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Περιεχόμενα

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

Α. ΔΣ
Β. ΣΜΕ και ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Πολύπτυχο παρουσίασης του κλάδου της ελληνικής εξορυκτικής βιομηχανίας
Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου του ελληνικού ICOMOS με θέμα «Προστασία και διαχείριση Χώρων
και μνημείων εξόρυξης λίθων και μεταλλευμάτων». Πρόταση συμμετοχής στο ΣΜΕ.
Γ. ΣΜΕ και Θέματα Υγείας και Ασφάλειας
Στατιστικά ατυχημάτων 2018
Ιατροί εργασίας
Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση της ΟΜΕ προς το ΣΜΕ για υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας
Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Γενική Συνέλευση Euromines
ΣΤ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ

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

Οικονομικός απολογισμός 2018, προϋπολογισμός 2019
Προετοιμασία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μελών
Εργασιακά
Τροπολογία του 4512/2018 για τον καθορισμό του συντελεστή «α» στον υπολογισμό προστίμων
Διεθνές συνέδριο του Ελληνικού ICOMOS με θέμα την προστασία και διαχείριση χώρων και μνημείων
που έχουν σχέση με εξόρυξη ΟΠΥ

Β. ΣΜΕ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΟΛΥΠΤΥΧΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΞΟΡΥΚΤΙ ΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Το ΔΣ του Συνδέσμου αποφάσισε τη δημιουργία πολύπτυχου στο οποίο, συνοπτικά θα παρουσιάζονται ο
ΣΜΕ και οι εταιρείες μέλη, προϊόντα, η οικονομική σημασία του κλάδου στην εθνική οικονομία και τέλος
στοιχεία από τις επιδόσεις συνολικά των εταιρειών ΣΜΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το πολύπτυχο αυτό, θα μοιραστεί σε υποψήφιους στις ευρωεκλογές, στις αυτοδιοικητικές και στις εθνικές
εκλογές όπως κεντρικά και στην πολιτική ηγεσία των κομμάτων.
Πατώντας στο παρακάτω link, θα μεταβείτε στο πολύπτυχο

http://www.sme.gr/enimerosi/newsletter/254-2019-03-18-22-03-23
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ICOMOS
ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ». ΠΡΟΤΑΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΜΕ.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη και η προστασία αρχαιολογικών χώρων που σχετίζονται με
εξορυκτικές δραστηριότητες και επεξεργασία μεταλλευμάτων και ορυκτών όπως και περιοχών στις οποίες η
εκμετάλλευση ορυκτών πόρων αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξή τους.

Θα διοργανωθεί από την ελληνική επιτροπή ICOMOS. H ελληνική επιτροπή της ICOMOS διαπιστώνει ότι οι
«αρχαιολογικοί χώροι που σχετίζονται με αξιοποίηση ΟΠΥ, σπάνια προστατεύονται μαζί με το περιβάλλον
τους ή τις επαρχιακές οικιστικές δομές που συνήθως αναπτύσσονται στην εγγύτητά τους και όπου διέμεναν
οι άνθρωποι, που τους αξιοποιούσαν.
Στο πλαίσιο αυτό, ζητούν την ενεργό σύμπραξη και συμμετοχή του ΣΜΕ. Το ΔΣ του Συνδέσμου αποφάσισε κατ’
αρχάς να συμπράξει και ενισχύσει το συνέδριο και οικονομικά.

Θα γίνει προσπάθεια συμμετοχής του ΣΜΕ στις προπαρασκευαστικές ομάδες εργασίας.
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Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΤΑΤΙ ΣΤΙ ΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 2018
Το μεγάλο θετικό με τα αποτελέσματα του 2018 για την ασφάλεια είναι ότι ο μηδενισμός των θανατηφόρων
ατυχημάτων, το πρώτο μεγάλο βήμα της πορείας μας για μηδενισμό όλων των ατυχημάτων (zero accidents).

Δώδεκα από τις 24 εταιρείες μέλη του ΣΜΕ που απολογίζονται ετήσια σε επίπεδο στατιστικών ασφάλειας, για
όλο το 2018, είχαν μηδέν ατυχήματα σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού (μόνιμου και εργολαβικού).
Παραθέτουμε σχετικά διαγράμματα και πίνακες :
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ΙΑΤΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειές μας να απλοποιηθεί η διαδικασία πρόσληψης-απασχόλησης Ιατρών
Εργασίας ή Ιατρών που θα μπορούν να παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες, το όλο θέμα και κανονιστικά και με
το τελευταίο διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης, περιπλέκεται. Δεν δίνονται λύσεις που
να καλύπτουν πρακτικά τις ανάγκες των εταιρειών σε Ιατρούς Εργασίας, ειδικότητα, ως γνωστόν, δυσεύρετη.

[17]

[18]

Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΜΕ ΓΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εστάλη εξώδικη πρόσκληση με την οποία ζητούν υπογραφή «Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας», για όλους τους εργαζομένους στον κλάδο της εξορυκτικής βιομηχανίας.

Εκτός της φύσης της ΣΣΕ, ζητούν τις προσαυξήσεις μισθών και ημερομισθίων, έναντι της Σύμβασης του 2018
κατά 13%.
Το ΔΣ του ΣΜΕ μελετά την πρόταση.

Το θέμα υπογραφής κλαδικής ή Ομοιοεπαγγελματικής Σύμβασης Εργασίας, φαίνεται ότι θα κυριαρχήσει και
στη φετινή διαπραγμάτευση.

Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ EUROMINES
Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, έγινε ανασκόπηση όλων των θεμάτων που αφορούν στον κλάδο και
τέθηκαν οι βάσεις για το action plan μέχρι τέλους 2019.
α

Θέματα Policy Committee

Δυστυχώς, «η μουσική παίζεται κάπου αλλού». Για μία ακόμη φορά, η Ευρώπη στρέφει το βλέμμα αλλού,
μακριά από την αξιοποίηση των πρώτων υλών. Το θέμα περιθωριοποιείται σχετικά. Αυτή τη στιγμή, η ΕU
εστιάζει κατά κύριο λόγο στα θέματα της Κυκλικής Οικονομίας (μέσα σε αυτό, είναι, εν μέρει και η εξορυκτική
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βιομηχανία) και της μείωσης χρήσης πρώτων υλών, της μείωσης εκπομπών CO 2 μέχρι επίτευξης του στόχου
της πλήρους εκτόπισης της χρήσης άνθρακα., της μείωσης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και της
προώθησης ευρύτερης χρήσης των μπαταριών, προωθώντας την «περίφημη» Batteries Alliance.

H προσπάθεια αυτή με τις μπαταρίες σε EU επίπεδο δείχνει μία προσέγγιση αλυσίδας αξίας (value – chain),
όμως το ενδιαφέρον για τις πρώτες ύλες, έχει εμφανώς μειωθεί. Σε αυτούς τους νέους προσανατολισμούς έχει
αυξηθεί και το ενδιαφέρον για σχετικές value chain όπως του τομέα των υποδομών και της τεχνητής
νοημοσύνης (artificial intelligence).

Στο ίδιο πλαίσιο εξελίξεων και ενδιαφερόντων ΕU εντάσσεται και το θέμα της «Sustainable Finance», δηλαδή
της κεντρικής επιλογής της Commission να προωθούνται επενδυτικά προγράμματα μόνο σε τομείς που
χαρακτηρίζονται ως «Βιώσιμοι» περιβαλλοντικά. Σε αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα, ο κλάδος της εξόρυξης,
προσπαθεί να πείσει ότι είναι εντός, χωρίς όμως επιτυχία μέχρι σήμερα. Το θέμα είναι ακόμη «ανοικτό» για το
χαρακτηρισμό κλάδων και την ένταξή τους στο «Sustainable Finance».

Η Εuromines θα προσπαθήσει να επαναφέρει στο προσκήνιο την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Ορυκτών
Πόρων, σε άλλη βάση όμως από τις παλιές πολιτικές του 2010-2015, ενσωματώνοντας και εξειδικεύοντας την
κυκλική οικονομία, τη νέα βιομηχανική επανάσταση industry 4.0 και τις νέες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Θα
αναζητήσει συμμάχους σε τομείς όπως των κατασκευών-υποδομών.

β

Θέματα Περιβάλλοντος

Εκκρεμότητες και εξελίξεις
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Σε ό, τι αφορά στην κυκλική οικονομία και τη συμμετοχή του κλάδου σε αυτήν, θα πρέπει να αναδειχθούν τα
εξής βασικά σημεία συνεισφορά , ως επιτεύγματα και ως αντικειμενικοί στόχοι:
−
−
−
−

Υπεύθυνη στάση και συνεχή στήριξη της ευρωπαϊκής οικονομίας
Συνεργασία μεταξύ κλάδων που έχουν σχέση με ΟΠΥ
Εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε όλα τα στάδια της πρωτογενούς παραγωγής
Συνεισφορά στην κ.ο. μέσω των προϊόντων μας (διάρκεια, δυνατότητες επαναχρησιμοποιήσης,
δυνατότητες ανακύκλωσης)

Σε ό,τι αφορά την μελέτη της Commission για τη με ενιαίο τρόπο μεταξύ Κ. Μ., εφαρμογή των
χρηματοοικονομικών εγγυήσεων στα έργα, η Επιτροπή αποφάσισε να την προχωρήσει σε
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Κ.Μ.
γ Θέματα Υγείας και Ασφάλειας

Baseline study for NOx and Diesel Exhaust. Αυτή είναι μία βασική υποχρέωση του κλάδου προς την
Commission, ώστε να εμφανίσει πολύ πριν λήξει η περίοδος χάριτος των 5 ετών για την εφαρμογή
των νέων ορίων στις ουσίες, που βρίσκεται και που μπορεί να φτάσει.
Στο workshop που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες στις 20 Μαρτίου, τέθηκαν οι εξής βασικοί άξονες
για τη μελέτη

− Συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικά με τη σημερινή αντιμετώπιση των ΝΟχ, CO και Diesel
Exhaust στους χώρους εργασίας. Το ερωτηματολόγιο εστάλη και στα μέλη του ΣΜΕ που
καλούνται να απαντήσουν
− Ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ εταιρειών του κλάδου σε σχέση με εφαρμοζόμενα ή
σχεδιαζόμενα μέτρα για μείωση έκθεσης στους προαναφερμένους ρύπους
− Ανάπτυξη κοινών πρωτοκόλλων μέτρησης για τις ουσίες αυτές
− Συνέχεια στα οργανωμένα workshop με σκοπό την προσέγγιση φάση-φάση της Baseline
study
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ΣΤ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ
Το άρθρο με θέμα «Η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία μοχλός για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας» του
προέδρου κ Θα Κεφάλα στο Κυριακάτικο Έθνος ,η συνέντευξη του γενικού διευθυντή του ΣΜΕ κ. Χρήστου
Καβαλόπουλου στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων για τα μεταλλεία του μέλλοντος και το άρθρο του
διευθύνοντος συμβούλου της ΓΕΩΕΛΛΑΣ κ. Κώστα Γιαζιτζόγλου με τίτλο υπάρχουν «Ικανές και απαιτούμενες
συνθήκες για ανάπτυξη», προβλήθηκαν από εφημερίδες και ιστολόγια τον Μάρτιο.
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Του Γενικού Διευθυντή κ Χρήστου Καβαλόπουλου
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Και του διευθύνοντος συμβούλου της ΓΕΩΕΛΛΑΣ κ Κώστα Γιατζιτζόγλου
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