συμβεί σε προσεχές στάδιο. Θα δοθεί προσοχή οι αλλαγές αυτές
να είναι ισορροπημένες, προστατεύοντας αφ’ ενός τους εργαζομένους έναντι νέων
κινδύνων που προέρχονται από την εξέλιξη τεχνικών δεδομένων και νέων συνθηκών
και αφ’ ετέρου χωρίς πρόσθετα βάρη στους εργοδότες
 Προστασία εργαζομένων από επικίνδυνες ουσίες
−

Το Πρώτο κύμα ένταξης ουσιών στη CMD

Τίθεται ως πρώτη προτεραιότητα της Commission. Θα προχωρήσει σε συνεχείς εκδόσεις
καταλόγων ουσιών και αντίστοιχων ορίων έκθεσης και στο πλαίσιο της οδηγίας CMD
(καρκινογόνα) και στο πλαίσιο της CAD (χημικά).
Έχει ολοκληρωθεί από την Commission όλη η διαδικασία για τις 13 ουσίες του 1st wave
συμπλήρωσης της CMD με την αντίστοιχη συμμετοχή της ACSH. H πρόταση πήγε στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο και εξέδωσε τη draft report του. Δυστυχώς οι απόψεις του
Κοινοβουλίου διαφέρουν σημαντικά και από αυτές της Commission – ACSH και από αυτές
του Συμβουλίου, δυσκολεύοντας τα πράγματα.
Οι βασικότερες διαφορές είναι οι εξής:
− Τοποθετεί μικρότερα όρια σε πολλές από τις προτεινόμενες ουσίες όπως το
κρυσταλλικό πυριτικό, wood dust, chromium VI, refractory ceramic fibres, Acrylamide
1, 3 butadiene
−

Eντάσσει τις τοξικές ουσίες που προκαλούν στειρότητα στην CMD (reprotoxic
substances)

−

Θέλει να θεσμοθετηθεί lifetime υποχρεωτική
εργαζομένων που εκτίθενται σε επικίνδυνες ουσίες

παρακολούθηση

της

υγείας

Η Business Europe ήδη βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης επιστολής με την οποία θα
απαντά στις θέσεις του Κοινοβουλίου, τονίζοντας ότι είναι επιστημονικά αστήριχτες και δεν
αποτελούν προϊόν συμμετοχικών διαδικασιών, όπως αυτή της Advisory Committee of Safety
and Health.
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−

Το δεύτερο κύμα ένταξης ουσιών στην CMD

Ολοκληρώθηκε η Impact Assessment. Ακολούθησε εσωτερική διαβούλευση (εντός
Commission) από το Scrutiny Board και το Κολέγιο Επιτρόπων. Τελικώς, καταλήγουν στην
απόφαση να μειωθεί η αρχικώς προτεινόμενη λίστα των 12 καρκινογόνων σε 8. Εξαιρέθηκαν
προς το παρόν, προκειμένου να ενισχυθούν τα αποδεικτικά στοιχεία και τα επιστημονικά
επιχειρήματα, τα diesel engine exhaust και άλλες 3 ουσίες.
Θα γίνει προσέγγιση ουσία προς ουσία χωρίς να συμπεριληφθούν στην προσπάθεια αυτή
τα μίγματα ουσιών (γι’ αυτό και εξαιρέθηκαν τα diesel exhaust).
To 2018-2019 θα είναι τα έτη της νέα εκστρατείας για τις επικίνδυνες ουσίες
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 REACH , επικαλύψεις και διαφορές με οδηγίες Υ&Α
Είναι πλέον οφθαλμοφανές ότι και επικαλύψεις υπάρχουν αλλά προπαντός, διαφορές
αντιμετώπισης των επικίνδυνων ουσών όπως διαφορές προτεινόμενων ορίων. Θα
συνέλθουν οι επιστημονικές επιτροπές REACH και CMD-CAD chemicals, προκειμένου να
ελέγξουν τα διαφορετικά όρια και τις υποχρεώσεις καθώς και τις μεθόδους αντιμετώπισης
των επικίνδυνων ουσιών. Υπάρχει η αντίληψη ότι τα OELs είναι για την εργασία και τα
REACH limits and values για τους χρήστες και την αγορά. Επίσης, υπάρχει η άποψη ότι όπου
έχουν θεσμοθετηθεί OELs να οριοθετούνται ως έχουν από το REACH. Στόχος είναι η
υιοθέτηση ενιαίων ορίων.
Η Commission πιστεύει ότι δεν θα ξαναγραφτούν οι οδηγίες Υ&Α για να τροφοδοτηθεί το
REACH, πρέπει μάλλον αντίστροφα να γίνει η προσέγγιση.
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 Εθνικές Στρατηγικές Υ&Α, εναρμόνιση με στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής
Γίνεται εκτεταμένος διάλογος για την παρακολούθηση των ανωτέρω με συγκεκριμένους
δείκτες και στατιστικά στοιχεία.
Υπάρχουν έντονες διαφωνίες σχετικά με αυτό και ιδιαίτερα από τους εκπροσώπους των
εργοδοτών. Πιστεύεται ότι δεν είναι εύκολο να καθοριστούν τέτοιου είδους δείκτες ούτε είναι
εύκολο να δημιουργηθούν ενιαία στατιστικά που θα δίνουν ενιαία εικόνα για την εφαρμογή
των εθνικών στρατηγικών και κατ’ επέκταση και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής.

ΣΤ. ΣΜΕ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Απόψεις του κλάδου σχετικά με την Opinion της Commission
αναφορικά με το Circular Economy Package

Πλαίσιο για την κυκλική οικονομία
Τα μέλη της Euromines και μαζί με αυτά και ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, είναι
ένθερμοι υποστηρικτές του concept της Κυκλικής Οικονομίας «όπου η αξία των προϊόντων,
υλικών και πηγών, διατηρείται στην οικονομία όσο το δυνατό περισσότερο και η γενιά των
αποβλήτων ελαχιστοποιείται». ‘Όπως ορθά δηλώθηκε στο πλαίσιο δράσης της Ε.Ε. για την
Κυκλική Οικονομία, οι ορυκτές πρώτες ύλες θα συνεχίσουν να παίζουν σημαντικό ρόλο στις
παραγωγικές διαδικασίες και γι’ αυτό θα πρέπει να καταστεί σαφές/κατανοητό ότι ο δεύτερος
πυλώνας της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες- «ενίσχυση της
βιώσιμης λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας των ευρωπαϊκών πρώτων υλών»,
χρειάζεται να εφαρμοστεί πλήρως, προκειμένου να γίνει βιώσιμη μετάβαση από το ένα
μοντέλο της οικονομίας στο άλλο.
Προκειμένου η πολιτική της Κυκλικής Οικονομίας να παράγει/δημιουργήσει νέα και βιώσιμα
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την Ευρώπη, είναι πολύ σημαντικό να γίνει απόλυτα
ξεκάθαρη και κατανοητή, τι είναι σε θέση να κάνει και τι όχι. Σε πρόσφατα έγγραφα που
ετοιμάστηκαν από την Commission, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και/ή το Γενικό Γραμματέα
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του Συμβουλίου, εκφράζονται από τη Euromines επιφυλάξεις για κάποιες χαρακτηριστικές
θέσεις όπως:
1. Με την Κυκλική Οικονομία, θεωρείται, ότι οι κίνδυνοι που συσχετίζονται με την
πρόσβαση
στις
ορυκτές
πρώτες
ύλες,
μειώνονται.
Η
αυξημένη
επαναφορά/αποκατάσταση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, από μόνες τους,
δεν θα μειώσουν ουσιαστικά τους κινδύνους εφοδιασμού που αντιμετωπίζουν οι
κατασκευαστές. Όσο η ζήτηση κυμαίνεται, ο εφοδιασμός με ανακυκλωμένα υλικά,
μπορεί γρήγορα να γίνει οικονομικά ασύμφορος ή γεμάτος εμπόδια, εξαιτίας της
έλλειψης αποβλήτων. Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι δεν μπορούν να ανακυκλωθούν
όλες οι πρώτες ύλες, θα χρειαστεί και από τους 3 πυλώνες της Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής για τις Πρώτες Ύλες (εμπόριο, πρωτογενής παραγωγή και
αποδοτικότητα/αξιοποίηση/επάρκεια των πόρων) να διαφοροποιηθεί η πολιτική τους
που αφορά στον εφοδιασμό με πρώτες ύλες, ώστε να μειωθούν οι σχετικό κίνδυνοι.
Προκύπτει ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε πρωτογενείς
δευτερογενείς ύλες στην Κυκλική Οικονομία-γιατί απαιτούνται και τα δύο

και

2. Με την Κυκλική Οικονομία θεωρείται ότι αυξάνεται η προστασία των επιχειρήσεων
απέναντι σε ασταθείς τιμές. Οι κυβερνήσεις μπορούν να κάνουν λίγα πράγματα για
να επηρεάσουν τις ασταθείς παγκόσμιες τιμές των commodities. Παρά το γεγονός ότι
σε κάποιες χώρες στο παρελθόν υπήρχαν συμφωνίες για commodities, που στόχο
είχαν να σταθεροποιήσουν τις παγκόσμιες τιμές π.χ. χαλκού, νικελίου ή κασσίτερου,
αυτές οι προσπάθειες είχαν μικρή επιτυχία –και με διάρκεια λίγων μόνο χρόνων. Η
έντονη ζήτηση συνδυασμένη με χαμηλής έντασης προσφορά, δημιουργεί ασταθείς
τιμές. Το πακέτο κυκλικής τεχνολογίας, θα προσδώσει αξία αλλά δεν θα μειώσει την
αστάθεια των τιμών των commodities
3. Το προτεινόμενο μοντέλο οικονομίας οδηγεί σε ελάττωση της χρήσης πόρων.
Τόσο στην πρόταση της Commission τον Ιούλιο του 2014 όσο και στη νέα πρόταση του
Δεκεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Ένωση απείχε από το να ζητήσει περικοπές στη χρήση
πόρων. Η αξιοπιστία και η δύναμη της νέας στρατηγικής είναι ότι στοχεύει συνολικά σε
καλύτερες επιδόσεις σε περιβαλλοντικά θέματα, διασφαλίζοντας τη βιώσιμη κατανάλωση και
παραγωγικές συνήθειες που εξασφαλίζουν την πιο αποτελεσματική χρήση πόρων. Η
ευρωπαϊκή οικονομία μπορεί να γίνει καθαρότερη και πιο ανταγωνιστική μειώνοντας τα
απόβλητα και ενισχύοντας παράλληλα την ανακύκλωση. Έτσι, η επιβολή περικοπών στη
χρήση πόρων, θα είναι μη απαραίτητη και εν πολλοίς αντιπαραγωγική.
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Εκτός των ανωτέρω, ιδιαίτερα ο κλάδος μας, θέτει τα ζητήματα καλύτερου προσδιορισμού
των όρων «επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση και ανακύκλωση» των οικοδομικών αποβλήτων
όπως και των αποβλήτων κατεδάφισης. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει ανάγκη να προσδιοριστεί
επακριβώς η χρήση αυτών των υλικών στις διαδικασίες “backfilling” και για τις περιπτώσεις
όπου τα ανάλογα απόβλητα, είναι μη επικίνδυνα.

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:
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Ηealth and Safety Committee
Θέματα νέου ενδιαφέροντος:
α Καλές πρακτικές εφαρμογής των ορίων έκθεσης (ΟΕLs) σε ΝΟ2/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 μελών
και στη συνέχεια εμφανίζοντάς τις σε αντίστοιχη έκδοση που θα παρουσιαστεί το πρώτο
μισό του 2017.
Είναι γνωστό ότι η Commission αποφάσισε ένα «moratorium» 5 ετών για την εφαρμογή
αυτών των OELs από την εξορυκτική βιομηχανία
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 κλάδου 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
86

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

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.
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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.

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:
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 Να γραφτούν από ειδικούς των κρατών μελών μετά από διαβούλευση με τη
βιομηχανία
 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 Scoreboard που παρουσιάζεται, μπορεί να έχει χρησιμότητα σε πολλούς τομείς πολιτικής
και σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων όπως π.χ. για την κυκλική οικονομία.
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Θα ανανεώνεται με νέες προσεγγίσεις και στοιχεία κάθε δύο χρόνια.
Αναλυτικότερα στοιχεία δίνονται παρακάτω:
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 επίπεδο.
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.

CEN Press Release (2016-05-11): European Standard for paraffinic
diesel fuel (EN 15940)

O CEN έχει εγκρίνει ένα νέο ευρωπαϊκό πρότυπο για παραφινικά ντίζελ, κατασκευασμένο
από σύνθεση ή υδρο-κατεργασία. Το πρότυπο EN 15940, που θα δημοσιευθεί από όλα τα
μέλη της CEN πριν από το τέλος του 2016, καθορίζει τις απαιτήσεις και τις μέθοδους δοκιμής
για την αγορά και την εφαρμογή παραφινικών ντίζελ που περιέχουν ένα επίπεδο έως και
7% σε μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (FAME) για χρήση σε πετρελαιοκινητήρες.
Οι παραγωγοί παραφινικών καυσίμων αναγνώρισαν την ανάγκη για μια νέα προδιαγραφή
στο πλαίσιο της αυξανόμενης ζήτησης στην αγορά για καθαρότερα καύσιμα. Το νέο
ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15940 αποδεικνύει την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των
παραγωγών καυσίμων, κατασκευαστών αυτοκινήτων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών
στην Ευρώπη για την επίτευξη συναίνεσης σχετικά με μια προδιαγραφή για μια νέα γενιά
καθαρότερων καυσίμων ντίζελ μεταφοράς. Η χρήση παραφινικών ντίζελ μπορεί να οδηγήσει
σε βελτιώσεις στην ποιότητα του τοπικού αέρα, χωρίς να χρειάζεται να εισαγάγει αλλαγές
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στην υπάρχουσα υποδομή των καυσίμων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συστατικό μίγματος
σε συμβατικό ντίζελ ή ως τελικό καύσιμο 100%, το οποίο ήδη εφαρμόζεται σε πολλές
ευρωπαϊκές αγορές.
"Το πρότυπο 15940 EN αποτελεί ορόσημο και μια επιτυχία για τις δημόσιες αρχές, τους
κατασκευαστές των καυσίμων και των οχημάτων, και πάνω απ 'όλα για τους καταναλωτές
σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ», δήλωσε ο Jörg Spanke, πρόεδρος της ομάδας εργασίας
«παραφινικό καύσιμο» της CEN.
Το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο για την «Καύσιμα αυτοκινήτων - παραφινικό καύσιμο diesel από
σύνθεση ή υδρογονοκατεργασίας - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής» (EN 15940: 2016)
αναπτύχθηκε από την Τεχνική Επιτροπή CEN «αερίων και υγρών καυσίμων, λιπαντικών και
συναφών προϊόντων πετρελαίου».
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραφινικά καύσιμα ντίζελ είναι υγρά καύσιμα που μπορούν να
δημιουργηθούν συνθετικά από πρώτες ύλες όπως το φυσικό αέριο (GTL), βιομάζα (BTL) ή
άνθρακας (CTL) ή μέσω υδρο-κατεργασίας με φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη. Αυτά τα καύσιμα
υψηλής ποιότητας έχουν καθαρότερη καύση από ό, τι τα συμβατικά καύσιμα ντίζελ βάσει του
αργού πετρελαίου και είναι έτσι σε θέση να μειώσουν τις τοπικές επιβλαβείς εκπομπές, όπως
τα οξείδια του αζώτου και αιωρούμενων σωματιδίων.

Έκθεση της Commission για την αξιολόγηση της εφαρμογής της
Οδηγίας Περιβαλλοντικής Ευθύνης (Εnvironmental Liability
Directive)(ΕLD) και την πρόληψη και επανόρθωση ζημιών στο
περιβάλλον

Επειδή γίνεται πολύς λόγος τώρα τελευταία και στην Ελλάδα σχετικά με την εφαρμογή της
οδηγίας και την επιβολή χρηματοοικονομικών εγγυήσεων επί έργων, παραθέτουμε βασικά
σημεία αυτής της έκθεσης:
Η Οδηγία ELD σχεδιάστηκε προκειμένου να αντιμετωπιστούν ή να μειωθούν συμβάντα που
προκαλούν εκτεταμένες περιβαλλοντικές ζημιές (σε βιοποικιλότητα, νερό και έδαφος). Εάν
δε συμβεί αστοχία εγκαταστάσεων και προκληθεί ζημιά, να μπορεί να αντιμετωπιστεί
πλήρως, αίροντας τις επιπτώσεις της. Βασίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».Αυτό
σημαίνει ότι ο ρυπαίνων και όχι ο απλός φορολογούμενος, πρέπει να πάρει τα κατάλληλα
μέτρα και το κόστος που απαιτεί η αντιμετώπιση της ζημιάς. Στο Annex III της ELD,
περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στην Οδηγία και που σε αυτές
επιβάλλονται χρηματοοικονομικές εγγυήσεις για την αντιμετώπιση πιθανών επικίνδυνων
καταστάσεων που μπορούν να προκαλέσουν.
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Σε αυτή τη λίστα ανήκουν και τα εξορυκτικά έργα, μόνο ως προς τις εγκαταστάσεις/αποθέσεις
αποβλήτων τους και μόνο σύμφωνα με την Οδηγία Διαχείρισης Μεταλλευτικών Αποβλήτων
(MWD).
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εφαρμογής της ELD από τα κράτη μέλη, έγινε μελέτη που
βασίστηκε σε πέντε παραμέτρους: τη σχετικότητα, την αποτελεσματικότητα, την
αποδοτικότητα, τη συνοχή και την προστιθέμενη αξία, δίνοντας μια εικόνα για το πώς η
Οδηγία δουλεύει, τι έχει επιτύχει στην εφαρμογή, ποια είναι τα κενά ή οι ελλείψεις και ποιες
οι προκλήσεις.
(Λεπτομέρειες στο COM (2016) 204 final – 144 2016 , report from the Commission to the
Council and the European Parliament under Article 18 (2) of the Directive 2004/EC on
Envirnomental Liability with regard to the prevention and remedying of environment damage).
H μελέτη αποδεικνύει ότι σε γενικές γραμμές η εφαρμογή της οδηγίας, από τα κράτη μέλη,
αρκετά μετά την έκδοσή της από την Commission, έδωσε καλύτερα αποτελέσματα στην
προστασία του περιβάλλοντος, στις αποκαταστάσεις ζημιών, στη βελτίωση των standards
των εγκαταστάσεων, στη συγκεκριμενοποίηση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και στη
συμμετοχή του κοινού.
Παρόλ’ αυτά εντοπίζονται μεγάλες διαφορές μεταξύ Κ.Μ. στην υλοποίηση της οδηγίας. Σε
κάποια κράτη μέλη γίνεται συχνή χρήση της ELD σε περίπτωση περιβαλλοντικών
ατυχημάτων χρησιμοποιώντας την ως επικρατέστερο εργαλείο για παρεμβάσεις, απ’ ό,τι
άλλη υπάρχουσα νομοθετική ρύθμιση εθνικού ή κοινοτικού δικαίου. Σε κάποια άλλα κράτη
μέλη που διαθέτουν συγκεκριμένο, εξειδικευμένο σχετικό εθνικό πλαίσιο χρησιμοποιούν το
εθνικό τους δίκαιο περισσότερο από την ELD. Στα κράτη αυτά, γίνεται χρήση και εφαρμογή
του όρου «σοβαρό όριο» πέραν του οποίου προσδιορίζεται η ανάγκη παρέμβασης. Σε
αρκετά Κ.Μ. η χρησιμοποίηση μεθόδων που απαλύνουν ή επανορθώνουν ζημιές, κατ’
απαίτηση της ELD, είναι συχνή.
Σε κάθε περίπτωση όμως η πολλαπλή εμφάνιση μέτρων, τρόπων, μεθόδων εφαρμογής της
ELD σε συνδυασμό με την έλλειψη στοιχείων σε κοινοτικό επίπεδο και ιδιαίτερα στοιχείων
κόστους, αποτελεί πρόκληση για τη μελλοντική εφαρμογή της ELD.
H Commission αποδέχεται τις απόψεις των μελετητών για την ανάληψη του σχετικού Action
Plan που θα εξαλείψει τα προβλήματα. Πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί πλήρως ο τρόπος
εφαρμογής της για καλύτερη γνώση του περιεχομένου της και των απαιτήσεών της. Να
συγκεντρωθούν στοιχεία και πληροφορίες που θα βοηθήσουν την εφαρμογή της με τις
απόψεις ειδικών στις risk assessments περιβαλλοντικών ζημιών.Να δημιουργηθούν
guidelines για την εφαρμογή της Οδηγίας. Να συλλεχθούν στοιχεία κατάλληλα ώστε να
μπορεί να προσδιορίζεται ο κίνδυνος και οι τρόποι πρόληψής του καθώς και οι επανορθώσεις
των ατυχημάτων και να διευκολύνονται με τη χρήση αυτών των στοιχείων οι αποφάσεις των
δημοσιών υπηρεσιών. Να προσδιοριστεί, με βάση καλύτερα στοιχεία, η εφαρμογή ή τα
προβλήματα εφαρμογής ή τα αντίστοιχα κενά στην Οδηγία. Αυτά θα βοηθήσουν την
Commission να αξιολογήσει ακριβέστερα την εφαρμογή της Οδηγίας στο μέλλον.
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Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της ELD, οι μελετητές αμφισβήτησαν πολλές φορές την
επαρκή ένταξη σε αυτήν των εξορυκτικών δραστηριοτήτων για να πάρουν άμεσες
απαντήσεις από τον κλάδο(συνεργασία Euromines και συνδέσμων μελών της). Παραθέτουμε
χαρακτηριστικά δύο σημεία από τη μελέτη:
− Μust prioritize inter alia an extension of the list of activities in Annex III to include
additional activities such as mining
− H ύπαρξη ατυχηματικών συμβάντων σε μεταλλεία συνηγορεί στον προηγούμενο
ισχυρισμό και αυτό υποστηρίζεται και από NGOs
O κλάδος απάντησε ότι είναι πλήρως ενταγμένος στην ELD με τις εγκαταστάσεις αποβλήτων
του και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την MWD. Ισχυρισμοί του τύπου ότι πιθανή
αστοχία μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, πρέπει να συνοδεύεται από υψηλότερες απαιτήσεις
στην ELD είναι αβάσιμοι γιατί η κλαδική Οδηγία MWD καλύπτει πλήρως το αντικείμενο. Γι’
αυτό εξάλλου δημιουργήθηκε ως εξειδικευμένο νομικό εργαλείο από την Commission για να
αντιμετωπίσει όλο το θέμα διαχείρισης των εξορυκτικών αποβλήτων.

Raw Materials Scoreboard

Aποτελεί μία πρωτοβουλία της Commission στο πλαίσιο της European Innovation
Partnership (EIP) on Raw Materials. Ο σκοπός της μελέτης αυτής, είναι να τροφοδοτήσει με
ποσοτικά στοιχεία τα αντικείμενα που έχουν καθοριστεί στο στρατηγικό σχεδιασμό του EIP
και στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πρώτες ύλες.
Παρουσιάζει τη σχετική πληροφορία και δεδομένα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε
πολλές περιπτώσεις όπως για καταγραφή της πορείας βιώσιμης ανάπτυξης και προόδου του
κλάδου για λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας και αποτίμηση της
επίτευξης των στόχων που αφορούν στις ΟΠΥ και τα μέταλλα.
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Το Scoreboard αποτελείται από 24 δείκτες που γκρουπάρονται σε πέντε θεματικές. Όλοι οι
δείκτες βασίζονται σε βέλτιστα διαθέσιμα στοιχεία, κοινώς αποδεκτά, αξιόπιστα, εύκολα στον
υπολογισμό τους και στη συλλογή τους.
Στο executive summary της μελέτης της Commission για το «Raw Materials Scoreboard»
τονίζεται ιδιαίτερα η σημασία των ΟΠΥ στην καθημερινή ζωή και στη βιώσιμη ανάπτυξη των
ευρωπαϊκών κοινωνιών. Επίσης τονίζεται ότι πρόκειται να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στις
τεχνολογίες προστασίας του περιβάλλοντος π.χ. «low carbon technologies», που είναι
απαραίτητες για την Ε.Ε. ώστε να πετύχει τους στόχους για μικρότερη κατανάλωση ενέργειας
και αντιμέτωπη της κλιματικής αλλαγής. Η παραγωγή αυτής της τεχνολογίας οδηγεί σε
συγκεκριμένες απαιτήσεις πρώτων υλών για να υποστηριχθεί και μάλιστα πολύ μεγάλες
μέχρι το 2030 (εικοσαπλάσιες από σήμερα).
Οι αυξανόμενες ανάγκες παγκόσμια σε ΟΠΥ έχουν σημαντικές συνέπειες στην εξασφάλιση
εφοδιασμού της Ε.Ε. σε πρώτες ύλες, δημιουργώντας αβεβαιότητα για την κάλυψη των
αναγκών των ευρωπαϊκών χωρών. Στην κάλυψη των αναγκών αυτών πρέπει να ληφθεί
υπόψη και η παράμετρος του απαιτούμενου χρόνου εντός του οποίου τα μεταλλεία/ορυχεία
μπορούν να προετοιμαστούν και να παράγουν. Ο χρόνος μεταξύ έρευνας και
εκμετάλλευσης/ανάπτυξης ενός μεταλλείου, μπορεί να πάρει περισσότερο από δέκα χρόνια.
Λόγω λοιπόν αυτών των μεγάλων, σε διάρκεια κύκλων, οι αυξημένες ανάγκες εφοδιασμού
σε ΟΠΥ της παγκόσμιας αγοράς, δεν μπορεί να καλυφθούν εντός μικρών χρονικών
διαστημάτων.
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Δυσκολίες μεγάλες υπάρχουν και στην παραγωγή δευτερευόντων πρώτων υλών (που δεν
εξορύσσονται) γιατί αυτή εξαρτάται από τις ποσότητες των υλικών που στο τέλος ζωής τους,
είναι διαθέσιμες για ανακύκλωση.
Παραθέτουμε μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία:
 Η συνολική παγκόσμια εξορυκτική παραγωγή πρώτων υλών από 7 δις. τόνους το
1900 ανέβηκε σε 68 δις τόνους το 2009 (που ήταν και χρονιά κρίσης)
 Οι ποσότητες ΟΠΥ που καταναλώνονται στις κατασκευές, αυξήθηκαν περισσότερο
από 40 φορές από το επίπεδο των αρχών του 20ου αιώνα
 Παρόλα αυτά η παγκόσμια παραγωγή ΟΠΥ παρουσιάζει σχετική αποσύζευξη από
την παγκόσμια ανάπτυξη. Ενώ έχει αναπτυχθεί 10 φορές περίπου πάνω από το
επίπεδο του 1900, το παγκόσμιο ΑΕΠ έχει αυξηθεί σχεδόν 25 φορές αντίστοιχα.
Παραθέτουμε σχετικό διάγραμμα:

Για τους λόγους αυτούς, η Ε.Ε. έχει εκπονήσει τη δική της στρατηγική για τις πρώτες ύλες και
τη Εuropean Innovation Partnership for Raw Materials. Είναι μια πλατφόρμα συμμετεχόντων
(stakeholders) που φέρει κοντά βιομηχανία, δημόσιες υπηρεσίες, εκπαίδευση και ΜΚΟ.
Φέρνοντας κοντά διάφορους παράγοντες της οικονομίας, είναι σημαντικό γιατί η εφοδιαστική
αλυσίδα των πρώτων υλών χαρακτηρίζεται από περίπλοκη διασύνδεση παραγόντων που
καθορίζουν τη «value chain”. Aκόμη και μικρές κανονιστικές αλλαγές μπορούν να έχουν
επιπτώσεις πολύ μακράν των στόχων και των υφιστάμενων διαδικασιών της αγοράς.
Αυτοί είναι και οι βασικότεροι λόγοι παρακολούθησης της εξορυκτικής βιομηχανίας μέσω
δεικτών του Scoreboard, οι οποίοι αναλύονται εξονυχιστικά στην αντίστοιχη μελέτη, βρίσκεται
στο λινκ:
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http://bookshop.europa.eu/en/raw-materials-scoreboardpbET0215541/downloads/ET-02-15-541-ENN/ET0215541ENN_002.pdf?FileName=ET0215541ENN_002.pdf&SKU=ET0215541ENN
_PDF&CatalogueNumber=ET-02-15-541-EN-N

Γενική Συνέλευση Euromines, συναντήσεις ομάδων εργασίας 2930/11/2016-1-2/12/2016

Οι ομάδες συνήλθαν στο διάστημα μεταξύ 29 και 30 Νοεμβρίου 2016, κάνοντας ανασκόπηση
όλων των εκκρεμοτήτων και σχεδιάζοντας τις προτεραιότητες δράσεων για το 2017. Επίσης,
με βάση νέα δεδομένα έγινε επανεκτίμηση των θέσεων του κλάδου στα διάφορα θέματα του
αντικειμένου των ομάδων. Συγκεκριμένα:
α

Policy Committee

1. Μελέτες Commission
H Commission ανέθεσε τις μελέτες MINLEX, MINATURA, STRADE και MIN-GUIDE, που
αφορούν στον εξορυκτικό κλάδο (στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τις Πρώτες
Ύλες). Στις μελέτες αυτές, λαμβάνουν μέρος και οι εξορυκτικοί σύνδεσμοι όπως η Εuromines.
Συγκεκριμένα:
 MINLEX
Σκοπός της μελέτης είναι να προσδιορίσει τα κύρια εμπόδια, τις αιτίες καθυστέρησης και την
αναποτελεσματικότητα στην αδειοδοτική διαδικασία των εξορυκτικών έργων στην Ε.Ε. 27.
Από άλλη σκοπιά, θέλει να προσδιορίσει τους κύριους παράγοντες που κάνουν τον κλάδο
όχι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και ελκυστικό στις επενδύσεις.
Προκειμένου να εντοπιστούν τα εμπόδια στην προώθηση νέων εξορυκτικών έργων, ως κύριο
καθήκον ορίζεται μια ενημερωμένη λίστα των βασικών σχετικών νομοθετημάτων
αδειοδότησης για όλα τα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό, θα καταγραφεί και η λειτουργία των
αδειοδοτικών υπηρεσιών στην αλυσίδα της αδειοδότησης όπως και οι πάσης φύσης
δικαστικές εμπλοκές που άπτονται της αδειοδότησης (πχ προσφυγές).
Η Εuromines μετά από συνεργασία με τους συνδέσμους μέλη της, στην πρώτη φάση
καταγραφής των προβλημάτων σε επίπεδο EU27, εντοπίζει τα παρακάτω, τα οποία έθεσε
υπόψη των μελετητών:
−
−
−

Έλλειψη μια ενιαίας αντίληψης αλλά και οράματος για την αξιοποίηση των
ευρωπαϊκών ορυκτών πόρων από πλευράς κρατών μελών
Ασυνέχειες πολιτικών και εφαρμογών τους που αφορούν ΟΠΥ. Μη συνέχεια της
πολιτείας στις αποφάσεις
Έλλειψη σταθερότητας περιβαλλοντικών κανονισμών που αφορούν στην
αδειοδότηση εξορυκτικών έργων που φτάνει μέχρι να δημιουργεί αδειοδοτική
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−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

αβεβαιότητα και ανασφάλεια. Συχνές αλλαγές υποχρεώσεων, συχνές αλλαγές
προστατευόμενων περιοχών και υποχρεώσεων
Αναποτελεσματικότητα στη διαχείριση των περιβαλλοντικών και άλλων κανονισμών,
από πλευράς δημοσίων διοικήσεων
Ελλιπής η προσβασιμότητα και η προσέγγιση ερευνητικών αποτελεσμάτων και
στοιχείων που να προσδιορίζουν έστω σε αρχική βάση τις εξορυκτικές ευκαιρίες
επενδύσεων και ανάπτυξης νέων έργων
Εμπλοκή τοπικών θεμάτων, προβλημάτων, συμφερόντων και άλλων συναφών με την
αδειοδοτική διαδικασία. Εμπλοκή ΜΚΟ
Ελλιπείς ικανότητες εφαρμογής της νομοθεσίας για περιβαλλοντική και άλλης φύσης,
αδειοδότηση εξορυκτικών έργων από πλευράς κρινόντων αλλά και από πλευράς
κρινόμενων στις φάσεις πριν (μελέτες) και μετά την αδειοδότηση (υλοποίηση όρων)
Υψηλές τεχνικές απαιτήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν στην εξόρυξη όπως
διαχείριση αποβλήτων, εκπομπές ρύπων κτλ που επιβαρύνουν σημαντικότατα τα
έργα και τη βιωσιμότητά τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα πολύ χαμηλά, σχεδόν
άπιαστα, όρια στις εκπομπές καυσαερίων και ΝΟx
Eπικαλύψεις νόμων και κανονισμών, μη συντονισμός και κακή συνεργασία μεταξύ
κυβερνητικών εμπλεκόμενων φορέων
Πολυεπίπεδη αδειοδότηση, έλλειψη διαφάνειας
Αβεβαιότητα στην τήρηση χρόνων και χρονοδιαγραμμάτων αδειοδότησης
Με τα παραθυράκια της νομοθεσίας μπλοκάρονται περιοχές προς έρευνα και
εκμετάλλευση από μη σοβαρούς φορείς
Ανεπαρκής επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες που αφήνει ασάφειες ως προς το
εξορυκτικό αντικείμενο, δημιουργώντας ανεδαφικές προσδοκίες
Εμπλεκόμενες, με ασαφή τρόπο, υπηρεσίες αδειοδότησης, δημιουργώντας
προβλήματα στην προώθηση – έγκριση- υλοποίηση αδειών. Πολλές δασικές
εμπλοκές

 ΜΙΝΑΤURA 2020
Σκοπός της μελέτης αυτής, είναι να εξελίξει μια μεθοδολογία για τον ακριβή προσδιορισμό
της έννοιας των «κοιτασμάτων δημοσίου συμφέροντος» και να προσεγγίσει τη
«μεταγενέστερη προστασία» τους, προκειμένου να εξασφαλίσει την καλύτερη αξιοποίησή
τους στο μέλλον. Βασική τελική επιδίωξη τα κοιτάσματα αυτά μα ενταχθούν σε ένα
εναρμονισμένο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο που θα τα διέπει η μια εκφρασμένη σχετική
πολιτική.
Θέλουν να δημιουργήσουν ένα policy-planning framework που θα συμβιβάζει τις αρχές τις
βιώσιμης ανάπτυξης για τη μεταλλεία όπως έχει γίνει και σε άλλες χρήσεις γης.
Η προσπάθεια αυτή, φαίνεται ως ένα Natura για τους ορυκτούς πόρους. Υπάρχουν
σκέψεις ακόμη και να πάρει διάσταση οδηγίας όλη αυτή η προσέγγιση του ΜΙΝΑΤURA.
Ο κλάδος αντιμετωπίζει με πολλή περίσκεψη όλο αυτό. Δεν είναι βέβαιο πώς θα λειτουργήσει
μία τέτοια κατάταξη «κοιτασμάτων δημόσιου συμφέροντος» και με ποια κριτήρια.
Προβληματίζει επίσης το σκεπτικό της «μεταγενέστερης προστασίας» ή της προστασίας τους
για το μέλλον. Υπάρχει η πιθανότητα μέσα από όλα αυτά να οδηγηθούμε σε δεσμεύσεις
κοιτασμάτων και σε περιορισμό ανάπτυξης νέων εξορυκτικών έργων στο όνομο της
«προστασίας «.
Οι αρχικές σκέψεις των μελετητών είναι να τεθούν κριτήρια περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά για τον προσδιορισμό των κοιτασμάτων ΜΙΝΑΤURA.
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 STRADE
Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η μακροπρόθεσμη εξασφάλιση, κατά βιώσιμο τρόπο, του
εφοδιασμού της ΕΕ με ΟΠΥ, από ευρωπαϊκές ή μη, πηγές. Επίσης, είναι η δημιουργία
ευρωπαϊκής στρατηγικής για το μελλοντικό εφοδιασμό με πρώτες ύλες της Ε.Ε. μέσα από
διάλογο που θα προσεγγίσει τις παραμέτρους μιας τέτοιας πολιτικής.
Η μελέτη ταιριάζει ερευνητικά στοιχεία, πρακτικές εμπειρίες, κανονιστικό πλαίσιο, καλές
τεχνολογικές πρακτικές και «know how» στους παρακάτω τομείς, ώστε να οδηγήσει σε
ενδυνάμωση της αξιοποίησης ΟΠΥ στην Ε.Ε., να δημιουργήσει στρατηγική συνεργασίας με
χώρες πλούσιες σε ΟΠΥ να βάλει τις βάσεις για μια βιώσιμη αξιοποίηση των ΟΠΥ σε διεθνές
επίπεδο και για ένα βιώσιμο εφοδιασμό με ΟΠΥ της ΕΕ και της διεθνούς αγοράς.
 ΜΙΝ-GUIDE
Η μελέτη στοχεύει στην εξασφάλιση του εφοδιασμού της ΕΕ σε ΟΠΥ μέσω της ανάπτυξης
online πληροφοριών και της δημιουργίας guidance σχετικά με:
Μεταλλευτικές πολιτικές ΕΕ και κρατών μελών
Παροχή πληροφοριών προς διευκόλυνση των decision makers και ανάπτυξης
συνεργασιών
Ενίσχυση και ανάπτυξη δικτύου καταλυτικών συνεργασιών στο πλαίσιο των
υπαρχόντων μεταλλευτικών πολιτικών
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2. Quick guides σε Μεταλλευτικές Πολιτικές, Αδειοδοτήσεις και Επενδύσεις
Η Εuromines, σε συνεργασία με τους συνδέσμους μέλη , αποφάσισε τη δημιουργία γραπτών
σύντομων οδηγιών σε βασικά θέματα όπως Μεταλλευτικές Πολιτικές και τι
συμπεριλαμβάνουν και Αδειοδοτικό Πλαίσιο, ως μ.ο. των ΕU 27.
Σκοπός των quick guides είναι η γρήγορη προσπέλαση σε αντίστοιχες πληροφορίες, ώστε
να αποτελούν πυξίδα παραπέρα αναλυτικότερων προσεγγίσεων.
Βασισμένες σε υπάρχουσες πηγές, είτε EU και ΚΜ είτε μελών Συνδέσμων, γράφτηκαν και
υπάρχουν στο site της Euromines τα εξής quick guides:
 Προσέγγιση σε μια Εθνική Μεταλλευτική Πολιτική
 Διεθνείς επενδυτικές συμφωνίες στον κλάδο της εξόρυξης, από τι διέπονται και τι
ισχύει
 Πλαίσιο για μια ελκυστική επένδυση στον εξορυκτικό τομέα
 Η σύντομη οδηγία για τις διαδικασίες αξιολόγησης, συνάντησε δυσκολίες με την
ποικιλία που υπάρχει μεταξύ ΚΜ. Είναι σε φάση διαμόρφωσης
3. Προκλήσεις για το μέλλον
Συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο
Η Policy Committee εντοπίζει ως πρόκληση
εμποδίων, όπως:

για τον ευρωπαϊκό κλάδο την υπέρβαση

 Το αμφίβολο εφαρμοστικής αποτελεσματικότητας, ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο
 Οι μεγάλες ιδιαιτερότητες και ασυμφωνίες συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό
κανονιστικό πλαίσιο των κρατών μελών
 Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που δεν εφαμρόζονται από όλους
 Το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμοί, είτε στηρίζονται σε ασαφή
τεχνικά και επιστημονικά δεδομένα είτε οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι φιλόδοξες,
στοχεύοντας σε μελλοντικές τεχνικές δυνατότητες εφαρμογής
 Οι τελευταίες αντιδράσεις της Commission σε πολλά ζητήματα, χαρακτηρίζονται από
το σκεπτικό «εάν δεν μπορώ να σε σπρώξω εκτός με πολιτική βούληση, θα σε θέσω
εκτός συστήματος με νέους κανονισμούς»
 Η μεγάλη αύξηση παράνομων εξορυκτικών δραστηριοτήτων
4. Euromines Manifesto
Αποφασίστηκε να ανδιαμορφωθεί με νέους στόχους που θα εστιάζουν σε θέματα
περιβάλλοντος, ενέργειας, κλιματικής αλλαγής και βιωσιμότητας του κλάδου. Αναλυτικότερα,
βλέπε στην Environment Committee.
Η Ευromines θα εστιάσει στoυς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
ατζέντας 2030. Θα αναφερθεί και η συμμετχοή του εξορυκτικού κλάδου στην επίτευξη των
στόχων αυτών.
5. Διοργάνωση workshop για τον κλάδο εντός 2017 με θέμα την εμπλοκή και την
υποστήριξη της EU στα εθνικά θέματα που θα αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη
σε εθνικό επίπεδο, τα συστήματα πιστοποίησης, τους δείκτες βιωσιμότητας
και άλλα σχετικά , με σκοπό την ομογενοποίηση πρακτικών και δεδομένων
(data) μεταξύ κρατών μελών
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Εnvironment Committee

Τα βασικότερα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση της Επιτροπής ήταν τα
παρακάτω:
 Κυκλική οικονομία
 Σχέδιο δράσης και διαχείρισης αποβλήτων (waste package)
 Δείκτες κύκλου ζωής και PEF (Product Environmental Footprint)
 Διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων
 Standards χαρακτηρισμού αποβλήτων
 Κατάσταση αναθεώρησης των ΒΑΤ (Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών ) για
τη διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων
 Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις
 Οδηγία προγραμματισμού διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων
 Επιπτώσεις της απόφασης για την υποβάθμιση των υδάτινων σωμάτων
 Εnvironmental Liability Directive – Οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη
 Το Policy Manifesto της Εuromines, ιδωμένο από περιβαλλοντική σκοπιά
 Πεδίο εφαρμογής και αντικείμενα του Policy Manifesto
 Μελλοντική εξέλιξη, διεύρυνση, επαναπροσδιορισμός και ανάπτυξη του
Policy Manifesto, από περιβαλλοντική πλευρά
 Βιοποικιλότητα και Natura 2000
 Land as a resource
Αναλυτικότερα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμάς, παρουσιάζουν τα παρακάτω:
1. ΒΑΤs για τα εξορυκτικά απόβλητα
Τα BATs πρόκειται να οριστούν μέχρι το 2017 και είναι σε φάση τελικών διορθώσεων.
Οι βασικές θέσεις της Euromines, που προβάλλονται στο Τechnical Working Group (TWG)
και στις οποίες ο κλάδος εμμένει, είναι οι εξής:
1. Νομική βάση του ΒΑΤ αποτελεί η Οδηγία Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Μine
Waste Directive 2006/21/EU (MWD)) και όχι η Environmental Impact Assessment
Directive
2. Πρέπει να υπάρχει ενιαία ορολογία για όλα τα BAT documents
3. Tα εδαφικά υλικά δεν πρέπει να θεωρούνται απόβλητα
4. Η κατηγοριοποίηση των εξορυκτικών αποβλήτων όπως και των εγκαταστάσεων
αποβλήτων σε συνάρτηση και με το μέγεθος της δραστηριότητας, πρέπει να
αντικατοπτρίζεται στα ΒΑΤs
5. Πρέπει να προβλέπεται συχνότητα παρακολούθησης –ελέγχου και επίβλεψης
6. Η εφαρμογή των ΒΑΤs σε όλη την εξορυκτική βιομηχανία δεν πρέπει να βασίζεται στον
τύπο των εξορυκτικών προϊόντων αλλά σε :
 Κατηγοριοποίηση/χαρακτηρισμό αποβλήτων
 Ποσότητες αποβλήτων
 Τοπικές συνθήκες
 Τεχνολογίες ΒΑTs

101

7. H Οδηγία Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων δεν προβλέπει ΒΑΤs σε έκθεση
ρύπων και αυτό πρέπει να προβλεφθεί και στο final document
8. Το αντίστοιχο MWEI Bref δεν πρέπει να προβλέπει Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές σε
θέματα κατανάλωσης νερού, ενέργειας και αντιδραστηρίων
9. Λείπουν Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΑΤ) για απόθεση απορριμμάτων στη
θάλασσα
10. To “backfilling” πρέπει να τεθεί εκτός πεδίου εφαρμογής των ΒΑΤs
2. Environmental Liability Directive
H Commission για την Οδηγία «Environmental Liability» κυκλοφόρησε report-opinion στο
οποίο αναφέρει τα εξής:
 Το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας για την κάλυψη των περιβαλλοντικών ζημιών,
θεωρείται ότι είναι επαρκές και δεν χρειάζεται να επεκταθεί στην εξορυκτική
βιομηχανία πέραν των υποχρεώσεων της MWD
 H Οδηγία είναι συνεκτική και συνάδει με άλλα τμήματα της EU Περιβαλλοντικής
Νομοθεσίας και με άλλους διεθνείς κανονισμούς και συνθήκες
Επόμενα βήματα
 Η Envi Committee της Euromines θα επεξεργαστεί αναλυτικά το opinion το
προσεχές διάστημα
 Το draft report πρόκειται να συζητηθεί κατά τη διάρκεια του session του Juri
Committee της Commission στις 11/12 Απριλίου 2017. Οι ΜΕPs
(Eυρωβουλευτές) θα πρέπει να έχουν καταθέσει δικές τους τροπολογίες στο
draft report
 Η ψηφοφορία στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου έχει προγραμματιστεί για
Σεπτέμβρη του 2017
 Ένα πολυετές πρόγραμμα εργασίας 2017-2020 θα συμφωνηθεί με τα κράτη
μέλη το Φεβρουάριο, προκειμένου να διευρυνθεί η αποδεικτική βάση για το
πώς εφαρμόζεται η Οδηγία
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3. Fitness Check of Natura 2000 Directives
 Eίναι σε εξέλιξη με την Commission
 Tο Fitness Check να συνοδεύεται από δεσμευτική απόφαση της Commission για
εφαρμογές guidance σε σχέση με την εξόρυξη
 Να εξελιχθεί ο διάλογος μεταξύ τοπικών κοινωνιών και συναρμόδιων υπουργείων για
προστατευόμενες περιοχές και πραγματοποίηση έργων εντός αυτών
 Να συνεχιστεί η προσπάθεια διεύρυνσης της βάσης δεδομένων για τις
προστατευόμενες περιοχές, είδη κτλ
 Να γίνει εγκατάλειψη πολιτικών “lose-lose” και “να σταματήσουν όλα”
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Health and Safety Committee

Tα θέματα που απασχόλησαν την ομάδα είναι αυτά με τα οποία ασχολήθηκε στην τελευταία
της συνεδρίαση η Advisory Committee of Safety (ACSH) και αναφέρονται στην ενότητα ΣΜΕ
και ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
 Ενημέρωση σε ευρωπαϊκά νομικά θέματα
1. Chemical Agents – OELs
Yπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το πώς και και σε τι ποσότητα μπορούν να συλλεχθούν
δεδομένα – μετρήσεις για τις εκπομπές NOx. Oι αμπούλες Draeger για τόσο μικρές εκθέσεις
όπως αυτές που προβλέπονται στα νέα OELs, είναι πολύ πρόσφατα διαθέσιμες. Είναι
ιδιαίτερα αβέβαιο εάν έχoυν εφαρμοστεί στα μεταλλεία και κατά πόσο οι μετρήσεις μπορούν
να δώσουν την ακρίβεια που απαιτείται. Ο ΣΜΕ έθεσε την ανάγκη να δημιουργηθεί
πρωτόκολλο μετρήσεων, γιατί τα αποτελέσματα μπορούν να διαφέρουν ποικιλοτρόπως
αναλόγως του πού και πώς γίνονται οι μετρήσεις. Δεν είναι επίσης ξεκάθαρο εάν υπάρχει
ήδη κανένα εφαρμόσιμο διεθνές standard. Ίσως υπάρχουν κάποια αμερικανικα εξορυκτικά
πρότυπα, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο εάν είναι ή δεν είναι εφαρμόσιμα . Μία εθελοντική
συμφωνία CEN είναι μια επιλογή , αλλά ο χρόνος που απαιτείται για κάτι τέτοιο, που συνήθως
είναι μεγάλος, θα πρέπει να ελεγχθεί.
Από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί πρωτόκολλο μετρήσεων , θα πρέπει να ορίσουμε ενα
αντιπροσωπευτικό σύνολο υποδειγματικών μεταλλευτικών χώρων, ώστε να
χρησιμοποιηθούν και ως βάση μετρήσεων. Οι μετρήσεις αυτές πρέπει να συμφωνηθούν
πόσο πυκνές θα είναι ώστε να έχουμε απτά αποτελέσματα στα 4 χρόνια που υπολείπονται
για την εφαρμογή των ΟΕlS. Εάν τα αποτελέσματα των παρεμβάσεών μας με βάση τις
μετρήσεις δεν πλησιάσουν τα επιτρεπόμενα όρια έκθεσης, θα πρέπει προετοιμαστούμε για
το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα του κλάδου. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε
όλα τα ενδεχόμενα, η Επιτροπή Ηealth and Safety προτείνει να εφαρμόσουμε πρότυπες
μετρήσεις σε διάστημα 4 ετών σε 6-8 χαρακτηριστικά μεταλλεία, ανάλογου μεγέθους, με
προβλήματα εκπομπών NOx λόγω εντάσεως παραγωγής.
Ο ΣΜΕ επίσης υπογράμμισε ότι υπάρχουν διαφορετικές ποικιλίες καυσίμων στην αγορά και
ότι τα καύσιμα που παράγονται στην Ε.Ε. δεν είναι της καλύτερης ποιότητας. Δόθηκαν
παραδείγματα προγραμμάτων εταιρειών που στην προσπάθεια να μειώσουν τους ρύπους,
χρησιμοποίησαν βιο-καύσιμα και τελικά υποχρεώθηκαν να σταματήσουν γιατί αντί να
βελτιωθεί η κατάσταση, η μικροβιακή αύξηση προκάλεσε μεγαλύτερες εκπομπές.
Το ερώτημα που τέθηκε στο πλαίσιο αυτό είναι το πώς μπορούμε να πάρουμε τέτοιες
αποφάσεις για λογαριασμό όλου του ευρωπαϊκού κλάδου; Με ένα workshop ίσως; Σε κάτι
τέτοιο θα πρέπει να συμπεριληφθούν προμηθευτές μηχανημάτων, εκρηκτικών και
κατασκευαστές εργαλείων μέτρησης. Συμφωνήθηκε να γίνει το Φεβρουάριο του 2017 κάπου
όπου η πρόσβαση θα είναι εύκολη όπως Βρυξέλλες ή Φρανκφούρτη.
2. Κατηγοριοποίηση του χαρακτηρισμού αποβλήτων και πιθανές συνέπειες για
τα ΟΕLs
H Γεν. Γραμματέας της Euromines επιβεβαίωσε ό,τι πρoηγούμενα δήλωσε ο ΣΜΕ, ότι
δηλαδή το νομοθετικό πλαίσιο που συσχετίζεται με τις ουσίες και τα απόβλητα, θα συνεχίζει
να δίνει ερεθίσματα για τη δημιουργία νέων λιστών επικίνδυνων ουσιών που θα
αναθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από το SCOEL και θα ερευνώνται συνέχεια
νέα Occupational Exposure Limits.
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Επιπρόσθετα, η ομάδα θα διοργανώσει workshop για την αντιμετώπιση των ρύπων ΝΟx στα
υπόγεια με βάση τα νέα όρια έκθεσης που έχουν θεσπιστεί.
Ήδη βρίσκεται σε διαμόρφωση το τμήμα της ιστοσελίδας της Euromines που θα αναφέρεται
ειδικά σε θέματα Υ&Α.
Δημιουργείται μπροσούρα με θέμα την απόκτηση κουλτούρας ασφάλειας. Θα περιλαμβάνει
τα εξής επιμέρους κεφάλαια:
Hazards, Risks, Assessment & Management
Safety Performance
Safety Policy
Changing Technologies
Building a Culture of Safety and leadership
Effective Communication
δ

Communication Committee

1. Αυστριακή έρευνα με θέμα «Αποδοχή των εξορυκτικών δραστηριοτήτων»
Παρουσιάστηκε Αυστριακό survey του 2016 για την αποδοχή των εξορυκτικών
δραστηριοτήτων. Το Αυστριακό Ομοσπονδιακό Υπουργείο για την επιστήμη, την έρευνα και
την οικονομία, συνέταξε το survey, προκειμένου να εντοπίσει πιθανά προβλήματα και
εμπόδια, να ληφθούν αντίστοιχα μέτρα και να γίνουν προτάσεις βελτίωσης. Οι ερωτήσεις
αφορούσαν στη γνώση του αυστριακού κοινού σε σχέση με τα ορυκτά και την εξόρυξη στην
Αυστρία.. Σε γενικές γραμμές, η γνώμη του κοινού ήταν θετική απέναντι στις
μεταλλευτικές δραστηριότητες.
2. Digital news report
Παρουσιάστηκε έρευνα από το Ινστιτούτο Reuters, τονίζοντας τη σημασία των social media.
Επίσης, συζητήθηκαν προτάσεις προσαρμογής του website έτσι ώστε να είναι συμβατό και
τα smart phones και με tablets.
Υπήρξε έντονος προβληματισμός για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν διατιθέμενα μέσα
επωφελώς για τον κλάδο.
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3. Εκπαιδευτικά προγράμματα της Euromines
Tα προγράμματα αυτά σκοπεύουν να παράσχουν εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με τα ορυκτά,
σε μαθητές σχολείων (12-18), δεδομένου ότι σε αυτήν την ηλικία οι μαθητές έχουν επαρκές
και ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και μπορούν να κατανοήσουν τη
γλώσσα.
ε Γενική Συνέλευση Euromines
Τα βασικότερα θέματα ήταν
− Εκλογή Προέδρου και Steering Committee:
Eπανεξελέγη ως πρόεδρος της Euromines o κ. Μ. Rachovides. Αποφασίστηκε ο
προσδιορισμός των συνδρομών των Συνδέσμων με βάση τους κύκλους εργασιών των
εταιρειών μελών τους.
−
−

Ανασκόπηση των εργασιών και των προτεραιοτήτων όλων των ομάδων εργασίας
Επανασχεδιασμός του σχεδίου δράσης της Euromines για το 2017

Ζ. ΣΜΕ και ΜΜΕ

Αρθρο του προέδρου του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλα στη Huffington Post

«Οι Εξορυκτικές Επιχειρήσεις παρέμειναν ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες
της χώρας με σημαντικό ρόλο για την ελληνική περιφέρεια, ενώ παράλληλα
αποτελούν ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την εθνική οικονομία».
Η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει πυρήνα της ανάπτυξης
και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας χάρη σε παγκόσμιας κλάσης
αποθέματα, σημαντικό γεωγραφικό πλεονέκτημα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα,
υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και ανεπτυγμένες υποδομές και εγκαταστάσεις».
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Το 2015, σαν αποτέλεσμα της ευρύτερης οικονομικής δυσπραγίας, σημειώθηκε κάμψη της
ζήτησης που οδήγησε σε πτώση των τιμών πολλών εμπορευμάτων, ιδιαίτερα των μετάλλων.
Η έντονη πτώση των τιμών του σιδηρομεταλλεύματος και η υπερπροσφορά χάλυβα ήταν το
χαρακτηριστικότερο γεγονός της αγοράς το 2015. Η επιβράδυνση της ανάπτυξης του
κατασκευαστικού τομέα μείωσε τη ζήτηση πρώτων υλών και μετάλλων και προκάλεσε μία
σειρά αλυσιδωτών συνεπειών σε ολόκληρο τον κλάδο. Η τιμή του χρυσού άγγιξε τα
χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε ετών. Ο περιορισμός στη ζήτηση βιομηχανικών
ορυκτών και μαγνησιακών προϊόντων επέφερε ανάλογη πίεση και πτωτικές κινήσεις στις
τιμές των αντιστοίχων προϊόντων. Αντίστοιχα, τα ναύλα των θαλάσσιων μεταφορών
υποχώρησαν αισθητά, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο κόστους μεταφοράς από το
1985. Σαν αποτέλεσμα προμηθευτές πρώτων υλών έγιναν ξαφνικά ανταγωνιστικοί σε αγορές
στις οποίες δεν είχαν πρόσβαση μέχρι πρότινος λόγω της απόστασης. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελούν οι αυξανόμενες εξαγωγές κινέζικου χάλυβα σε πολύ χαμηλές τιμές,
οι οποίες δημιούργησαν στρεβλώσεις στη διεθνή αγορά.
Στην Ελλάδα, η χρονιά που πέρασε χαρακτηρίστηκε από ευρύτερη οικονομική και πολιτική
αστάθεια με αποτέλεσμα την ύφεση και την υπο-λειτουργία του εγχώριου τραπεζικού
συστήματος (capital controls). Σήμερα η πρώτη αξιολόγηση –το πρώτο βήμα για την
επιστροφή της σταθερότητας και την αποκατάσταση της ομαλότητας– φαίνεται να έχει
σχεδόν ολοκληρωθεί θετικά. Ωστόσο, η ανταγωνιστικότητα και η δυναμική παραγωγής έχουν
πληγεί σημαντικά – ενδεικτικά αναφέρω ότι η Ελλάδα κατρακύλησε στην 56η (από την 50η)
θέση στην κατάταξη ανταγωνιστικότητας του IMD μεταξύ 61 χωρών. Πέρα από την απώλεια
ανταγωνιστικότητας, οι προκλήσεις που δημιούργησε αυτή η κατάσταση για την εξασφάλιση
της ρευστότητας και τη συνέχιση της λειτουργίας στις ελληνικές επιχειρήσεις ήταν τεράστιες.
Επιπλέον, πέρα από τις προκλήσεις που αντιμετώπισε το σύνολο της επιχειρηματικής
κοινότητας, η εξορυκτική βιομηχανία αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει συστηματική δυστοκία
στις σχέσεις της με τη δημόσια διοίκηση, όπως σημαντικές καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις
υπαρχουσών δραστηριοτήτων και νέων επενδύσεων, αλλά και απο την άλλη γρήγορες
ταχύτητες στην επιβολή τελών και άλλων επιβαρύνσεων στην εξορυκτική δραστηριότητα.
Στην εσωτερική αγορά η απορρόφηση πρώτων υλών, μετάλλων και δομικών υλικών, ήταν
χαμηλή. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η ζήτηση τσιμέντου στην Ελλάδα εκτιμάται ότι το 2015
κινήθηκε στα επίπεδα του 1962, ενώ στον τομέα της ενέργειας, σημειώθηκαν συνεχείς
μειώσεις της παραγωγής λιγνίτη λόγω του περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας, της αυξημένης χρήσης φυσικού αερίου, των εισαγωγών φτηνότερης ενέργειας,
αλλά και λόγω του υψηλού κόστους εξαγοράς δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα. Αντίθετα,
οι εξαγωγές ελληνικού μαρμάρου και τσιμέντου σημείωσαν ιδιαίτερα καλή επίδοση.
Είμαι σίγουρος ότι τα παραπάνω σας είναι λίγο ως πολύ γνωστά. Ωστόσο, είναι σημαντικό
να αρχίσουμε να συζητάμε για το πως θα συνεισφέρουμε στο «αναπτυξιακό σοκ» που
απαιτείται για την αντιστροφή αυτής της πορείας. Στον πυρήνα της ανάπτυξης θα βρεθούν οι
«επιχειρήσεις του μέλλοντος», οι επιχειρήσεις που:
- Επενδύουν και καινοτομούν – τόσο σε προϊόντα όσο και σε πρακτικές
- Δημιουργούν θέσεις εργασίας
- Λειτουργούν σαν υπεύθυνοι εργοδότες, αμείβοντας και εκπαιδεύοντας το δυναμικό
τους
- Εξάγουν
- Σέβονται το περιβάλλον
- Λειτουργούν υπεύθυνα
Για την εγκαθίδρυση και εξάπλωση αυτού του επιχειρηματικού μοντέλου τα
προαπαιτούμενα –για να ακολουθήσω μία δημοφιλή έκφραση της εποχής– είναι ένα
σταθερό κανονιστικό και φορολογικό περιβάλλον, συνοχή και συνέπεια στις
αποφάσεις της δικαιοσύνης και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, ειδικότερα σε
θέματα γρήγορης αδειοδότησης.
Οι επιχειρήσεις του κλάδου μας στην Ελλάδα βρίσκονται πιο κοντά σε αυτά τα πρότυπα σε
σχέση με το μέσο όρο. Τα μέλη του Συνδέσμου ανταποκρίθηκαν αποτελεσματικά στις
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προκλήσεις του 2015 χάρη στην εξωστρέφειά τους και την πιστοληπτική τους αξιοπιστία. Η
υιοθέτηση αποτελεσματικών πρακτικών διαχείρισης ρίσκου τους επέτρεψαν να
υλοποιήσουν, έστω και με δυσκολίες, τα επιχειρησιακά τους σχέδια. Συνολικά, παρέμειναν
ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας-με σημαντικό ρόλο για την Ελληνική
περιφέρεια, ενώ παράλληλα αποτελούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την
εθνική οικονομία. Κλειδί στη σταθερότητα του κλάδου αποτελεί και η συστηματική
προσέγγιση σε θέματα περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζομένων, όπου οι προκλήσεις εξακολουθούν να είναι μεγάλες, καθώς επίσης και
υπεύθυνης λειτουργίας και αποδοχής του ρόλου μας από τις τοπικές κοινωνίες.
Για να αναδείξω το ρόλο της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία παραθέτω
τρία ενδεικτικά στοιχεία:
-

Η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης βάσει της αξίας
της εξόρυξης στη βιομηχανία και στην τέταρτη της κατάταξης βάσει της
συμμετοχής στην απασχόληση
Εντός Ελλάδος, μεταξύ των κλάδων της βιομηχανίας η εξορυκτική βιομηχανία
είναι στην όγδοη θέση σε κατάταξη βάσει προστιθέμενης αξίας και στην έκτη
θέση στην κατάταξη βάσει συνεισφοράς στην απασχόληση
Αρκετά από τα μέλη μας λειτουργούν προγράμματα απασχόλησης αποφοίτων
και σπουδαστών, ώστε αφενός να τους προετοιμάσουν αποτελεσματικότερα
για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας και αφετέρου να δημιουργήσουν
καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό

Σε αυτή την κατεύθυνση, τα μέλη του Συνδέσμου έχουν ήδη προγραμματίσει επενδύσεις
ύψους σχεδόν €2 δισ. στην επόμενη πενταετία. Άλλωστε ακόμη και τα τελευταία χρόνια εν
μέσω κρίσης, ο κλάδος προσέλκυσε σημαντικές επενδύσεις, τόσο σε συμμετοχές ή εξαγορές
όσο και σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του
ΣΕΒ, στην Ελλάδα έχουμε κάθε χρόνο €32 δισ. αποσβέσεις του παγίου κεφαλαίου της χώρας
και μόνο €18 δισ. ευρώ νέες επενδύσεις. Συνεπώς μόνο για να καλύψουμε τις αποσβέσεις
του παγίου κεφαλαίου, απαιτούνται τουλάχιστον €100 δισ. νέες επενδύσεις τα επόμενα επτά
χρόνια. Τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν σαφώς ότι ο κλάδος έχει λειτουργήσει και θα
συνεχίσει να λειτουργεί σαν σημαντικός φορέας πραγματοποίησης επενδύσεων.
Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία ο ΣΜΕ φροντίζει να λειτουργήσει σαν ένας χώρος ανταλλαγής
καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας, ειδικά σε θέματα διαχείρισης ρίσκου, σαν τόπος
σύνθεσης θέσεων για τη συλλογική έκφραση του κλάδου, αλλά και σαν θεσμικός συνομιλητής
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο μέσω των μελών του.
Στο πλαίσιο της προαγωγής της εξορυκτικής βιομηχανίας, για το 2016 στόχος του Συνδέσμου
είναι να κινηθεί για την επίτευξη των παρακάτω:
-

Να λειτουργήσει σαν κοιτίδα αριστείας σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζομένων των εταιρειών-μελών του ΣΜΕ
Να αναδειχθεί σε βασικό συνομιλητή για τα θέματα των ορυκτών πρώτων υλών τόσο
της πολιτείας όσο και των τοπικών κοινωνιών
Να αντιστρέψει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις τυχούσες αρνητικές
προσλαμβάνουσες για τον κλάδο σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και την προβολή της
σημαντικής θετικής συνεισφοράς του επίσης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
Να συνδράμει καταλυτικά στην ταχεία ανάπτυξη ενός πλήρους και συνεκτικού
νομοθετικού πλαισίου για τη δημιουργία νέων και ανάπτυξη υφιστάμενων
εξορυκτικών δραστηριοτήτων

Ιδιαίτερα στον κλάδο μας η βιώσιμη ανάπτυξη αποτέλεσε διαχρονικά μεγάλη πρόκληση και
συχνά σημείο τριβής με τις κοινωνίες. Ωστόσο, η μετάβαση από τη γραμμική στην κυκλική
οικονομία -δεδομένου ότι όλοι μας δραστηριοποιούμαστε στο χώρο των υλικών όπου
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υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες– θα μπορούσε να μας οδηγήσει στην πρώτη γραμμή της
βιώσιμης ανάπτυξης.
Το παραδοσιακό μοντέλο της γραμμικής οικονομίας (“take – make – dispose”) μας αφήνει
εκτεθειμένους στη μεταβλητότητα τιμών, στη σπανιότητα των πόρων, ελλείψεις υλικών και
αύξηση τιμών. Αντίθετα, το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας («re-think, re-design, re-build»)
έχει σαν βάση το να καταφέρνουμε περισσότερα με λιγότερους πόρους και μπορεί να
λειτουργήσει καταλυτικά τόσο για την καινοτομία όσο και για την ανταγωνιστικότητα. Στόχος
μας είναι να ηγηθούμε αυτής της προσπάθειας ενσωματώνοντας τέτοιες πρακτικές σε όλο το
φάσμα της αλυσίδας αξίας, ενδεικτικά αναφέρω: urban mining, recycling κ.α.».

Άρθρο του Προέδρου του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλα με θέμα «Εξορυκτική
βιομηχανία και περιβάλλον»
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Δελτίο Τύπου για την παρουσίαση της μελέτης του ΙΟΒΕ

«Η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία»
1 Το

1

πλήρες κείμενο της μελέτης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ (www.iobe.gr).

• Η συμβολή στο ΑΕΠ ανέρχεται σε 6,2 δισ. ευρώ ή 3,4% του ΑΕΠ.

• Σε όρους απασχόλησης, η επίδραση ανέρχεται σε 118.000 εργαζόμενους ή το 3,4% της
εγχώριας απασχόλησης.
• Η αξία των εξαγωγών ξεπερνά το 50% των συνολικών πωλήσεων του κλάδου.
• Επενδύσεις 2,1 δις. ευρώ την περίοδο 2007 – 2014.
• Προγραμματισμένες επενδύσεις 1,7 δις. ευρώ για τα επόμενα χρόνια.
Την σημαντική συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην εγχώρια οικονομία, σε όρους ΑΕΠ
και απασχόλησης, καθώς και τις μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου επισημαίνει σε
μελέτη του το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), που έγινε με τη
συνδρομή του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ).
α) Ο κλάδος της ελληνικής εξορυκτικής – μεταλλουργικής βιομηχανίας, παρά την επτάχρονη
οικονομική κρίση της χώρας, παραμένει αλώβητος, διατηρώντας όλη του τη δυναμική, β)
Έχει σημαντικό αποτύπωμα στην εθνική οικονομία, λόγω κύρια της εξωστρέφειας και
διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην περιφερειακή ανάπτυξη, γ) Ο κλάδος έχει σημαντικές
προοπτικές εξέλιξης και εντονότερης συμμετοχής στην εθνική οικονομία, μέσω επενδύσεων,
οι οποίες είτε είναι σε εξέλιξη, είτε μπορούν να έλθουν στο εγγύς μέλλον, κάτω από
συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναλύονται στη μελέτη. Η μελέτη «Η συμβολή της
εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία παρουσιάστηκε σήμερα (31-3-2016) σε
συνέντευξη τύπου. Στην εισήγησή του, ο Πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλας τόνισε τρία
βασικά στοιχεία του κλάδου:
Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα κύρια ευρήματα της μελέτης. Η μελέτη καταδεικνύει την
ιδιαίτερη σημασία της εξόρυξης για τη χώρα, καθώς χρησιμοποιεί εγχώριους πόρους και
ταυτόχρονα παρουσιάζει έντονη εξωστρέφεια. Επιπλέον, η εξόρυξη παρέχει εκείνες τις
ορυκτές πρώτες ύλες που διευκολύνουν την ανάπτυξη άλλων σημαντικών παραγωγικών
δραστηριοτήτων στη χώρα, όπως η ηλεκτροπαραγωγή, η βασική μεταλλουργία, η παραγωγή
τσιμέντου και οι κατασκευές, συμβάλλοντας επομένως και με αυτό τον τρόπο στην
ενδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας.
Συνυπολογίζοντας και τις έμμεσες επιδράσεις στους κλάδους που συμμετέχουν στην αλυσίδα
εφοδιασμού της εξορυκτικής βιομηχανίας, η συνολική συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας
στο ΑΕΠ ανέρχεται σε 4,1 δισ. ευρώ (2,7 δισ. ευρώ από εξορυκτικές δραστηριότητες και το
υπόλοιπο 1,4 δισ. ευρώ από τη μεταποίηση βασικών μετάλλων και τσιμέντου με εγχώριες
ορυκτές πρώτες ύλες) που αντιστοιχεί στο 2,2% του ΑΕΠ. Εάν ληφθεί υπόψη και η
ηλεκτροπαραγωγή με καύση λιγνίτη, η οποία δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη στήριξη του
εξορυκτικού τομέα, η συμβολή στο ΑΕΠ ανέρχεται σε 6,2 δισ. ευρώ ή 3,4% του ΑΕΠ. Σε
όρους απασχόλησης, η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας εκτιμάται αντίστοιχα σε 84.000
θέσεις πλήρους απασχόλησης που αντιστοιχούν στο 2,2% της εγχώριας απασχόλησης και σε
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118.000 θέσεις εργασίας ή το 3,4% της εγχώριας απασχόλησης εάν ληφθεί υπόψη και η
ηλεκτροπαραγωγή με λιγνίτη.
Οι συνολικές πωλήσεις της εξορυκτικής βιομηχανίας στην Ελλάδα το 2014 εκτιμάται ότι
ανήλθαν στα 2,3 δις. ευρώ έναντι 2,1 δις. ευρώ το 2013. Σε σχέση με το 2009 οι πωλήσεις
εμφανίζονται μειωμένες κατά περίπου 7%, μείωσης που οφείλεται κυρίως στη δραστική
κάμψη στα αδρανή υλικά και το τσιμέντο. Στις υπόλοιπες κατηγορίες καταγράφονται μικτές
τάσεις, ακόμα και ισχυρή άνοδος σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε όρους όγκου παραγωγής,
παρατηρήθηκε κάμψη την ίδια περίοδο (2009-2014) κατά 37.8% στα αδρανή υλικά, 24.4%
στο τσιμέντο και 21,9% στα ενεργειακά ορυκτά, ωστόσο τα μάρμαρα (+44,4%) και τα βασικά
μέταλλα (+32,9%) σημείωσαν σημαντική αύξηση.
Σε ότι αφορά τον επενδυτικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων στην εξορυκτική βιομηχανία,
διαπιστώνεται μια σαφής τάση ενίσχυσης των επενδύσεων τα επόμενα έτη. Συγκεκριμένα,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 19 επιχειρήσεων, μελών του Συνδέσμου Μεταλλευτικών
Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), προκύπτει μια συνολική προγραμματισμένη επενδυτική δαπάνη άνω του
1,7 δισ. ευρώ τα επόμενα έτη, με το μεγαλύτερο όμως τμήμα αυτών να προγραμματίζεται
για την περίοδο 2016-2017. Ωστόσο, η ταχύτητα υλοποίησης των επενδύσεων θα επηρεαστεί
τελικά από τις οικονομικές συνθήκες που θα διαμορφώνονται στην πορεία, τόσο στην εγχώρια
οικονομία, όσο και διεθνώς.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από τις εταιρίες του κλάδου στην αποκατάσταση του φυσικού
περιβάλλοντος μετά τη λήξη της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων. Τα υφιστάμενα έργα
αποκατάστασης στην Ελλάδα περιλαμβάνουν τη δημιουργία δασικών εκτάσεων, τεχνητών
λιμνών, υδροβιοτόπων, μουσείων, χώρων για πολιτιστικές εκδηλώσεις και ψυχαγωγία, καθώς
και καλλιεργήσιμων εκτάσεων γης. Μέχρι σήμερα έχουν αποκατασταθεί περί τις 65.620
στρέμματα, με το ποσοστό των εκτάσεων που έχουν ήδη αποκατασταθεί ως προς το σύνολο
των εκτάσεων υπό εκμετάλλευση να διακυμαίνεται στην περιοχή του 35-40%. Παράλληλα,
από το 2007 έχουν φυτευτεί πάνω από 2,6 εκατ. δέντρα από τις εταιρείες μέλη του ΣΜΕ.
Επιπλέον περιβαλλοντικές προκλήσεις δημιουργούνται κατά την εξόρυξη και επεξεργασία
μεικτών θειούχων μεταλλευμάτων, καθώς και κατά την καύση λιγνίτη για ηλεκτροπαραγωγή.
Σε αυτό το πλαίσιο, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εκμετάλλευση των
μεικτών θειούχων μεταλλικών ορυκτών στη βορειοανατολική Χαλκιδική προβλέπει την
εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για τη διαχείριση της όξινης απορροής και την
εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης των χαρακτηριστικών των υπόγειων υδάτων
στην περιοχή των εγκαταστάσεων. Όσον αφορά στην καύση λιγνίτη για ηλεκτροπαραγωγή,
ήδη υλοποιείται πρόγραμμα αντικατάστασης, αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των σχετικών
μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.
Η εξωστρέφεια της εξορυκτικής βιομηχανίας
Η εγχώρια εξορυκτική βιομηχανία παρουσιάζει έντονη εξωστρέφεια, η οποία δεν περιορίζεται
στο υψηλό ποσοστό της παραγωγής με προορισμό τις διεθνείς αγορές. Η διεθνοποίηση του
κλάδου της εξορυκτικής βιομηχανίας αναδεικνύεται και μέσω της ένταξης εγχώριων
επιχειρήσεων σε πολυεθνικούς ομίλους, αλλά και με τη δημιουργία κοινών επιχειρήσεων (joint
ventures), με πολλά σημεία εξόρυξης στο εξωτερικό και με δίκτυα εξαγωγών σε πολλούς
προορισμούς.
Σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων της εξορυκτικής βιομηχανίας
προέρχεται από πωλήσεις στις διεθνείς αγορές. Η αξία των εξαγωγών πλησίασε το 1,1 δισ.
ευρώ το 2013, ξεπερνώντας το 50% των συνολικών πωλήσεων του κλάδου, με ενδείξεις για
αύξηση το 2014 κατά περίπου 8%. Η εξωστρέφεια είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε προϊόντα όπως
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τα μάρμαρα, τα βιομηχανικά ορυκτά και τα μέταλλα, όπου η αξία των εξαγωγών ξεπερνά
διαχρονικά το 70% της αξίας των πωλήσεων.
Σε επίπεδο προϊόντων, περίπου το 1/5 της συνολικής αξίας των εξαγωγών καταλαμβάνουν το
κάθε ένα από τα 3 προϊόντα με υψηλότερο μερίδιο στις εξαγωγές (το τσιμέντο, το αλουμίνιο
και το νικέλιο). Τα μάρμαρα και η αλουμίνα ακολουθούν με μερίδιο περίπου 10% αμφότερα,
ενώ σημαντική συνεισφορά έχουν και τα παραγόμενα προϊόντα από λευκόλιθο (πυρίμαχες
μάζες, δίπυρος μαγνησία και καυστική μαγνησία).
Η δυναμική αυτή εξωστρέφεια της εγχώριας εξορυκτικής βιομηχανίας βασίζεται στα
σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει ο κλάδος, ιδιαίτερα όσον αφορά στην
ευκολία πρόσβασης σε λιμάνια και επομένως σε υδάτινες μεταφορές (λόγω της εκτεταμένης
ακτογραμμής της Ελλάδας), αλλά και όσον αφορά στην κομβική γεωγραφική θέση της χώρας.
Ωστόσο, η έλλειψη βασικών υποδομών (κυρίως σε σιδηροδρομικές μεταφορές) είναι
σημαντική. Η βελτίωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης μεταξύ των εγκαταστάσεων
παραγωγής της εξορυκτικής βιομηχανίας και των εγχώριων λιμανιών, αλλά και των
βιομηχανικών κέντρων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, εκτιμάται ότι μπορεί να
συμβάλλει σημαντικά στην περαιτέρω εξωστρέφεια και ανάδειξη του κλάδου στον παγκόσμιο
εμπορικό χάρτη.
Ορυκτές πρώτες ύλες: Ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική
Η ανάγκη για απρόσκοπτη πρόσβαση σε πρώτες ύλες προϋποθέτει την ύπαρξη και την
εφαρμογή μιας ενιαίας, ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο, οι θεσμοί
της ΕΕ έχουν θεσπίσει επιμέρους στρατηγικές που στοχεύουν στην απρόσκοπτη πρόσβαση
σε πρώτες ύλες διεθνώς, στην αποδοτικότερη διαχείριση των υφιστάμενων κοιτασμάτων,
στον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της βιομηχανίας, καθώς και στην
καλλιέργεια της εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.
Προς αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε το 2012
την Εθνική Πολιτική για την Αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΕΠΑΟΠΥ). Η εθνική
πολιτική δομείται σε έξι στρατηγικούς άξονες που αφορούν στην περιφερειακή και εθνική
ανάπτυξη, σε ευρύτερα θέματα χωροταξικού σχεδιασμού, στην κωδικοποίηση της
υφιστάμενης νομοθεσίας, στην εξασφάλιση της κοινωνικής αποδοχής μέσα από την
προώθηση διαλόγου, στην ενίσχυση της έρευνας και εκπαίδευσης και τέλος στην ευρύτερη
βελτίωση της αποδοτικότητας της διαχείρισης των ορυκτών πρώτων υλών.
Η εθνική πολιτική για τις ορυκτές πρώτες ύλες εναρμονίζεται σε μεγάλο βαθμό με την
αντίστοιχη ευρωπαϊκή πολιτική και συνεισφέρει στην προσπάθεια για ενίσχυση του
αναπτυξιακού ρόλου της βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία. Ωστόσο, η εθνική πολιτική
δεν έχει λάβει έως σήμερα τη μορφή νομοθετικών κειμένων και έτσι τελικά δεν εφαρμόζεται
στην πράξη. Ως αποτέλεσμα, ακόμα υφίστανται σημαντικά εμπόδια στην περαιτέρω ανάπτυξη
της εξορυκτικής βιομηχανίας.
Αναλυτικότερα, οι διαδικασίες αδειοδότησης για την αξιοποίηση πρώτων υλών εξακολουθούν
να είναι χρονοβόρες, χωρίς σαφώς προσδιορισμένη μεθοδολογία. Στην καθυστέρηση της
αδειοδότησης συμβάλλει η πολυνομία, καθώς και η σχετική γραφειοκρατία στο υφιστάμενο
θεσμικό πλαίσιο. Το δαιδαλώδες νομοθετικό σύστημα συσχετίζεται άμεσα και με τις
πολυάριθμες προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προκαλώντας σημαντικές
καθυστερήσεις στην υλοποίηση επενδύσεων. Παράλληλα, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) δεν έχει αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό, με αποτέλεσμα η
πληροφόρηση για το δυναμικό των πρώτων υλών στη χώρα να είναι σχετικά περιορισμένη.
Σε συνδυασμό με δυσμενείς εξελίξεις στο μη μισθολογικό κόστος (όπως τέλη, μισθώματα,
λοιπή φορολογία και κόστος ενέργειας), οι εκκρεμότητες στο ρυθμιστικό πλαίσιο
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δυσχεραίνουν την ανταγωνιστικότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη της εξορυκτικής
βιομηχανίας στην Ελλάδα.
Προτάσεις πολιτικής
Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, η εξάλειψη των υφιστάμενων παραλείψεων στο ρυθμιστικό
πλαίσιο και ευρύτερα στην πολιτική για τις ορυκτές πρώτες ύλες αποτελεί βασική προϋπόθεση
για πληρέστερη αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών της εξορυκτικής βιομηχανίας. Η
εξειδίκευση και η υλοποίηση της Εθνικής Πολιτικής για την Αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων
Υλών (ΕΠΑΟΠΥ) αποτελεί ένα βασικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Οι δράσεις που
προβλέπονται στην ΕΠΑΟΠΥ θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν σε πέντε προτεραιότητες
πολιτικής – χωροταξικός σχεδιασμός, αδειοδότηση, λοιπά ρυθμιστικά ζητήματα, εκπαίδευσηέρευνα-διάχυση γνώσης και εξασφάλισης της κοινωνικής άδειας (Διάγραμμα 1).
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2016

Δελτία Τύπου για τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και για τη συμμετοχή του ΣΜΕ στο 6ο
Διεθνές Συνέδριο για τον Ορυκτό Πλούτο, που διοργάνωσε η
Εταιρεία «Tσομώκος ΑΕ»
Εκδόθηκαν σχετικά δελτία τύπου από το ΣΜΕ τα οποία έτυχαν μεγάλης δημοσιότητας από
έγκριτα έντυπα και ηλεκτρονικά portals.
Η ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας περνά μεσα και απο την αξιοποίηση των
Ορυκτών Πρώτων Υλών δηλώνει ο πρόεδρος του ΣΜΕ κ Αθανάσιος Κεφάλας
Θετική συμβολή του εξορυκτικού κλάδου στην αναμενόμενη ανάκαμψη της εθνικής
οικονομίας «προέβλεψε πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων κ
Αθανάσιος Κεφάλας στην ομιλία του στο 6 Διεθνές Συνέδριο Ορυκτών Πόρων που
πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ξενοδοχείο Χιλτον επισημαίνοντας την ιδιαίτερη βαρύτητα σ’
αυτήν του λιγνίτη ,των μαρμάρων, των βιομηχανικών ορυκτών και των μετάλλων.
Ο κ Κεφάλας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα οικονομικά στοιχεία του κλάδου επισημαίνοντας
ότι ο εξορυκτικός κλάδος αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της εθνικής μας οικονομίας
υπογραμμίζοντας ότι:
-Η συμμετοχή στο ΑΕΠ της χώρας φθάνει το 3,4%
-Εξάγονται περισσότερα από 30 ορυκτά. Σε δέκα από αυτά πραγματοποιείται ετήσια
παραγωγή που υπερβαίνει τους 300.000 τόνους το καθένα.
-Η συνολική αξία των πωλήσεων το 2014 έφθασε τα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των
οποίων το 50% είναι από εξαγωγές.
-Απασχολούνται άμεσα 20.000 εργαζόμενοι και έμμεσα άλλοι 80.000.
Ο κ. Κεφάλας έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στις εξαγωγές τονίζοντας ότι η Ιταλία είναι ο
πρώτος προορισμός με 17%, η Γερμανία με 9% ενώ ακολουθούν με 6% η Γαλλία Βρετανία
και Κίνα.
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Το Τσιμέντο είναι πρώτο σε αξία εξαγωγών, συμμετέχοντας με 20% ενώ ακολουθούν το
Αλουμίνιο με 19%,το Νικέλιο επίσης με 19% και τα μάρμαρα με 11%.
Παρά την κρίση, οι εταιρείες του κλάδου συνεχίζουν την έντονη εκπαίδευση του προσωπικού
τους και την εκπαίδευση νέων επιστημόνων .
Τέσσερις μεγάλες εταιρείες του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων έτρεξαν
εκπαιδευτικά προγράμματα για 350 νέους και νέες σε μια προσπάθεια συμβολής στη μείωση
της ανεργίας, ενώ πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση του απασχολούμενου προσωπικού, που
υπερέβη τις 130.000 ώρες το 2015.
Τέλος, επενδύθηκαν 4,7 εκατομμύρια σε ερευνητικά προγράμματα.
Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του ΣΜΕ υπογράμμισε για μια ακόμη φορά τα προβλήματα και
τους ανασταλτικούς παράγοντες που εμποδίζουν την ανάπτυξη του εξορυκτικού κλάδου και
αποτελούν τροχοπέδη του και είναι μεταξύ άλλων:
Η δύσκαμπτη αδειοδοτική διαδικασία, η γραφειοκρατία, ο αναχρονιστικός λατομικός κώδικας,
οι κοινωνικές αντιδράσεις λόγω του μεγάλου φόβου για υποβάθμιση του περιβάλλοντος σε
συνδυασμό με την μη ύπαρξη αποτελεσματικών ελέγχων, η έλλειψη σταθερού φορολογικού
και εργασιακού νομοθετικού πλαισίου και πάνω απ’ όλα η ανασφάλεια δικαίου.
Κλείνοντας, ο κ. Κεφάλας ζήτησε να εφαρμοστεί η Εθνική Πολιτική Αξιοποίησης των
Ορυκτών Πρώτων Υλών μέσω της οποίας θα ανοίξει ο δρόμος για νέες επενδύσεις στον
κλάδο και τη βέλτιστη αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου της Χώρας, προσφέροντας
σημαντικά οφέλη στην εθνική οικονομία και κυρίως στις τοπικές κοινωνίες.

Συνέντευξη του Προέδρου του ΣΜΕ κ. Α . Κεφάλα στο Capital

Στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εξορυκτική βιομηχανία, αλλά και στη μεγάλη
συνεισφορά της στην ελληνική οικονομία αναφέρεται σε συνέντευξή του στο Capital.gr, ο
πρόεδρος του Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) Aθανάσιος Κεφάλας. Όπως
τονίζει, ο συγκεκριμένος κλάδος, που απασχολεί περισσότερους από 16.000 εργαζόμενους,
είναι από τους λιγοστούς, στην Ελλάδα, που δεν προχώρησε σε μειώσεις μισθολογικών
αποδοχών, εξακολουθώντας να αναζητά νέα "ταλέντα”.
Να σημειωθεί ότι ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) εκπροσωπεί τις
μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες εξόρυξης, αντιπροσωπεύοντας το 90% της συγκεκριμένης
δραστηριότητας. Ορισμένα από τα μέλη του είναι οι εταιρείες Δελφοί Δίστομο, ΕΛΜΙΝ,
Ευρωπαϊκοί Βωξίτες, Ελληνικοί Λευκόλιθοι, ΛΑΡΚΟ, Αλουμίνιον της Ελλάδος, Imerys,
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Παυλίδης στον κλάδο των μαρμάρων, μεγάλοι όμιλοι παραγωγής τσιμέντου, όπως οι Τιτάν
και Lafarge και το εξορυκτικό τμήμα της ΔΕΗ.
- Όσοι δεν παρακολουθούν τη δραστηριότητα των ελληνικών μεταλλευτικών
εταιρειών, ενδεχομένως να θεωρούν ότι ο συγκεκριμένος κλάδος έχει αποδυναμωθεί.
H εξορυκτική δραστηριότητα αποτελεί σημαντικό κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας.
Σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, αντιπροσωπεύει το 3,4% του ΑΕΠ με τη συνεισφορά του να
διαμορφώνεται στα 6,2 δισ. ευρώ, από τα οποία δύο δισ. αφορούν την Περιφέρεια Αττικής.
Η συμβολή του, που είναι ύψους 1 δισ. ευρώ, είναι σημαντική στις ελληνικές εξαγωγές, των
οποίων το μέγεθος, εάν αφαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, ανέρχεται σε περίπου 15 δισ. ευρώ.
Ο κλάδος συνεχίζει να επενδύει και να προσελκύει σημαντικούς επενδυτές στην Ελλάδα,
όπως οι γαλλικοί όμιλοι Imerys, Keneos και Lafarge, λαμβάνοντας ψήφο εμπιστοσύνης από
τους ξένους επενδυτές, σε μία δυσμενή συγκυρία.
- Ο κλάδος διαθέτει επενδυτικό πρόγραμμα;
Σύμφωνα με μελέτη του ΣΕΒ, υφίσταται επενδυτικό κενό 100 δισ. ευρώ. Το μέγεθος αυτό
προκύπτει από τη διαφορά της αξίας των επενδύσεων και των αποσβέσεων που ανέρχεται
σε περίπου 15 δισ. ευρώ και αφορά τα τελευταία επτά χρόνια της κρίσης. Με στόχο να
συμβάλουμε, από την πλευρά μας, στην κάλυψη του κενού αυτού, προγραμματίζουμε, μέσα
στην επόμενη πενταετία, επενδύσεις, ύψους 1,7 δισ. ευρώ, για την ανάπτυξη καινούργιων
μεταλλείων, τον εκσυχρονισμό γραμμών παραγωγής, την αξιοποίηση παραπροϊόντων των
διεργασιών, τη συντήρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και, βέβαια, την αποκατάσταση
του φυσικού τοπίου.
- Πάντως, παρά την μεγάλη συμβολή στην οικονομία, οι εκπρόσωποι του πολιτικού
κόσμου δεν φαίνεται να στηρίζουν τόσο θερμά τον μεταλλευτικό κλάδο.
Στη χώρα μας η επιχειρηματικότητα έχει δυσφημιστεί, αποθαρρύνοντας τις εκδηλώσεις
δημόσιας στήριξης ιδίως όταν πρόκειται για ιδιωτικές επενδύσεις. Από την άλλη πλευρά, σε
εγκαίνια δικών μας έργων, έχει καταγραφεί η παρουσία κυβερνητικών στελεχών.
Αναμφισβήτητα, υπάρχει μία διστακτικότητα ως προς τη στήριξη των συγκεκριμένων
επενδύσεων που προέρχεται από το γεγονός ότι η εξορυκτική βιομηχανία παρότι είναι
σημαντική, δεν είναι ελκυστική και συνδέεται με το δόγμα "not in my backyard”, δηλαδή "όχι
στην αυλή μου”. Στο πλαίσιο αυτό, βασική αποστολή του ΣΜΕ είναι να καταδείξει την μεγάλη
συμβολή του κλάδου που δημιουργεί θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια, έχει εκσυγχρονιστεί
τεχνολογικά, με τους καθετοποιημένους σύγχρονους ομίλους να θέτουν σε υψηλή
προτεραιότητα ζητήματα που άπτονται της αποκατάστασης του φυσικού τοπίου και της
προστασίας του περιβάλλοντος.
- Κατά πόσο η επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων αποτέλεσε τροχοπέδη;
Η υλοποίηση των επενδύσεων στον κλάδο μας δεν υποφέρει από τα capital controls, αλλά
από τις μακρές γραφειοκρατικές διαδικασίες. Απαιτούνται πέντε χρόνια για να υλοποιηθεί μία
επένδυση, η οποία, ακόμη και όταν ολοκληρωθεί, βρίσκεται αντιμέτωπη με τον πέλεκυ της
ανασφάλειας δικαίου. Ο εξορυκτικός κλάδος έχει πολύ μεγάλη ιστορία, έχοντας μάθει να
περιμένει, να επιμένει, και να υπομένει. Ωστόσο, οι αγορές δεν περιμένουν και εάν το προϊόν
δεν βγει στην ώρα του, κάποιος άλλος θα το βγάλει.
- Πόσος χρόνος απαιτείται για να πραγματοποιηθεί μία επένδυση;
Η έγκριση μίας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων απαιτεί, κατά μέσο όρο, περίπου δύο
έως τρία χρόνια, ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις, απαιτούνται έως και έξι χρόνια. Αυτό, τη
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στιγμή που η νομοθεσία προβλέπει την ολοκλήρωση της σύνταξης μίας μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσα σε 90 ημέρες και όταν σε γειτονικές χώρες, η διαδικασία
απόκτησης μεταλλευτικής άδειας δεν διαρκεί περισσότερο από τρεις έως έξι μήνες. Ως
αποτέλεσμα, διαθέτουμε ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Να σημειώσουμε ότι παρά τη διάχυτη
θεώρηση πως η ιδιωτική πρωτοβουλία αντιμάχεται το Δημόσιο, εμείς παρατηρούμε ότι οι
δημόσιες υπηρεσίες έχουν απογυμνωθεί από στελεχιακό δυναμικό με ικανότητες και
εμπειρία. Είμαστε, λοιπόν, υπέρ μίας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης, προκειμένου να
εξασφαλίζεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του ελέγχου των δραστηριοτήτων μας.
- Από τι πάσχει ο μεταλλευτικός κλάδος;
Η Ελλάδα υπήρξε η τέταρτη χώρα που το 2012 συγκρότησε Εθνική Πολιτική για την
Αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών, ακολουθώντας την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την απεξάρτηση της χώρας από εισαγόμενους πόρους. Ωστόσο, η εθνική αυτή
πολιτική έχει μείνει στα χαρτιά. Το γεγονός αυτό έρχεται να προστεθεί στα προβλήματα που
σχετίζονται με τη χωροταξία, το μακρύ διάστημα αδειοδότησης, την ανασφάλεια δικαίου, το
ασταθές φορολογικό καθεστώς και την απουσία κινήτρων για την υλοποίηση επενδύσεων.
Αγκυλώσεις, επίσης, υπάρχουν ως προς την εξασφάλιση πιστοποίησης χειριστών κινητών
μηχανημάτων για την οποία απαιτούνται έως τρία χρόνια ή μπορεί να μην ολοκληρωθεί ποτέ
όταν πρόκειται για βαρέα οχήματα, τη στιγμή που στη Βουλγαρία η συγκεκριμένη διαδικασία
δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες.
- Συνάδει η προστασία του περιβάλλοντος με την εξορυκτική δραστηριότητα;
Διαχρονικά, η εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού συνδέεται με την καλλιέργεια και την
εξόρυξη. Δεν είναι τυχαίο ότι οι διακριτές μεταβολές της ανθρωπότητας είναι συνδεδεμένες
με την εξόρυξη, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Ωστόσο, οι επιπτώσεις στο φυσικό τοπίο, λόγω της προόδου της τεχνολογίας και των
μεθόδων αποκατάστασης του φυσικού τοπίου είναι προσωρινές.
Εξάλλου, μελέτες του Πανεπιστήμιου Αθηνών καταδεικνύουν ότι, όπου η αποκατάσταση
γίνεται σωστά, οι κοινωνίες κλίμακας αναπτύσσονται ραγδαία. Η πρόκληση για εμάς δεν είναι
η επαναφορά των φυσικών χαρακτηριστικών, αλλά να οδηγηθούμε στην αξιοποίηση μετά
την μεταλλευτική δραστηριότητα. Υπάρχει η εντύπωση ότι όταν μία εξορυκτική βιομηχανία
ολοκληρώνει το έργο της, αφήνει μία τρύπα στην κοινωνία και τη γη κάτι που δεν συμβαίνει,
με δεδομένη την πρόοδο των τεχνολογικών μεθόδων αποκατάστασης του φυσικού τοπίου.
Για παράδειγμα στην Μήλο δημιουργήσαμε έναν αμπελώνα στη θέση ενός ορυχείου. Ένα
μουσείο με 10.000 επισκέψεις το χρόνο έχει αντικαταστήσει μία παλιά στοά από
εκμεταλλεύσεις βωξίτη και στην Μήλο έχει δημιουργηθεί συνεδριακό κέντρο στη θέση
εργοστασίου επεξεργασίας Καολίνη. Επομένως, μπορούν να συνυπάρξουν η προστασία του
περιβάλλοντος με την εξορυκτική δραστηριότητα, η οποία συνδέεται άρρηκτα με την
υιοθέτηση μέτρων για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο φυσικό τοπίο.
- Οι μεταλλευτικές εταιρείες προσλαμβάνουν;
Είμαστε από τους λιγοστούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας που δεν προχώρησε σε
μείωση μισθών ή οριζόντια αναπροσαρμογή αποδοχών. Ταυτόχρονα, ο εξωστρεφής
χαρακτήρας των δραστηριοτήτων μας, μας επιτρέπει να μην είμαστε αναγκασμένοι να
προχωρούμε σε μισθολογικές μειώσεις. Έτσι, προσλαμβάνουμε, καθώς αναζητούμε
ανθρώπους με καινούργιες δεξιότητες και επιθυμούμε να δώσουμε ευκαιρίες σε νέους
εργαζόμενους. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιήσαμε το πρόγραμμα "Μηχανικοί στην Πράξη" της
Αλουμίνιον, όπως και αντίστοιχη πρωτοβουλία της Imerys. Και διατηρούμε, και εκπαιδεύουμε
και δίνουμε ευκαιρίες. Η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία απασχολεί, άμεσα, λίγο παραπάνω
από 16.000 άτομα, ενώ η επιγενόμενη απασχόληση ανέρχεται σε περίπου 180.000 θέσεις
εργασίας.
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- Υπάρχει ζήτηση για εργασία στις μεταλλευτικές εταιρείες από νέους εργαζόμενους ;
Σταδιακά καταγράφουμε μεταστροφή του ενδιαφέροντος νέων ανθρώπων για εργασία στις
εταιρείες του κλάδου μας. Και σε μία συγκυρία όπου τουλάχιστον το 50% των νέων μαστίζεται
από ανεργία, αποτελούμε τον μοναδικό φωτεινό πόλο στο σκοτάδι της ανεργίας, με τον
μεταλλευτικό κλάδο να επιτρέπει σε νέους επιστήμονες να κάνουν διεθνή καριέρα,
αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στην Ελλάδα. Η αυτοματοποίηση των εργοστασίων μας, ο
σύγχρονος εξοπλισμός, η εκπαίδευση του προσωπικού σε
σχήματα σύγχρονου
management και η εξωστρέφεια είναι χαρακτηριστικά που προσελκύουν τους νέους
υποψήφιους εργαζόμενους.

Συνέντευξη του προέδρου του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλα στο newstime
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Δελτίο τύπου για τη συμμετοχή του ΣΜΕ στο «EIT RAW
MATERIALS»

Εστάλη δελτίο τύπου από το ΣΜΕ στο πλαίσιο της συμμετοχής του Προέδρου του κ. Κεφάλα
και του Γεν. Δν/τη του ΣΜΕ, το οποίο έτυχε μεγάλης προβολής σε portal και έντυπο τύπο.
Παρατίθεται αναλυτικά παρακάτω:
«H βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεταλλευτικών επιχειρήσεων θα έρθει και μέσω
της καινοτομίας, πρότεινε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ),
κ. Αθανάσιος Κεφάλας.
Ομιλία στο πλαίσιο της διημερίδας που οργάνωσε (23-24 Νοεμβρίου) Το Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο Καινοτομίας(ΕΙΤ) με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και θέμα τις Ορυκτές
Πρώτες Υλες.
«Οι εξορυκτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στην καινοτομία όσον αφορά τόσο
τις διαθέσιμες ορυκτές πρώτες ύλες, όσο και τη μεταλλευτική δραστηριότητα σε όλη την
αλυσίδα αξίας της, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα τους», τόνισε ο Πρόεδρος του
Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, κ. Αθανάσιος Κεφάλας στη διημερίδα “EIT Raw
Materials: 1st Greek Raw Materials Community Dialogue” που πραγματοποιήθηκε 23-24
Νοεμβρίου 2016 στο Ξενοδοχείο Electra Metropolis στην Αθήνα.
Ο κ. Κεφάλας επισήμανε ακόμη ότι η Ελλάδα είχε αξιόλογο μεταλλευτικό παρελθόν και
παρόν. Οι ορυκτές πρώτες ύλες συνέβαλλαν και συνεχίζουν να συμβάλλουν σημαντικά στην
οικονομική ανάπτυξη. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης των τελευταίων
χρόνων η εξορυκτική βιομηχανία έχει παραμείνει ιδιαίτερα ανθεκτική. Ο κλάδος συνεισφέρει
σταθερά στο ΑΕΠ, είναι ιδιαίτερα εξωστρεφής και συνεχίζει να είναι ένας από τους
κυριότερους εργοδότες στη χώρα μας.
Ωστόσο, για τη διατήρηση αυτής της πορείας, κατά τον Πρόεδρο του ΣΜΕ, είναι απαραίτητη
η συνεπής εφαρμογή μίας Εθνικής Πολιτικής Ορυκτών Πρώτων Υλών. Η ισχύουσα πολιτική,
παρότι στις προβλέψεις της κινείται στη σωστή κατεύθυνση, δεν έχει ουσιαστικά εφαρμοστεί.
«Πέρα από την εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Ορυκτών Πρώτων Υλών, για την ανάπτυξη
του κλάδου και της ανταγωνιστικότητας της Εθνικής Οικονομίας είναι απαραίτητη μία σειρά
άλλων προϋποθέσεων όπως, ασφάλεια δικαίου, συνεκτικότητα διοικητικών αποφάσεων,
φορολογική σταθερότητα κ.ά.», επεσήμανε ο κ. Αθ. Κεφάλας.
Στην ίδια διημερίδα, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΜΕ κ. Χ. Καβαλόπουλος, αναφέρθηκε στην
ενενηντάχρονη πορεία του Συνδέσμου και στη συνεχή του προσπάθεια για την αξιοποίηση
του ορυκτού πλούτου της χώρας όπως και για τις προκλήσεις παρόντος και μέλλοντος που
καλείται να αντιμετωπίσει ο κλάδος. Χαρακτηριστικό της πολύχρονης ιστορίας του
Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων αποτελεί «η έντονη προσήλωση σε μικρούς και
μεγάλους στόχους που διεκδικούνται με συνέπεια και συνέχεια με υπομονή και επιμονή,
μερικές φορές επί πολλές δεκαετίες, προκειμένου να επιτευχθούν και να φέρουν το
επιθυμητό αποτέλεσμα».
Μέσα από αυτή την ενενηντάχρονη διαδρομή, οι εταιρείες μέλη του Συνδέσμου έχουν
αποκτήσει υψηλής ποιότητας τεχνικές εμπειρίες, εφαρμόζουν ιδιαίτερα εξελιγμένες τεχνικές
εξόρυξης και αποκατάστασης περιβάλλοντος, είναι εξαιρετικά νεωτεριστικές σε παραγωγή
νέων προϊόντων και απόλυτα εξωστρεφείς σε όλη τους την επιχειρηματική δραστηριότητα,
κατακτώντας έτσι, εκτός της εγχώριας, την παγκόσμια αγορά.
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Δεν είναι τυχαίο ότι παρά τη μεγάλη εθνική οικονομική κρίση, οι εταιρείες μέλη του Συνδέσμου
ανέπτυξαν περαιτέρω τις δραστηριότητές τους, κρατώντας τις θέσεις εργασίας που είχαν προ
κρίσης και αλώβητες τις παραγωγικές τους δομές κατέληξε ο Γενικός Διευθυντής του ΣΜΕ».
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