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

Περιεχόμενα

Α. ΔΣ
Β. Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Νομοσχέδιο για τον Αιγιαλό και την Παραλία
Προγράμματα ΥΠΕΝ για το Δίκτυο NATURA 2000
Tροποποίηση του άρθρου 59 παρ. 2 του Μεταλλευτικού Κώδικα

Γ. ΣΜΕ και Θέματα Επικοινωνίας
Remix: Έξυπνες και Πράσινες Μεταλλευτικές Περιοχές της Ευρώπης, συνάντηση stakeholders
Special report του ΣΕΒ «Ανθρώπινο δυναμικό, επαγγέλματα και δεξιότητες στον εξορυκτικό κλάδο»

Δ) ΣΜΕ και ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
Προσφυγή του ΣΜΕ στο ΣτΕ κατά της Απόφασης υπ’ αριθμ. Οικ. 6312/365/11-2-2019 της Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β’ 511/20-2-2019), με την
οποία κηρύχθηκε γενικώς υποχρεωτική η από 30-7-2018 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ ΣΜΕ
και ΟΜΕ.
Συνάντηση εκπροσώπων ΣΜΕ και ΟΜΕ για τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης, στο πλαίσιο της
υπογραφής νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

ΣΜΕ και ΜΜΕ

Α. ΔΣ
Τα κυριότερα που απασχόλησαν το ΔΣ ήταν τα εξής:
−
−
−
−
−

−
−
−
−

Προετοιμασία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μήνυμα προέδρου
Αμφισβητήσεις του τρόπου απολογισμού των οικονομικών επιδράσεων της εξορυκτικής
βιομηχανίας, από την κίνηση του anti-gold
Εργασιακά, συνέπειες από την επέκταση της σύμβασης
Μεταφορά της Έκθεσης «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» στη Β. Ελλάδα
Αίτημα του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ΙCOMOS) για την υποστήριξη
από ΣΜΕ διοργάνωσης διεθνούς συνεδρίου με θέμα «Την προστασία και διαχείριση χώρων
και μνημείων εξόρυξης λίθων και μεταλλευμάτων», στην Ελλάδα
Τροποποίηση του άρθρου 59 παρ. 2 του Μεταλλευτικού Κώδικα
Ένατο Διεθνές Συνέδριο – Μineral Resources in Greece
Noμοσχέδιο περί Αιγιαλού και Παραλίας
Ψηφιακό Μητρώο Ιδιωτικών Καυσίμων
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Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
Το ψηφισθέν νομοσχέδιο (ΦΕΚ Α’65/24-4-2019) έχει συγκεκριμένα μειονεκτήματα που τέθηκαν
υπόψη του ΣΕΒ ώστε να αξιοποιηθούν μελλοντικά, σε μία νέα προσπάθεια βελτίωσης του νόμου.
Συγκεκριμένα κατ’ άρθρο εντοπίζουμε τα εξής:
Άρθρο 23 (τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 2971/2001)
Το πλάτος της παραλίας καθορίζεται σε τουλάχιστον 30 και μέχρι πενήντα μέτρα από τη γραμμή
του αιγιαλού.
Ο ορισμός αυτός της ζώνης παραλίας δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτό που
υποτίθεται λύνει.
Το πλάτος της παραλίας πρέπει να είναι συνάρτηση του τοπικού αναγλύφου (πχ σε απόκρημνες
ακτές δεν έχει νόημα πλάτους παραλίας 30-40 μέτρων).
Η επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 2971/2001 δεν περιλαμβάνει βιομηχανικές
εγκαταστάσεις παρά μόνο οικισμούς. Θα πρέπει να γίνει σαφής μνεία ότι δεν θίγονται λιμενικές
εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν βιομηχανικές δραστηριότητες και λειτουργούν με ισχύουσες
διοικητικές πράξεις ζωνών παραλίας.
Αναφέρει ότι η Επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 3, δύναται να καθορίσει μικρότερο πλάτος
παραλίας , μετά από αιτιολογημένη κρίση. Αυτό αποτελεί εξαίρεση και όχι κανόνα.
Προτείνεται να επανέλθει η διατύπωση της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν.
2971/2001 η οποία προέβλεπε ότι η ζώνη παραλίας καθορίζεται σε πλάτος μέχρι και 50 μέτρα από
την οριόγραμμα του αιγιαλού
Άρθρο 24 (τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 2971/2001
Πρέπει να διατυπωθεί με σαφήνεια ότι η μεταχείριση του παλαιού αιγιαλού θα γίνεται με ίδιο τρόπο
όπως και του νέου και ότι δεν θα θίγεται καμία νόμιμη υφιστάμενη δραστηριότητα του παλαιού
αιγιαλού

[9]

Άρθρο 28 (Τροποποίηση του άρθρου ΙΙ του ν. 2971/2001)
Αναφέρεται σε υφιστάμενα έργα και εγκαταστάσεις με βάση αναπτυξιακούς νόμους και συμβάσεις
που έληξαν.
Συγκεκριμένα, γράφεται ότι «ο Υπουργός Οικονομικών και ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός
αποφασίζουν, αιτιολογημένα, με κοινή απόφαση, ύστερα από σχετικό αίτημα ενδιαφερόμενου για
τη διατήρηση ή μη των εγκαταστάσεων και καθορίζουν τη χρήση τους».
Ζητούνται γι’ αυτό οι σύμφωνες γνώμες του Υπουργού ΠΕΝ καθώς και του ΓΕΝ στην περίπτωση
έργων προς εξυπηρέτηση πλωτών μέσων. Οι γνώμες πρέπει να διατυπωθούν εντός προθεσμίας
(6) μηνών αλλιώς οι κατασκευές κρίνονται μη διατηρητέες.
Αυτό αντιβαίνει πλήρως παρεμφερείς διατάξεις άλλων νόμων, όπου η μη απάντηση θεωρείται
θετική απάντηση. Στην περίπτωση των λιμενικών εγκαταστάσεων, θα πρέπει να συνεχιστεί η
διαδικασία στο επίπεδο του Υπουργού Οικονομικών χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η μη απάντηση.
Άρθρο 33 11(α), 11(δ). Περί επισκευής και συντήρησης λιμενικών εγκαταστάσεων
Αναφέρει ότι οι εργασίες επισκευής – συντήρησης πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα
Α.Ε.Π.Ο, θεωρώντας ότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση. Σε καμία ΑΕΠΟ ή ΜΠΕ δεν γίνεται αναλυτική
περιγραφή εργασιών επισκευής ή συντήρησης.
Στη συνέχεια, ζητά σύνταξη Τεχνικής Μελέτης και έγκριση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της
οικείας Περιφέρειας που την κοινοποιεί προηγούμενα στην Κτηματική Υπηρεσία, στη Λιμενική Αρχή
καθώς και στην αρμόδια υπηρεσία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
Στο μεν πρώτο μέρος που αφορά την ΑΕΠΟ είναι από ασαφές έως έωλο στο δεύτερο μέρος της
Τ.Μ. εισάγονται νέες γραφειοκρατικές διαδικασίες έγκρισης, εις βάρος της γρήγορης προχώρησης
των επισκευαστικών εργασιών, που πιθανόν να απαιτούνται για την ασφαλή συνέχιση της
[10]

λειτουργείας των εγκαταστάσεων. Θα μπορούσε η όλη διαδικασία να γίνεται με γνωστοποίηση και
όχι με έγκριση.

Στην παράγραφο 11(δ), αναφέρει ότι σε περίπτωση απρόβλεπτης βλάβης σε υφιστάμενες
εγκαταστάσεις που είναι δυνατό να προκαλέσει περιβαλλοντικό πρόβλημα ή θαλάσσια ρύπανση ή
πρόβλημα ενεργειακής τροφοδοσίας στην περιοχή τότε η αποκατάσταση της βλάβης γίνεται με
ενημέρωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.
Δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη ότι μία απρόβλεπτη βλάβη σε λιμενική εγκατάσταση, χωρίς
περιβαλλοντικό πρόβλημα, μπορεί να οδηγήσει όλο το έργο σε υποχρεωτική στάση εργασιών, εάν
καθυστερήσει η αποκατάστασή της. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στα εξορυκτικά έργα όπου η
εγκατάσταση-σκάλα φόρτωσης είναι συνοδό έργο της εξόρυξης
Άρθρο 37 παράγραφος 1 και 2 αντάλλαγμα χρήσης
Και πάλι εδώ ο πλήρης καθορισμός του ανταλλάγματος, παραπέμπεται σε μελλοντική έκδοση ΥΑ
(για τον καθορισμό της Τιμής Βάσης).
Αναφέρει ότι η Τιμή Βάσης για κάθε γεωγραφική περιοχή καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών με βάση αντικειμενικές, μισθωτικές αξίες των πλησιέστερων ακινήτων έκαστης
γεωγραφικής περιοχής.
Αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει κριτήριο για βιομηχανικές δραστηριότητες όταν το συνηθέστερο είναι
τα πλησιέστερα ακίνητα να είναι τουριστικά, με αντικειμενικές αξίες που δεν έχουν καμία σχέση με το
βιομηχανικό αντικείμενο
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Άρθρο 42 παράγραφος 4

Υπάρχει ασάφεια σε σχέση με το καθεστώς αδειοδότησης και τη συνέχεια ισχύος της άδειας
εγκαταστάσεων που έχουν αδειοδοτηθεί ως συνοδά έργα του μεταλλείου ή του λατομείου και
εντάσσονται σε ενιαίο εξορυκτικό έργο ΜΠΕ στην οποία δεν γίνεται ανάλυση τεχνικών λεπτομερειών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000
Το ΥΠΕΝ μεθοδεύει δύο παράλληλες ενέργειες για τις προστατευόμενες περιοχές: α)Την εκπόνηση
Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) που θα συνοδεύονται από σχέδια διαχείρισης και από
σχέδια ΠΔ για την κανονιστική τους έγκριση και
β) Το έργο LIFE για τις ελληνικές περιοχές δικτύου NATURA 2000 με τίτλο «Ολοκληρωμένες Δράσεις
για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του Δικτύου ΝATURA 2000, των ειδών των οικοτόπων
και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα (Life-IP4Natura)»

[12]

Αναλυτικότερα:

Α) Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών

Το Έργο συντονίζεται από την εταιρεία ENVECO, η οποία είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη των
προδιαγραφών των μελετών και στην τελική φάση για τη σύνταξη των σχεδίων διαχείρισης και
σχεδίων ΠΔ
Αφορά την εκπόνηση 23 ΕΠΜ για 446 περιοχές NATURA σε όλη την Ελλάδα.
Οι περιοχές αυτές, έχουν κατανεμηθεί σε αντίστοιχες Περιφέρειες και για κάθε μία Περιφέρεια,
αντιστοιχεί μία μελέτη (πχ Μελέτη 6: Στερεά Ελλάδα, Μελέτη 2: Κεντρική Μακεδονία).Συνολικά, θα
γίνουν 11 μελέτες που θα καλύπτου όλες τις Περιφέρειες της Χώρας και καθεμία μελέτη ανατίθεται
σε συγκεκριμένο γραφείο.
Ο συντονιστής του έργου, εταιρεία ENVECO, πρόκειται να προβεί σε εκτενή διαβούλευση με τους
εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες που
ενδιαφέρουν δραστηριότητες, όπως η εξόρυξη, πάντα εντός του πλαισίου των μελετούμενων
περιοχών NATURA- ΕΠΜ.

Επικοινωνήσαμε με την ομάδα στελεχών της Εταιρείας, που θα συντονίσει το πρόγραμμα,
προκειμένου να δώσουμε αρχικές βασικές πληροφορίες για το αντικείμενό μας και το ενδιαφέρον
μας για τις ΕΠΜ. Επιμείναμε ότι θα πρέπει να καταγραφεί και να αξιολογηθεί κατά τα πρότυπα του
ΝΑΤURA guidance for extractive industry της Commission, το εξορυκτικό αντικείμενο και η
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αξιοποίηση ΟΠΥ εντός προστατευόμενων περιοχών, ώστε να αποτυπώνεται αυτό και εντός των
Σχεδίων Διαχείρισης.

Εάν τα Σχέδια Διαχείρισης δεν συμπεριλαμβάνουν στις περιγραφόμενες επιτρεπόμενες
δραστηριότητες και την αξιοποίηση των ΟΠΥ, τότε είναι βέβαιο ότι κανένας φορέας διαχείρισης δεν
πρόκειται να συναινέσει να αξιοποιηθούν ΟΠΥ εντός της περιοχής ευθύνης του.

Συμφωνήσαμε να δημιουργηθεί από την ΕNVECO, σε συνεργασία με το ΣΜΕ, ερωτηματολόγιο ανά
περιοχή μελέτης (Περιφέρεια), ώστε να δοθούν αρχικά τα στοιχεία που θα προσδιορίζουν
υπάρχοντα αντικείμενα εξόρυξης ή θα προσεγγίζουν μελλοντικές δυνατότητες αξιοποίησης ΟΠΥ
εντός προστατευόμενων περιοχών (συμπεριλαμβανομένων και των ΖΕΠ).
Εννοείται ότι το αντικείμενο που μπορεί να υπάρχει εντός δηλωμένων Δρυμών, ξεχνιέται,
διαγράφεται.
Οι εταιρείες μέλη ξεκίνησαν την προετοιμασία τους ανά περιοχή μελέτης για το τι είδους στοιχεία θα
δοθούν.

B) Έργο LIFE-IP 4 NATURA

Έργο που συντονίζεται από το ΥΠΕΝ, με τη συμμετοχή 10 ακόμη εταίρων, ένας εκ των οποίων είναι
η WWF ΕΛΛΑΣ.
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Κατά το Υπουργείο και τη WWF ΕΛΛΑΣ, αποτελεί το μεγαλύτερο σε διάρκεια (2017-2025) και
χρηματοδότηση (17 εκ. ευρώ) πρόγραμμα για τη φύση, που έχει λάβει ποτέ η χώρα.

Το έργο έχει ως στόχο την ενίσχυση, συνολικά, της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στην
Ελλάδα και τη συμμόρφωση της χώρας με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη φύση.

H WWF EΛΛΑΣ έχει αναλάβει στο πλαίσιο του προγράμματος τη λεπτομερή χαρτογράφηση των
εμπλεκόμενων φορέων, που δραστηριοποιούνται στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000.

Σε πρώτη φάση, κάλεσε σε συνάντηση-workshop όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς στις
15/5/2019 προκειμένου να συζητήσουν πού και πώς επηρεάζονται από τις περιοχές NATURA και να
εκθέσουν τις απόψεις τους σε σχέση με τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τις προοπτικές
ανάπτυξης των περιοχών αυτών.
Ο ΣΜΕ παραβρέθηκε στο workshop αυτό και ανέπτυξε τις απόψεις του για τη διαχείριση των
προστατευόμενων περιοχών.

TΡΟΠΟΠΟΙ ΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 59 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙ ΚΟΥ
ΚΩΔΙΚΑ
Το άρθρο 59 παρ.2 του Μεταλλευτικού Κώδικα αφήνει την παράταση της διάρκειας των
μεταλλευτικών παραχωρήσεων στη διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου Υπουργού. Κατά τον Κώδικα
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο ρυθμός της εκμετάλλευσης, ο βαθμός επεξεργασίας του
μεταλλεύματος, το μέγεθος των εγκαταστάσεων και τα παραμένοντα αποθέματα.
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Αυτό όμως δημιουργεί ανασφάλεια στις μεταλλευτικές επιχειρήσεις και επενδυτική αβεβαιότητα μη
γνωρίζοντας εάν σε κάποιες παραχωρήσεις θα υπάρξει παράταση διάρκειας ή όχι.
Θα συσταθεί ομάδα εργασίας από εκπροσώπους μεταλλευτικών εταιρειών προκειμένου να
επεξεργαστεί συγκεκριμένα κριτήρια για την παράταση της διάρκειας των παραχωρήσεων τα οποία
θα τα θέσει υπόψη του υπουργείου.

Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

REMIX: ΈΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ STAKEHOLDERS
Στη συνάντηση μετείχε και ο ΣΜΕ όπου ο Γενικός Διευθυντής κ. Χ. Καβαλόπουλος παρουσίασε τις
απόψεις της εξορυκτικής βιομηχανίας για καινοτομία που αφορούν το πρόγραμμα στη Στερεά
Ελλάδα «Smart and Green Mining Regions of EU region of Sterea Ellada».
Στην ενότητα ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στην περιοχή, ο ΣΜΕ ανέφερε τα εξής βασικά σημεία:
 Ανεύρεση νέων κοιτασμάτων βωξίτη-έρευνα μεγάλου βάθους
 Σημαντική μείωση απολήψιμων αποθεμάτων στις μετρίου βάθους επαφές ασβεστόλιθουβωξίτη
 Ανεξερεύνητη η περιοχή της γεωτεκτονικής ράχης Γερολέκα, πολύ μεγάλα βάθη
ανωκρητιδικού ασβεστόλιθου, ανεξερεύνητο το βάθος της βωξιτοπιθανής επαφής
Απαιτείται:
 Ενδελεχής μελέτη των μεταλλευτικών παραχωρήσεων
 Κατάταξή τους με βάση την πιθανότητα ύπαρξης νέων κοιτασμάτων
 Εφαρμογή μη συμβατικών μεθόδων έρευνας

 Smart Mining- Deep Mining
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Πρέπει η μεταλλεία της Φωκίδας και της Φθιώτιδας να προσανατολιστεί σε λειτουργεία μεταλλείων
μεγάλου βάθους και έξυπνης- αυτοματοποιημένης λειτουργίας. Αυτό συνεπάγεται:


Χρηματοδότηση μεγάλου μήκους,νέου τύπου,προσπελαστικών έργων

 Ειδικές βραχομηχανικές μελέτες για την προσαρμογή κατάλληλης μεθόδου εκμετάλλευσης
 Ειδικά συστήματα αερισμού που θα αντιμετωπίζουν μεγάλα βάθη
 Εκπαίδευση προσωπικού στις νέες συνθήκες και στη χρήση νέας τεχνολογίας
 Αυτοματοποίηση εξοπλισμού για αντιμετώπιση επικίνδυνων συνθηκών ή αντιμετώπιση
επικίνδυνων ρύπων ώστε να μην εκτίθενται εργαζόμενοι
 Μεγάλα επενδυτικά σχέδια για νέου τύπου εξοπλισμό
 Σημαντικές επενδύσεις σε εφαρμογές ρομποτικής,αυτοματοποίησης φάσεων εργασίας ή
συστημάτων παραγωγής


Εκρηκτικά νέου τύπου, χαμηλής παραγωγής αερίων σε NO, NO2,CO κτλ
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 Καινοτομία στην υπόγεια εκμετάλλευση λευκολίθου στην Εύβοια
 Smart Mining
 Εφαρμογή νέων συστημάτων παραγωγής για την αντιμετώπιση της ασυνεχούς
μεταλλοφορίας
 Καινοτόμα συστήματα στον εμπλουτισμό μεταλλεύματος
 Καινοτόμα συστήματα αξιοποίησης εξορυκτικών αποβλήτων ή υπολειμμάτων
εμπλουτισμού
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SPECIAL REPORT ΤΟΥ ΣΕΒ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ,
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙ ΚΟ ΚΛΑΔΟ»
Η μελέτη για τη «Στρατηγική Ανάπτυξη των Δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού στον Εξορυκτικό
κλάδο, στην οποία μετείχε και ο ΣΜΕ, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Θεσμική και
επιχειρησιακή ενδυνάμωση του κοινωνικού εταίρου ΣΕΒ», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση».
Παρουσιάζουμε περίληψη της μελέτης αυτής.
Ο εξορυκτικός κλάδος αποτελεί ένα σημαντικό κλαδικό σύστημα της ελληνικής οικονομίας, άρρηκτα
συνδεδεμένος με άλλους παραγωγικούς τομείς, εγχώριας αλλά, κυρίως, διεθνούς δραστηριότητας.
Τα προϊόντα της εξόρυξης αποτελούν εισροές πολλών άλλων παραγωγικών κλάδων, όπως για
παράδειγμα της αυτοκινητοβιομηχανίας, των κατασκευών, των δομικών υλικών, της βιομηχανίας
χημικών, της βιομηχανίας πλαστικών, της βιομηχανίας τροφίμων και της βιομηχανίας φαρμάκων.

Στην Ελλάδα έχει μεγάλη συμβολή στην προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας (2,9%) και της
οικονομίας (0,4%), πολύ περισσότερο συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συνεισφορά του στις εξαγωγές, συνθέτοντας το 5,5% των ελληνικών
εξαγωγών είναι προϊόντα εξόρυξης. Υφίστανται σημαντικές προοπτικές, περαιτέρω, ανάπτυξης του
κλάδου με πολλαπλά οφέλη για την ελληνική οικονομία. Βασική προϋπόθεση, όμως, είναι η
εφαρμογή μιας σειράς πολιτικών για τη διαχείριση του ορυκτού πλούτου μέσω ενός λειτουργικού
θεσμικού πλαισίου και μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΕΒ, «Εθνική
Πολιτική για την Αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών», Special Report 10, 11 Ιουλίου 2017).
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Στον εξορυκτικό κλάδο απασχολούνται περίπου 12.000 άτομα, στο σύνολό τους σχεδόν σε
καθεστώς μισθωτής και πλήρους απασχόλησης. Η απασχόληση στον κλάδο αυτόν λαμβάνει
ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη στην εφαρμογή πολιτικών
για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του. Πρόκειται για έναν κλάδο που συμβάλει
σημαντικά στην απασχόληση της περιφέρειας, καθώς το 94% των θέσεων απασχόλησης
βρίσκονται εκτός Αττικής. Αυτό σημαίνει ότι οι δράσεις ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του
κλάδου πρέπει να υλοποιούνται σε αποκεντρωμένο επίπεδο, ενώ είναι απαραίτητη η αξιοποίηση
σύγχρονων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning, webinars).

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της απασχόλησης στον εξορυκτικό κλάδο είναι ότι η πλειονότητα των
εργαζομένων απασχολείται με την ειδικότητα του χειριστή μηχανημάτων έργου. Αυτό σημαίνει ότι οι
στρεβλώσεις που δημιουργεί το σύστημα αδειοδότησής τους δυσχεραίνει σημαντικά τη λειτουργία
των επιχειρήσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για έναν κλάδο όπου κυριαρχεί η απασχόληση σε τεχνικά
επαγγέλματα, η ουσιαστική βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικότερα σε ειδικότητες με
διαπιστωμένες ελλείψεις, θα προσφέρει στις επιχειρήσεις ανθρώπινο δυναμικό με τις απαραίτητες
τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες. Ταυτόχρονα, θα προσφέρει στο εργατικό δυναμικό της περιφέρειας
επαγγελματικές προοπτικές σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι
επιχειρήσεις προσλαμβάνουν εργαζομένους, κατά κανόνα, από τις τοπικές αγορές εργασίας, ότι ο
βαθμός ανακύκλησης της εργασίας είναι ιδιαίτερα χαμηλός και ότι πρόκειται κατά κανόνα για θέσεις
πλήρους απασχόλησης.

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη η έντονη ανακατανομή της απασχόλησης μεταξύ
των κλάδων του εξορυκτικού κλάδου, λόγω της μείωσης της εξορυκτικής δραστηριότητας στα
ενεργειακά ορυκτά και της αύξησής της στα μεταλλικά ορυκτά, στα βιομηχανικά ορυκτά, στα
μάρμαρα και στα αδρανή υλικά. Συνεπώς, πολιτικές αναβάθμισης δεξιοτήτων (upskilling) και
επανακατάρτισης (reskilling) του εργατικού δυναμικού που θα διευκολύνουν τη μετάβασή του από
κλάδους που συρρικνώνονται σε κλάδους που αναπτύσσονται είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

Τέλος, η ενίσχυση της απασχόλησης στις μικρότερες ηλικιακές ομάδες, ο περιορισμένος βαθμός
ανακύκλησης της εργασίας, η συγκέντρωση της απασχόλησης σε μεγάλες, κυρίως, επιχειρήσεις
και η επικράτηση της εξαρτημένης και της πλήρους απασχόλησης ευνοούν την επένδυση των
επιχειρήσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιό τους.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στον εξορυκτικό κλάδο λαμβάνουν χώρα σημαντικές τεχνολογικές
εξελίξεις. Η πλήρης ενσωμάτωσή τους στην παραγωγή θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο
περιεχόμενο της εργασίας. Η χρήση αυτόνομων ή ημι-αυτόνομων μηχανημάτων αναμένεται να
μετατοπίσει την απασχόληση από θέσεις χειρισμού των μηχανημάτων σε θέσεις επίβλεψής τους και
αξιοποίησης του μεγάλου όγκου δεδομένων που παράγονται από αυτά. Αυτό σημαίνει ότι
μελλοντικά αναμένεται ενίσχυση της απασχόλησης σε θέσεις εργασίας υψηλών δεξιοτήτων και η
μείωσή της σε θέσεις εργασίας μεσαίων και χαμηλών δεξιοτήτων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον
κλάδο, αλλά και για τις τοπικές αγορές εργασίας, τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης να
προσαρμοστούν στις εξελίξεις, αυτές, παρέχοντας στο ανθρώπινο δυναμικό τις απαραίτητες
γνώσεις και δεξιότητες
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Το Special Report συνοψίζει τα ευρήματα μελέτης που πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή στελεχών
επιχειρήσεων του κλάδου και του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ). Στο πλαίσιο αυτό,
πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες συνεντεύξεις και οργανώθηκε ομάδα εστίασης για τη συζήτηση
και την επικύρωση των συμπερασμάτων.

Διαβάστε εδώ το Special Report.

Δ) ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΣΜΕ ΣΤΟ ΣΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ’
ΑΡΙΘΜ. ΟΙΚ. 6312/365/11-2-2019 ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΦΕΚ
Β’ 511/20-2-2019), ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΓΕΝΙΚΩΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙ ΚΗ Η ΑΠΟ 30-7-2018 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΜΕ ΚΑΙ ΟΜΕ.
Παραθέτουμε αυτολεξεί τη συνοπτική έκθεση της προσφυγής:
Συνοπτική έκθεση του άρθρου 19 παρ. 2 πδ 18/1989
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΜΕ ΚΑΙ ΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΕΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στη συνάντηση αυτή ο ΣΜΕ έθεσε τις εξής κόκκινες γραμμές:
−
−
−

Να ορίζεται ο χαρακτήρας της σύμβασης ως ομοιοεπαγγελματικής
Να προσδιορίζονται οι ειδικότητες που αφορούν αυστηρά την εξορυκτική δραστηριότητα και
τις επικουρικές προς αυτήν, υπηρεσίες (πχ συντήρηση)
Να αφορά η σύμβαση μόνο τις ειδικότητες αυτές που ανήκουν και εκπροσωπούνται στην
ΟΜΕ, από εργαζόμενους μέλη της ΟΜΕ και μόνο
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Η διαφωνία ήταν κάθετη οπότε και διακόπηκαν οι διαπραγματεύσεις. Οι εκπρόσωποι της ΟΜΕ
ανέφεραν ότι θα συζητήσουν το όλο θέμα σε σύσκεψη με τα σωματεία τους.
Η συνέχεια ήταν η ΟΜΕ να προσφύγει στον ΟΜΕΔ, ζητώντας τη μεσολάβησή του με βάση το άρθρο
15 Ν. 1876/90.
Ο ΣΜΕ απάντησε ότι η όλη διαπραγμάτευση βρίσκεται στο ξεκίνημά της και ότι κατά τη γνώμη του
είναι πρόωρη η προσφυγή της ΟΜΕ στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ

Σημαντική προβολή είχε τον μηνά Απρίλιο το δελτίο τύπου του ΣΕΒ που αναφέρονταν
ανθρώπινο δυναμικό του επαγγέλματος και τις δεξιότητες στον εξορυκτικό κλάδο.

στο

Αρκετά ιστολογία το πρόβαλαν όπως επισήμαναν ότι η σχετική έρευνα έγινε με την συμμετοχή και
του ΣΜΕ
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