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Περιεχόμενα

Σε λίγες γραμμές τι περιέχει η Έκθεση Πεπραγμένων του Φεβρουαρίου 2019:

Α. ΔΣ
Β. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συνέντευξη του Γεν. Δν/τη του ΣΜΕ κ. Χ. Καβαλόπουλου στο Πρακτορείο 104,9 FM, στο πλαίσιο της
ημερίδας που έγινε στο Μουσείο Γουλανδρή «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος: Εξορυκτική
δραστηριότητα, κοινωνία και περιβάλλον τον 21ο αιώνα».
Γ. ΣΜΕ και ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Επέκταση της ΣΣΕ ΣΜΕ-ΟΜΕ μετά από απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.)
Περί έρευνας απασχόλησης ΣΕΒ για την εξόρυξη

Α. ΔΣ
Τα κυριότερα θέματα ήταν:
•
•
•
•

Εργασιακά, επέκταση σύμβασης ΣΜΕ-ΟΜΕ μετά από απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας
Ενημέρωση υποψήφιων Ευρωβουλευτών και υποψήφιων σε αυτοδιοικητικές εκλογές
Έκθεση δραστηριοτήτων 2018
Κεντρική ημερίδα ΣΜΕ με θέμα «Καινοτομία και Industry 4.0 στα μεταλλεία του σήμερα και του
αύριο»

Β. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συνέντευξη του Γεν. Δν/τη του ΣΜΕ κ. Χ. Καβαλόπουλου στο Πρακτορείο 104,9 FM, στο πλαίσιο της
ημερίδας που έγινε στο Μουσείο Γουλανδρή «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος: Εξορυκτική
δραστηριότητα, κοινωνία και περιβάλλον τον 21ο αιώνα».
Στη συνέντευξη αυτή, τέθηκαν ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα, στη συνέχεια των ερωτημάτων και του διαλόγου
με τα παιδιά, κατά τη διάρκεια της ημερίδας και τη μετέπειτα κυκλοφορία του αντίστοιχου δελτίου τύπου.
Παραθέτουμε το κείμενο όπως αναρτήθηκε από το Πρακτορείο 104,9 fm:

Είναι σήμερα μια πρόκληση να βρεθεί προσωπικό με νέες ιδέες που θα επιθυμεί να εργαστεί στον
κλάδο;

Ισχύει. Πρόκειται για έναν κλάδο που δεν έχει διαφημιστεί ιδιαίτερα, είναι κλάδος με πολλές ιδιομορφίες όπως
και προκλήσεις. Έτσι ένας από τους λόγους που πλέον «βγαίνουμε προς τα έξω» δεν είναι μόνο να δουν τα
παιδιά και να γνωρίσουν όλο το σκέλος των ορυκτών πόρων και τη σημασία που έχουν στην οικονομία και
στην καθημερινή ζωή αλλά και έρθουν πιο κοντά στο αντικείμενο και κάποια στιγμή να μπουν μέσα σε αυτό
σαν νέοι επιστήμονες.

Γιατί ένας νέος άνθρωπος να διαλέξει επιστημονικά και επαγγελματικά τον κλάδο σας;

Γιατί ο τομέας των πρώτων υλών και γενικότερα της τεχνολογίας υλικών, πρόκειται να έχει λαμπρό μέλλον. Οι
νέοι επιστήμονες του τομέα θα κληθούν να αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλες προκλήσεις. Πώς θα υποστηριχθεί
το τεχνολογικό μέλλον της ανθρωπότητας και ο τεχνικός πολιτισμός της με πόρους που δεν είναι ανεξάντλητοι
και πώς νέα υλικά με νέες ιδιότητες ή νέες μεθόδους αξιοποίησης υλικών θα δώσουν λύσεις στο πρόβλημα της
8

κάλυψης των μεγάλων απαιτήσεων και των μεγάλων αναγκών του μέλλοντος; Η απάντηση στα ερωτήματα
αυτά είναι η σημερινή και η αυριανή μεγάλη πρόκληση που από μόνη της συνιστά ένα μεγάλο κίνητρο για την
ένταξη νέων ανθρώπων στο ευρύτερο αντικείμενο του κλάδου μας.

Είναι αλήθεια ότι η εποχή των σύγχρονων ηλεκτρονικών συσκευών έφερε το προσκήνιο νέα υλικά ή
νέες προσεγγίσεις στην κάλυψη των αναγκών σε αυτά;

Ναι βέβαια και ισχύει. Κλασικό παράδειγμα αποτελούν οι σπάνιες γαίες που στηρίζουν τις σημερινές
ηλεκτρονικές συσκευές. Και φυσικό είναι να δημιουργείται στην παγκόσμια κοινωνία το εύλογο ερώτημα πόσο
και αν μπορούν τα αποθέματά τους ή τα υπάρχοντα κοιτάσματα τους να καλύψουν σε βάθος χρόνου τις
απαιτήσεις της τεχνολογίας.

Γι’ αυτό σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, αναπτύχθηκε αρχικά η ιδέα και στη συνέχεια η πλήρης
εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας, όπου τα πάντα αξιοποιούνται πολλαπλώς, πριν φτάσουν να απορριφθούν
ως απόβλητα ή άχρηστα. Τα θέματα που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία είναι ένας νέος επιστημονικός
τομέας που καλείται να προσδιορίσει πώς θα χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο τα υλικά, πώς θα
ανακυκλώνονται, πώς θα επαναχρησιμοποιούνται, πώς το αρχικό απόβλητο θα μετατρέπεται σε παραπροϊόν
και πώς θα υλοποιηθεί ο βασικός στόχος του μηδενισμού των αποβλήτων («zero wastes»).
Mόνο μέσα από τέτοιες εξειδικευμένες πρακτικές θα δοθεί μέλλον και προοπτική στην ανάπτυξη της
ανθρωπότητας.
Μεταλλεία του μέλλοντος θα είναι ο χώρος απόθεσης των σημερινών αποβλήτων. Θα μπαίνουμε μέσα σε
αυτούς τους χώρους όπου έχουν απορριφθεί εκατομμύρια τόνοι χρήσιμων υλικών, προκειμένου να τα
αξιοποιήσουμε. Θα είναι μια άλλου τύπου εκμετάλλευση-αξιοποίηση πόρων και υλικών.
Σε ποιο επίπεδο βρίσκεται ο κλάδος σας στην Ελλάδα; Υπάρχουν αυξητικές τάσεις; Και ποια η θέση
της Ελλάδας στις παγκόσμιες κατατάξεις;

Ο κλάδος, αυτή τη στιγμή, έχει μισθούς -αν ξεκινήσει κανείς από το κατώτερο προσωπικό μέχρι και το ανώτατο
επιστημονικό - που είναι πολύ υψηλότεροι από οποιονδήποτε άλλο κλάδο στην Ελλάδα. Έχει, δε, απασχόληση
σημαντικότατη για τα ελληνικά δεδομένα αφού αυτή είναι περίπου στην 6η θέση πανευρωπαϊκά σαν
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απασχόληση σε εξόρυξη από πλευράς προσωπικού και εργαζομένων, ενώ σε όλη τη διάρκεια της κρίσης, ο
κλάδος μας δεν γνώρισε κρίση, αντίθετα γνώρισε και ανάπτυξη ακριβώς γιατί βασίζεται σε εξαγωγές και στην
καθετοποίηση προϊόντων που τα έχει ανάγκη η διεθνής και η ελληνική οικονομία, και βρίσκεται σε συνεχή
ανάπτυξη. Πρέπει βέβαια να λυθούν και προβλήματα και από την Πολιτεία για να συνεχιστεί η ανάπτυξη γιατί
δεν μπορούμε μόνοι μας να κάνουμε τα πάντα.
Έχουμε όμως μια δυναμική που πραγματικά εξελίσσεται πάρα πολύ καλά και για αυτό καλούμε και τους νέους
ανθρώπους να δούνε το αντικείμενο, να μπούνε μέσα σε αυτό, να δουλέψουν κοντά μας και να γίνουν οι νέοι
επιστήμονες που θα πάρουν τα ηνία αυτού του τομέα σε αυτό τον τόπο.
Είναι εφικτή η εκμετάλλευση ορυκτών από ουράνια σώματα, όπως π.χ. η Σελήνη; Πόσο μακριά είναι
κάτι τέτοιο;

Είμαστε πολύ μακριά. Είναι γεγονός ότι τα διαστημικά προγράμματα έχουν κύρια εστιαστεί σε ανακάλυψη
πόρων σε άλλους πλανήτες. Η αξιοποίησή τους όμως απαιτεί τεχνολογίες που μόνο σε αρχικό στάδιο έρευνας
και πειραμάτων υπάρχουν.
(Αποσπάσματα από αυτές τις ερωταπαντήσεις, δημοσιεύτηκαν σε πολλά portals όπως και στο ΑθηναϊκόΜακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων).

Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Επέκταση της ΣΣΕ ΣΜΕ-ΟΜΕ μετά από απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.)
Το Α.Σ.Ε συνήλθε στις 7/2/2019 για να συζητήσει το θέμα της επέκτασης της σύμβασής μας.

Ζητήσαμε, κατά παρέκκλιση, να συμμετάσχουμε στη συζήτηση αυτή (δεν μετέχουμε ως ΣΜΕ στο όργανο), για
να υποστηρίξουμε τα επιχειρήματά μας στο να μην επεκταθεί η σύμβαση. Το αίτημα έγινε αποδεκτό.

Υποστηρίξαμε με βάση τα στοιχεία ΣΜΕ, ΥΠΕΝ αλλά και με βάση ό, τι δηλώνεται από τα μέλη μας στο ΕΡΓΑΝΗ,
δεν αποδεικνύεται ότι τα μέλη ΣΜΕ διαθέτουν το 50%+1 εργαζομένων του κλάδου, προϋπόθεση για την
επέκταση μιας σύμβασης.
Το Α.Σ.Ε κατά πλειοψηφία δέχτηκε ότι τα μέλη ΣΜΕ καλύπτουν το 50%+1 των εργαζομένων του κλάδου με
βάση τα στοιχεία που προσκόμισε η Επιθεώρηση Εργασίας μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και την
κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων κατά ΣΤΑΚΟΔ.

Οι κατηγορίες κατά ΣΤΑΚΟΔ που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η 0.7 εξόρυξη μεταλλείων, η 23,5 παραγωγή
τσιμέντου, ασβέστη και γύψου και η 24.0 παραγωγή βασικών μετάλλων.

Δεν συμπεριέλαβαν τις κατηγορίες 05 εξόρυξη άνθρακα, 0.8 Λοιπά ορυχεία-λατομεία και 09 υποστηρικτικές
δραστηριότητες εξόρυξης ενώ είναι εξόφθαλμα λάθος η χρησιμοποίηση των κωδικών 23.5 και 24.0 που δεν
έχουν καμία σχέση με την υποχρέωση σύμβασης ΣΜΕ-ΟΜΕ.
Επίσης σημαντικό λάθος στον τρόπο υπολογισμού είναι ότι εκλήφθηκαν το σύνολο των εργαζομένων σε
Ομίλους όπως ΑΓΕΤ,ΤΙΤΑΝ, ΧΑΛΥΨ, Μυτιληναίος κ. α ενώ οι όμιλοι αυτοί μετέχουν στο ΣΜΕ, μόνο ως προς την
εξορυκτική τους δραστηριότητα.
Με αυτήν την λανθασμένη προσέγγιση στο ΑΣΕ, παρουσιάστηκε ότι ο ΣΜΕ(τα μέλη του) καλύπτει 5.641
συνολικά εργαζόμενους σε σύνολο 9.000, δηλαδή ποσοστό 62,6%. Αυτό, κατά τη γνώμη του οργάνου
συνεπάγεται δυνατοτήτων επέκτασης της σύμβασης.
Ως επόμενο βήμα ήταν ο έκδοση ΥΑ που καθιστούσε επεκτάσιμη τη σύμβασή μας σε όλη την ελληνική
εξορυκτική βιομηχανία (ΥΑ αριθμ. Οικ. 6312/315/11.2.2019).
Το ΔΣ του ΣΜΕ αποφάσισε να προσφύγει στο ΣτΕ για ακύρωση της απόφασης αυτής.
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Περί έρευνας απασχόλησης ΣΕΒ για την εξόρυξη
Στον ΣΕΒ ολοκληρώθηκε μία μελέτη με θέμα «Στρατηγική Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού
στον Εξορυκτικό Τομέα».
Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, διοργανώθηκε την Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019, ένα Εργαστήριο, με θέμα
«Ανθρώπινο δυναμικό, επαγγέλματα και δεξιότητες στον εξορυκτικό τομέα», στο οποίο προσκλήθηκε μικρός
αριθμός στελεχών επιχειρήσεων και ειδικών του τομέα, προκειμένου να συζητήσουμε τα εξής θέματα:
-Οι γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού στον εξορυκτικό τομέα: τρέχουσες ελλείψεις και
μελλοντικές τάσεις
-Η ανάπτυξη μιας στρατηγικής δεξιοτήτων για το ανθρώπινο δυναμικό του εξορυκτικού τομέα
Προηγήθηκε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας επί των παραπάνω θεμάτων ακολούθησε τοποθέτηση
των συμμετεχόντων σε σχέση με αυτά. Στην επικαιροποίηση στοιχείων του report όπως και το workshop, μετείχε
ενεργά και ο ΣΜΕ.
Κατεβάστε το αναλυτικό report κάνοντας διπλό κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:
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