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

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  

α. δσ 
 
Β. ΣΜΕ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
Μεταφορά της Έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή «Τα 
Ορυκτά και ο Άνθρωπος», στη Θεσσαλονίκη 
 
Ημερίδα Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) 
με θέμα «Ο διαχρονικός ρόλος της ΕΑΓΜΕ στην έρευνα και αξιοποίηση των μη 
ενεργειακών πρώτων υλών 
 
Συνέντευξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και το σταθμό 104,9 fm της Θεσσαλονίκης του 
Γενική Διευθυντή του ΣΜΕ κ. Χ. Καβαλόπουλου 
 
Συμμετοχή του ΣΜΕ στο 9Ο Διεθνές Φόρουμ για τον Ορυκτό Πλούτο, στις 21 
Ιουνίου 2019 
 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
32Η συνάντηση της Advisory Committee of Safety and Health at work, 
γνωμοδότηση για ένταξη στα καρκινογόνα της βενζίνης και των ενώσεων 
Νικελίου 
 
ΣΜΕ και ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
ΣΜΕ και ΜΜΕ 
 
 
 
 

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

− Ενημέρωση από το νομικό σύμβουλο του ΣΜΕ κ. Κ. Μπακόπουλο περί νέου νόμου 
4611/2019 και τις αλλαγές στα εργασιακά που επιφέρει 

− Παρατάσεις μεταλλευτικών παραχωρήσεων, τροποποίηση Μεταλλευτικού Κώδικα  
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− Μεταφορά της έκθεσης «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» στη Θεσσαλονίκη  
− Νέα ιστοσελίδα του Συνδέσμου 
− Προετοιμασία ΣΜΕ για προώθηση θέσεων στη νέα Κυβέρνηση μετεκλογικά 
− Πρόταση για ομάδα εργασίας ΣΜΕ, ΕΑΓΜΕ και Γεωεπιστημονικών τμημάτων ΑΕΙ με σκοπό 

την προβολή της σημασίας των ΟΠΥ 
− Συνέδριο του Ελληνικού ICOMOS (Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών) 

 

Β .  Σ Μ Ε  Κ Α Ι  Θ Ε Μ Α Τ Α  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ   
 

Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α  Τ Η Σ  Έ Κ Θ Ε Σ Η Σ  Τ Ο Υ  Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Υ  Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ  
Γ Ο Υ Λ Α Ν Δ Ρ Η  « Τ Α  Ο Ρ Υ Κ Τ Α  Κ Α Ι  Ο  Ά Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ » ,  Σ Τ Η  
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η   

 

Κλείνει ο κύκλος της έκθεσης «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» του Μουσείου Γουλανδρή, μετά από 
δύο χρόνια συνεχούς λειτουργίας. Ως γνωστόν, η Έκθεσης αυτή στηρίχτηκε υλικοτεχνικά από το 
ΣΜΕ και τις εταιρείες μέλη. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία αφού την επισκέφτηκαν χιλιάδες μαθητές 
σχολείων και ενήλικες.  

Είχε προβλεφθεί από την έναρξη της Έκθεσης το 2017 ότι θα μετακινηθεί για να στηθεί στη Β. Ελλάδα.  

Μετά από συνεννοήσεις που έγιναν με τον Πρόεδρο και το ΔΣ του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 
Θεσσαλονίκης, το Μουσείο Γουλανδρή και το ΣΜΕ, αποφασίστηκε η μεταφορά της Έκθεσης εκεί.  

Έτσι με την τεχνική υποστήριξη του Μουσείου Γουλανδρή και την υλική υποστήριξη του ΣΜΕ, η 
έκθεση θα φιλοξενηθεί από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του ΑΠΘ (βρίσκεται στην προβλήτα Α 
του παλιού λιμανιού) και θα τελεί υπό την αιγίδα του ΑΠΘ και του ΣΜΕ.  

Το εγχείρημα στη Θεσσαλονίκη θα στηριχθεί οικονομικά, εκτός από το ΣΜΕ, από τις εταιρείες 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, ΤΙΤΑΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ, ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ, ΓΕΩΕΛΛΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΟΡΥΚΤΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ και ΟΜΥΑ ΑΒΕΕ.  

 

Στόχος της Έκθεσης  αυτής είναι να διαρκέσει από 26 Οκτωβρίου έως μέσα Ιουνίου, προβάλλοντας 
τη σημασία των Ορυκτών στην καθημερινή ζωή στο ευρύτερο κοινό της Β. Ελλάδος και ιδιαίτερα σε 
μαθητές και σπουδαστές.  
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Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ  Α Ρ Χ Η Σ  Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Κ Α Ι  Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν  
Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν  ( Ε Α Γ Μ Ε )  Μ Ε  Θ Ε Μ Α  « Ο  Δ Ι Α Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Σ  Ρ Ο Λ Ο Σ  Τ Η Σ  
Ε Α Γ Μ Ε  Σ Τ Η Ν  Ε Ρ Ε Υ Ν Α  Κ Α Ι  Α Ξ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Τ Ω Ν  Μ Η  Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ω Ν  
Π Ρ Ω Τ Ω Ν  Υ Λ Ω Ν  

Στην ημερίδα αυτή, μετείχε και ο ΣΜΕ με κεντρική ομιλία του Προέδρου κ. Α. Κεφάλα, με θέμα «Η 
μελλοντική αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου της χώρας και η συνεισφορά της ΕΑΓΜΕ από την 
οπτική γωνία του ΣΜΕ.  

Παραθέτουμε βασικά σημεία της ομιλίας: 

Κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο για να δείτε το ppt της παρουσίασης 

 

EAGME11062019.pp
tx  
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Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Ο  Α Π Ε - Μ Π Ε  Κ Α Ι  Τ Ο  Σ Τ Α Θ Μ Ο  1 0 4 , 9  F M  Τ Η Σ  
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ  Τ Ο Υ  Γ Ε Ν Ι Κ Η  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η  Τ Ο Υ  Σ Μ Ε  Κ .  Χ .  
Κ Α Β Α Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ   

Παραθέτουμε τη συνέντευξη αυτή καθώς και την εισαγωγή , σύνοψη της δημοσιογράφου: 

 

Στα επίπεδα του 2018 εκτιμάται ότι θα κινηθεί και το 2019 ο εξορυκτικός κλάδος στην Ελλάδα σε 
επίπεδο τόσο τζίρου, όσο και εξαγωγών, παρότι οι τιμές των μετάλλων διεθνώς, που είχαν 
παρουσιάσει αισθητή άνοδο το τελευταίο διάστημα, αναμένεται να εξισορροπήσουν σε "πιο λογικά 
επίπεδα". Πάντως, συγκεκριμένα προϊόντα, όπως το ελληνικό μάρμαρο, αλλά και τα βιομηχανικά 
ορυκτά, εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται με αρκετά ταχύ ρυθμό, εν συγκρίσει με την 
προηγούμενη χρήση, σε αντίθεση με τα αδρανή υλικά και το τσιμέντο, τα οποία θα συνεχίσουν να 
κινούνται καθοδικά, συνεπεία της έλλειψης δημόσιων έργων και παρά την ελαφρά ανάκαμψη της 
οικοδομικής δραστηριότητας. 

Τις εκτιμήσεις αυτές διατυπώνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και τον ραδιοφωνικό του σταθμό, 
"Πρακτορείο 104,9 FM", ο Χρήστος Καβαλόπουλος, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου 
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), φορέα που εκπροσωπεί το 80% της εξορυκτικής παραγωγής 
στην Ελλάδα. 

Αναλυτικότερα, ερωτηθείς πώς εκτιμά ότι θα κινηθεί φέτος ο κλάδος, σε επίπεδο τόσο κύκλου 
εργασιών όσο και εξαγωγών, ο κ. Καβαλόπουλος επισημαίνει ότι αυτό διαφοροποιείται ανάλογα 
με τα προϊόντα: "Αυτό είναι διαφορετικό από προϊόν σε προϊόν, αλλά εκτιμώ πως το 2019 θα είμαστε 
περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, αν και για διάφορες αιτίες στη διεθνή αγορά, αναμένω πως οι 
τιμές των μετάλλων θα εξισορροπήσουν φέτος σε λογικότερα πλαίσια, γιατί είχαν αρκετή άνοδο. Τα 
βιομηχανικά ορυκτά πιθανότατα θα έχουν μια  ανάπτυξη της τάξης του 6%-8%, τα μάρμαρα θα 
συνεχίσουν να έχουν ανάπτυξη πάνω από 10% και ο λιγνίτης, που είναι εσωτερικό προϊόν, πιθανώς 
θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα, ίσως και ελαφρώς χαμηλότερα". 

Στο επίπεδο του 1960 η εγχώρια κατανάλωση τσιμέντου 
Δύσκολη θα συνεχίσει να είναι -σύμφωνα με τον κ.Καβαλόπουλο- η κατάσταση και το 2019 σε 

ό,τι αφορά τα αδρανή υλικά και το τσιμέντο, παρά την ελαφρά ανάκαμψη της οικοδομικής 
δραστηριότητας: "τα αδρανή εκτιμώ ότι θα έχουν μια πορεία χειρότερη από την περσινή, γιατί 
εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη έργου. Η ελαφριά ανάκαμψη της οικοδομής δεν μπορεί να 
αντισταθμίσει την έλλειψη μεγάλων δημόσιων έργων, ώστε να έχουμε διαφορετικό αποτέλεσμα. Μην 
ξεχνάτε ότι η εσωτερική κατανάλωση τσιμέντου στην Ελλάδα έχει φτάσει στο επίπεδο του 1960". 

Κληθείς να σχολιάσει ποια εκτιμά ότι θα είναι η εξαγωγική τάση γενικά για τα εξορυκτικά 
προϊόντα πιο μακροπρόθεσμα, ο κ.Καβαλόπουλος σημειώνει ότι με εξαίρεση τα αδρανή και το 
τσιμέντο, για τα οποία πιθανότατα η κατάσταση θα συνεχίσει να είναι δύσκολη, στα υπόλοιπα, 
"πλην του λιγνίτη που είναι εσωτερική υπόθεση", τα προσεχή χρόνια "θα πάμε αρκετά καλά". 

Σε εξαγωγές σχεδόν το 70% του τζίρου του κλάδου 
Σήμερα ο κλάδος έχει κύκλο εργασιών άνω του 1,5 δισ. ευρώ και ποσοστό πάνω από το 60% 

αυτού του τζίρου, σχεδόν 70%, αφορά σε εξαγωγές. Τα ελληνικά μάρμαρα κατευθύνονται 
περισσότερο στην αγορά της Κίνας, ενώ τα μεταλλικά προϊόντα -και όχι μόνο- έχουν ως κύρια 
κατεύθυνση την ΕΕ. "Η Κίνα είναι επίσης σημαντικός απορροφητής πρώτων υλών και προϊόντων 
και από εκεί και πέρα υπάρχει διακύμανση ως προς τις αγορές, με τα ελληνικά προϊόντα της 
εξόρυξης να φτάνουν στη  Βόρεια Αμερική, τις χώρες της Ασίας και τη Μέση Ανατολή, αναλόγως 
αντικειμένου και είδους" επισημαίνει. 

Με ισχυρό brand αλλά και δυσεύρετο πλέον, λόγω μεγάλης ζήτησης διεθνώς, το ελληνικό 
μάρμαρο 

Ερωτηθείς δε, αν θεωρεί ότι το ισχυρό brand, που έχει αποκτήσει στις αγορές του εξωτερικού το 
ελληνικό μάρμαρο, "ευεργετεί" συνολικά τον ελληνικό εξορυκτικό κλάδο, έχοντας διαμορφώσει 
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θετική φήμη για τα προϊόντα του, ο κ.Καβαλόπουλος απαντά: "Αναμφισβήτητα, το ελληνικό 
μάρμαρο, λόγω ιστορίας, λόγω της συμμετοχής του σε ιστορικά έργα, λόγω της διεθνούς 
προβολής του, είναι από μόνο του ένα ισχυρό μπραντ. Είναι όμως γεγονός ότι η φήμη του σίγουρα 
επηρεάζει θετικά όλη την εξορυκτική δραστηριότητα. Το ελληνικό λευκό μάρμαρο είναι παγκοσμίου 
φήμης και μάλιστα δυσεύρετο πλέον, γιατί είναι μεγάλη η ζήτηση και δεν έχουμε τεράστιες 
παραγωγές".   

Ποια είναι όμως γενικότερα η θέση του ελληνικού εξορυκτικού κλάδου στην Ευρώπη και 
παγκοσμίως; "Περίπου το 10% των εξαγωγών της Ελλάδας προέρχεται από τον κλάδο μας και αυτό 
το ποσοστό μας τοποθετηθεί στην πρώτη θέση της κατάταξης στην ΕΕ. Παράλληλα έχουμε 
προϊόντα με υψηλή κατάταξη σε παγκόσμια κλίμακα. Πρώτα και κύρια το μάρμαρο, αλλά και 
βιομηχανικά ορυκτά, όπως ο περλίτης κι ο μπετονίτης, στα οποία πραγματοποιούμε από τις 
μεγαλύτερες παραγωγές και εξαγωγές σε όλον τον κόσμο. 'Εχουμε φυσικά το αλουμίνιο, τον βωξίτη, 
που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο κι επίσης κατέχει από τις πρώτες θέσεις στην ΕΕ σε παραγωγή και 
εξαγωγές και τα μαγνησιακά προϊόντα, που προέρχονται από λευκόλιθο, όπου έχουμε τη 
μεγαλύτερη εξαγωγή στην Ευρώπη και από τις μεγαλύτερες σε παγκόσμια κατάταξη" εξηγεί. 

Δυνατότητα υπερδιπλασιασμού της συμμετοχής στο ΑΕΠ υπό προϋποθέσεις 
Σήμερα η συμμετοχή του κλάδου στο ΑΕΠ ανέρχεται σε περίπου 3%. Ποια είναι η προοπτική για 

το μέλλον; "Αν αντιμετωπιστούν προκλήσεις που εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει ο κλάδος, δηλαδή η 
έλλειψη εφαρμογής εθνικής πολιτικής αξιοποίησης ορυκτών πόρων, το χωροταξικό, το αδειοδοτικό, 
αλλά και προβλήματα που αντιμετωπίζουν ευρύτερα όλες οι επιχειρήσεις, φορολογικά και έλλειψης 
αναπτυξιακών κινήτρων, απονομής δικαιοσύνης σε εύλογα χρονικά διαστήματα, δηλαδή κοινά και 
μη κοινά προβλήματα, τότε υπάρχει δυνατότητα υπερδιπλασιασμού της συμμετοχής μας  στο ΑΕΠ, 
από 3% σήμερα μπορούμε να υπερβούμε το 6%" σημειώνει ο κ.Καβαλόπουλος. 

Τρία χρόνια για μια αδειοδότηση 
Ως προς τον χρόνο αδειοδότησης μιας επένδυσης εξόρυξης, τον χαρακτηρίζει "τεράστιο", αφού 

απαιτούνται κατά μέσο όρο πάνω από τρία χρόνια, ενώ υπογραμμίζει ότι ταχεία αδειοδότηση δεν 
σημαίνει ότι καταστρατηγείται η νομοθεσία για την περιβαλλοντική προστασία.  "Οι  ανταγωνιστές 
μας στην Ευρώπη κινούνται πολύ πιο γρήγορα. Στη Σερβία, π.χ., έχει απίστευτες ταχύτητες, σε ό,τι 
αφορά την αντιμετώπιση των επενδύσεων, χωρίς αυτό να είναι σε βάρος της περιβαλλοντικής 
προστασίας. Η νομοθεσία δεν αλλάζει με την ταχύτητα και την ευελιξία. Οι περιορισμοί και οι 
υποχρεώσεις είναι ακριβώς οι ίδιες. Το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχουν ελλείψεις στην κρατική 
μηχανή και στα θέματα λειτουργίας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αλλά και ζητήματα που 
ανακύπτουν ως προς το πώς γίνεται η διαβούλευση, το αν θα γίνουν προσφυγές ή όχι και το τι 
διάσταση θα πάρουν. Προφανώς οι προσφυγές είναι δικαίωμα κάθε πολίτη, αλλά πολλές φορές 
οι βαθύτεροι λόγοι για τους οποίους γίνονται είναι διαφορετικοί. 'Ολα  αυτά δημιουργούν πρόσθετες 
καθυστερήσεις. Επίσης υπάρχει αβεβαιότητα σε σχέση με την εφαρμογή του νόμου, υπάρχουν τα 
θέματα τα δασικά, τα χωροταξικά, η αρχαιολογία... Προφανώς όλα αυτά δεν τα προσπερνάς, ούτε 
τα ξεχνάς. Κάθε άλλο. Απλά, όλα αυτά, με τον τρόπο που λειτουργούν στη δημόσια διοίκηση και 
την ελληνική πραγματικότητα, καθυστερούν πάρα πολύ τα έργα" σημειώνει. 

Πάγιο αίτημα του κλάδου αποτελεί η εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής για την εξορυκτική 
δραστηριότητα, η οποία, παρότι εξαγγέλθηκε σχεδόν μια δεκαετία πριν, παραμένει στα "χαρτιά", 
"Περιμένουμε την εθνική πολιτική από το 2012 που ανακοινώθηκε επίσημα. Περιμένουμε να βγει ως 
νομικής μορφής κείμενο και όχι ως εξαγγελία, να έχει συγκεκριμένες προτεραιότητες και 
προδιαγραφές, με συγκεκριμένο σχέδιο υλοποίησης και με συναρμοδιότητα υπουργείων, γιατί 
σήμερα κάθε υπουργείο στην Ελλάδα κάνει το δικό του... Αν δεν υπάρχουν αυτά, κάθε στρατηγική 
γίνεται ευχολόγιο, μένει στα χαρτιά, όπως και έμεινε σε αυτή την περίπτωση. 

Ένας κλάδος χωρίς brain drain, από τους κυρίαρχους εργοδότες στην περιφέρεια 

Οι περίπου 120-150 επιχειρήσεις του κλάδου, μικρές και μεγάλες, απασχολούν άμεσα και έμμεσα 
περίπου τους 100.000  εργαζομένους, αριθμός που αναμένεται να διατηρηθεί σταθερός στα 
επόμενα χρόνια, όπως επισημαίνει ο κ.Καβαλόπουλος. "Συνήθως οι δικοί μας εργαζόμενοι είναι 
αποφασισμένοι να μείνουν στον κλάδο, είναι πολύ πιο καλοπληρωμένοι από άλλους κλάδους. 
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Εμείς δεν έχουμε βασικούς μισθούς, είμαστε πολύ πάνω από τέτοια επίπεδα. Παράλληλα, υπάρχει 
εξέλιξη προσωπικού σε θέματα τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και όλα αυτά δίνουν άλλου είδους 
αίσθηση και κίνητρο στους εργαζόμενους στον κλάδο μας. Επίσης, για εργατικό δυναμικό 
απευθυνόμαστε  στην τοπική κοινωνία και την ευρύτερη τοπική κοινωνία και είναι μεγάλη υπόθεση 
να έχεις μια καλοπληρωμένη δουλειά δίπλα στο σπίτι σου... Για αυτό και είμαστε από τους 
κυρίαρχους εργοδότες στην περιφέρεια. Δεν έχουμε brain drain, δεν φεύγουν από εμάς εργαζόμενοι 
για να δουλέψουν στο εξωτερικό. Ωστόσο, πολλοί διπλωματούχοι γεωεπιστημών (γεωλόγοι, 
μηχανικοί μεταλλείων κτλ), που αποφοιτούν από τα πανεπιστήμια φεύγουν απευθείας στο εξωτερικό. 
Με βάση και τη ενοποίηση των ΤΕΙ-ΑΕΙ έχουμε πλέον τόσους νέους τεχνικούς ή επιστήμονες γύρω 
από το αντικείμενο αυτό, που είναι αδύνατον να απορροφηθούν στην ελληνική αγορά" 
υπογραμμίζει. 

Σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση του κλάδου στις επιταγές της κυκλικής οικονομίας, ο 
κ.Καβαλόπουλος επισήμανε ότι η κυκλική οικονομία σαφώς αγγίζει τις εξορυκτικές επιχειρήσεις οι 
οποίες βεβαίως και συμμετέχουν σε αυτή. "Προσπαθούμε και έχουμε καταφέρει πολλά και σημαντικά, 
να μειώσουμε απόβλητα, να ανακυκλώνουμε αυτά που χρησιμοποιούμε, να δημιουργούμε 
δευτερογενείς πρώτες ύλες, να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας, την εκπομπή ρύπων κτλ. Οι 
δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης, που παρακολουθούνται κάθε χρόνο, δείχνουν σαφή βελτίωση των 
επιδόσεων του κλάδου" καταλήγει._ 

 

Επιμέλεια συνέντευξης: Αλεξάνδρα Γούτα 

 

 
Χρήστος Καβαλόπουλος, Γεν. Διευθ/της ΣΜΕ 

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η  Τ Ο Υ  Σ Μ Ε  Σ Τ Ο  9 Ο  Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ  Φ Ο Ρ Ο Υ Μ  Γ Ι Α  Τ Ο Ν  
Ο Ρ Υ Κ Τ Ο  Π Λ Ο Υ Τ Ο ,  Σ Τ Ι Σ  2 1  Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ  2 0 1 9  

 

Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην Περιφερειακή Ανάπτυξη αρκεί 
να απαγκιστρωθεί από «τυποποιημένες» πολιτικές σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Αυτό ήταν ένα 
από τα βασικά συμπεράσματα που διατυπώθηκαν στο 9o διεθνές Φόρουμ για τον ορυκτό πλούτο 
που διοργανώθηκε την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019, στο King George, με τη συμμετοχή φορέων της 
αγοράς, επιχειρήσεων και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο συνέδριο αυτό μετείχε και ο 
ΣΜΕ με τις εισηγήσεις του προέδρου του κ. Αθανάσιου Κεφάλα και του Γενικού του Διευθυντή κ. 
Χρήστου Καβαλόπουλου. 
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Στην παρουσίαση  του προέδρου του Συνδέσμου Μεταλλευτικών  Επιχειρήσεων κ Αθανασίου 
Κεφάλα στο 9th Minerals Resources Conference , υπογραμμίστηκε ότι: 

«Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση έχει ευρύ φάσμα εφαρμογών στην εξόρυξη και μπορεί να είναι 
καθοριστική για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις μακροχρόνιες προκλήσεις της βιομηχανίας. 
Ο εξορυκτικός κλάδος οδηγεί και συμβάλει στις εξελίξεις  στη 4η βιομηχανική επανάσταση αλλά και 
αντίστοιχα καθοδηγείται και επωφελείται από αυτή Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εργασίας 
στον εξορυκτικό κλάδο εκτιμάται  ότι μπορεί να σώσει πολλές εκατοντάδες ζωές και να οδηγήσει 
στην αποφυγή χιλιάδων τραυματισμών το χρόνο». 

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον  επίσης είχαν οι επισημάνσεις σε καινοτομίες που βασίζονται σε ορυκτά, όπως:  

- Η ανάπτυξη  μηχανικών, μη χημικών,  εντομοκτόνων από άμορφο διοξείδιο του πυριτίου. 
Σημειώνεται ότι το ήμισυ του παγκόσμιου κόσμου εκτίθεται σε ασθένειες που μεταδίδονται από 
φορέα (πχ κουνούπια). Είχαμε  212 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις ελονοσίας που επέφεραν 429 
χιλιάδες θανάτους το 2015, 

- Η δημιουργία φύσιγγας φιλτραρίσματος που καθαρίζει το νερό με μόλις 0,04 δολάρια ανά 
οικογένεια τη μέρα, δίνοντας ασφαλές νερό σε τεράστιο πλήθος ανθρώπων. Πάνω από 500.000 
παιδιά κάτω των 5 ετών πεθαίνουν κάθε χρόνο από διαρροϊκές ασθένειες, που οφείλονται στην 
έλλειψη καθαρού νερού ή επαρκούς αποχέτευσης.  
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- Στο Ηνωμένο Βασίλειο εταιρεία ανακύκλωσης πλαστικών, ανακυκλώνει ευρύτατη γκάμα τέτοιων 
απορριμμάτων προσθέτοντας ορυκτά, τα οποία επηρεάζουν τη σύνθεσή τους και λειτουργούν 
όπως και τα πρωταρχικά πολυμερή. Γνωρίζουμε ότι 8.000.000 τόνοι πλαστικών καταλήγουν κάθε 
χρόνο στους ωκεανούς, με σημαντικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. Μόνο το 20-30% των 
πλαστικών απορριμμάτων  ανακυκλώνεται στην Ευρώπη. 

 

 Τομείς που ήδη επηρεάζονται άμεσα από την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, κατά τον πρόεδρο του 
ΣΜΕ, αφορούν: 

Παραγωγικότητα:  Έχοντας μηχανήματα που δουλεύουν όλο το 24ωρο, κάθε μέρα σε πολύ 
υψηλά επίπεδα απόδοσης και χαμηλότερα κόστη προσωπικού  θα μπορούσαν να προσθέσουν 
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αξία δισεκατομμυρίων δολαρίων στην παγκόσμια εξορυκτική  βιομηχανία (πχ αυτοματοποιημένη 
διάτρηση, συστήματα αυτοματοποιημένης διάνοιξης υπόγειας σήραγγας κλπ) 

Ασφάλεια στην εργασία:  Ο  ψηφιακός μετασχηματισμός της εργασίας (αυτόνομα οχήματα, 
αισθητήρες, drones, κλπ) εκτιμάται  ότι μπορεί να σώσει πολλές εκατοντάδες ζωές και να οδηγήσει 
στην αποφυγή χιλιάδων τραυματισμών το χρόνο. 

Πρόσβαση σε πρώτες ύλες: Τα μεταλλεία και τα ορυχεία γίνονται βαθύτερα και πιο απομακρυσμένα 
γεωγραφικά. Οι εταιρείες αναζητούν ευκαιρίες να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος, καθώς η 
λειτουργία με συμβατικά μηχανήματα και οχήματα, το κόστος του εξαερισμού και κλιματισμού είναι 
υψηλά και οι προκλήσεις μείωσης απαιτούν νέες αντιλήψεις. 

Κοινωνικός αντίκτυπος: Μεγάλη η πρόκληση αξιοποίησης εξ ολοκλήρου του εξορυσσόμενου 
προϊόντος και η ανακύκλωση για μεγιστοποίηση της χρήσης των ορυκτών πόρων. Δυνατότητα 
απευθείας παρακολούθησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για λόγους διαφάνειας αλλά και 
κοινωνική καινοτομία μέσω της επαναχρησιμοποίησης ή εναλλακτικής χρήσης εξοφλημένων 
εξορυκτικών χώρων. Ιδιαίτερο ζήτημα οι συνέργειες/συμπράξεις  με στόχο τη βελτίωση  των 
ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού  

 

Ο Γεν. Δν/της του ΣΜΕ κ. Χρ. Καβαλόπουλος 

Στο ίδιο συνέδριο ο Γεν. Διευθυντής  του Συνδέσμου κ Χρήστος Καβαλόπουλος,  τόνισε στην ομιλία 
του  ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εστιάζει πλέον στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πρώτων υλών.  

Ειδικότερα ο κ.  Καβαλόπουλος επισήμανε  αναφερόμενος  στην  Eυρωπαϊκή Πολιτική για μηδενισμό 
της χρήσης ορυκτών καυσίμων τις προσεχείς δεκαετίες ,τη δραστική μείωση εκπομπών CO2 ανά 
Κράτος-Μέλος και ανά βιομηχανικό τομέα, την  ευρύτατη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας εμφανίσθηκε 
προβληματισμένος: 
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 Σε ποιες πρώτες ύλες θα βασιστούν οι πολιτικές αυτές;  
 Έχουν ληφθεί υπόψη τα θέματα Γεωστρατηγικής που σχετίζονται με Ορυκτές Πρώτες Ύλες; 
 Πώς θα αντιμετωπιστεί ο ανταγωνισμός από χώρες παραγωγούς που δεν έχουν τους 

περιορισμούς της Ε.Ε; (πχ στη Τσιμεντοβιομηχανία) 
 Πώς η Ε.Ε. θα επιβάλει με την εμπορική διπλωματία (εάν υπάρχει ή συναποφασιστεί στο εγγύς 

μέλλον) ίδιους όρους προστασίας περιβάλλοντος στη διεθνή αγορά 

Στην συνέχεια ο κ. Καβαλόπουλος αναφέρθηκε στην σημαντικότερη των ευρωπαϊκών πολίτικων  
που καθορίζει το σημερινό μοντέλο παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κυκλική οικονομία. 
Τόνισε ότι  Κυκλική οικονομία χωρίς πρώτες ύλες  ούτε υπάρχει και ούτε θα υπάρξει. 

Τελειώνοντας είπε ότι παρά τις νέες προκλήσεις  ο εξορυκτικός κλάδος στην Ελλάδα: 

 Παραμένει  ακόμα ισχυρός 
 Παραμένει  ιδιαίτερα δυναμικός  και εξωστρεφής 

Με: 

 Σημαντικά ερείσματα στη διεθνή αγορά 
 Οικονομικούς δείκτες που ξεχωρίζουν έναντι άλλων κλάδων 
 Συνεχή ανάπτυξη 
 Ουσιαστική συμβολή στην εθνική οικονομία 

Κριτική στο επενδυτικό περιβάλλον στη χώρα άσκησε ο γενικός διευθυντής της Eldorado Gold, 
Χρήστος Μπαλάσκας. Αναφερόμενος στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η εταιρεία σχετικά με τις 
αδειοδοτήσεις σημείωσε ότι «η πολιτική ηγεσία πρέπει να οδηγεί και να μην οδηγείται από 
θορυβώδεις ομάδες που είχαν εμποδίσει τις επενδύσεις στην Κασσάνδρα». Όπως σημείωσε, η 
εταιρεία έχει επενδύσει 1 δις. σε πάγια εκ των οποίων τα 20 εκατ. σε μισθούς και τόνισε ότι ως 
επιχείρηση ενισχύει την περιφερειακή οικονομία. 

 

Ο Γεν. Δν/της της Eldorado Gold κ. Χρ. Μπαλάσκας 

Στο ίδιο πνεύμα και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικός Χρυσός, Δημήτρης Δημητριάδης, 
επεσήμανε ότι ο μεταλλευτικός τομέας στην Ελλάδα είναι καθαρά εξαγωγικός και ότι υπάρχει τέτοιο 
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γεωλογικό ενδιαφέρον ώστε θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν ακόμη και τέσσερις και πέντε 
Eldorado στη Βόρεια Ελλάδα. Αναφερόμενος στην πολιτική που ακολουθείται μέχρι τώρα σχολίασε 
ότι «όταν έχεις έναν κλάδο ο οποίος μπορεί να συμβάλει έστω και κατά 6% στο ΑΕΠ γιατί δεν υπάρχει 
καλύτερος προγραμματισμός ώστε να δημιουργηθεί ένα σωστό υπόβαθρο; Η Πολιτεία πρέπει να 
αναδείξει την ανάγκη για πρώτες ύλες και να πείσει τις τοπικές κοινωνίες». Τέλος, κατέδειξε την ανάγκη 
διαμόρφωσης ενός θεσμικού πλαισίου όπου θα ενθαρρύνονται οι επενδυτικές συμφωνίες με 
δέσμευση και από τις δύο πλευρές, θα υπάρχει ασφάλεια Δικαίου και σταθερό φορολογικό 
περιβάλλον.  

 

Ο κ. Δ. Δημητριάδης της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 

 

\ 

 

Υ Γ Ε Ι Α  Κ Α Ι  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  
 

3 2 Η  Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Η  Τ Η Σ  A D V I S O R Y  C O M M I T T E E  O F  S A F E T Y  A N D  
H E A L T H  A T  W O R K ,  Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η  Γ Ι Α  Ε Ν Τ Α Ξ Η  Σ Τ Α  
Κ Α Ρ Κ Ι Ν Ο Γ Ο Ν Α  Τ Η Σ  Β Ε Ν Ζ Ι Ν Η Σ  Κ Α Ι  Τ Ω Ν  Ε Ν Ω Σ Ε Ω Ν  Ν Ι Κ Ε Λ Ι Ο Υ  

Tα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν ήταν: 

− Opinion on Future Priorities of EU OSH Policy towards better Health and Safety in the 
workplace 

Προτεραιότητες για το μέλλον  

• Να προαχθούν νέες και βελτιωμένες εθνικές στρατηγικές Υ&Α με βάση το πλαίσιο πολιτικής 
της Commission, την ευρωπαϊκή στρατηγική και με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
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Η συμμετοχή και η συνεργασία των κοινωνικών εταίρων στη βελτίωση των στρατηγικών και 
πολιτικών Υ&Α στην ανανέωση κανόνων, κανονισμών και καθοδηγητικών οδηγιών που αφορούν 
Υ&Α, τη βέλτιστη εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου για τους χώρους εργασίας και το 
περιβάλλον εργασίας με βάση τα νέα εργασιακά δεδομένα (digital economy), είναι κρίσιμη 

 

• Υποστήριξη των Μικρομεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων για την εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου Υ&Α. 

Χρειάζεται να βγουν καθοδηγητικές οδηγίες. Χρειάζονται απλοποιήσεις εφαρμογής, καθοδήγηση 
από τις Επιθεωρήσεις, συμβουλές από ειδικούς επαγγελματίες (εξωτερικές υπηρεσίες Υ&Α), από 
εκπροσώπους σε αντίστοιχα όργανα Υ&Α, ανάλογα με τις πρακτικές των Κρατών Μελών. 

Σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει το δίκτυο πληροφόρησης και ανταλλαγής απόψεων του 
ΕU OSHA  όπως και ο ρόλος του OiRA 

• Ενίσχυση της νομοθεσίας Υ&Α από πλευράς Κρατών Μελών, στο πλαίσιο του 
εκσυγχρονισμού της και της αντιμετώπισης των νέων προκλήσεων και των προσπαθειών, 
που θα εξασφαλίζουν ίση μεταχείριση και ίση αντιμετώπιση όλων των εργαζομένων από 
πλευράς Υ&Α σε όλους τους χώρους εργασίας 

 

• Αντιμετώπιση των νέων δεδομένων εργασίας (αυτοαπασχόληση, e-platform economy, 
αυτοματοποίηση, ψηφιοποίηση της εργασίας, ρομποτική κτλ) και των νέων κινδύνων που 
προέρχονται από αυτές 

 

• Βελτίωση της πρόληψης των επαγγελματικών ασθενειών με βάση και τις συνεχείς εντάξεις 
νέων ουσιών στην CMD 

 

• Αντιμετώπιση των κινδύνων που προέρχονται από εργονομία και οδηγούν σε μυοσκελετικές 
κακώσεις όπως και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων  

 

• Βελτίωση της συλλογής και αξιολόγησης των στατιστικών που αφορούν την ασφάλεια 
εργασίας από όλα και σε όλα τα Κράτη Μέλη  

Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη project δημιουργίας Information System  από ΕU OSHA. Θα εστιάζει σε 
μία πλέον στοχευμένη και συστηματική προσέγγιση βασισμένη σε στέρεα evidence based 
δεδομένα. Επίσης, μέσω του συστήματος, θα δίνεται η δυνατότητα εξειδικεύσεων όπως και 
παρακολούθησης των προτεραιοτήτων της ΕU πολιτικής στον τομέα της Ασφάλειας 

Επίσης η ACSH καλεί την Commission (Eurostat) να ολοκληρώσει την πιλοτική συλλογή στοιχείων 
από τα Κ.Μ. σε αναγνωρισμένες επαγγελματικές ασθένειες ώστε να αποτελέσει τη βάση για 
μελλοντική –καλύτερη στατιστική επεξεργασία 

• Η ACSH συνιστά στην Commission  να εξελίξει και να υιοθετήσει νέα ευρωπαϊκή 
στρατηγική για Υ&Α, ακολουθώντας τις γραμμές της παλιάς στρατηγικής (2014-2020) και 
τις προτεραιότητες για το μέλλον όπως περιγράφηκαν προηγούμενα. Η νέα στρατηγική 
πρέπει να βγει σε πλήρη συνεργασία με την ΑCSH 
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− Opinions για ένταξη στα καρκινογόνα των ουσιών Acrylonitride, Benzene, Nickel 
Compounds με τα εξής όρια: 

Αcrylonitride: 1mg/m3 ή 45 ppm σε 8ωρη βάση  

            4 mg/ m3 ή 1,8 ppm σε μικρή διάρκεια γνωστοποίηση μέσω δέρματος 

Βenzene:         0,66 mg/m3 ή  0,2 ppm σε 8ωρη βάση  

Μεταβατική περίοδος 4 ετών αφού τεθεί ο κανονισμός σε πλήρη ισχύ. Από τα 2  έτη έως τα 4 έτη 
τίθενται ενδιάμεσο όριο τα 0.5 ppm (1,65 mg/m3) 

Nickel Compounds: 0,01 m/ m3  στο αναπνεύσιμο κλάσμα. Το όριο αυτό θα ισχύσει από 17-1-2025 
και μέχρι τότε πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση  

-Reprotoxics 

Η Commission επιμένει στην ένταξη της CMD και όχι στην CAD (Chemicals Directive). Θα 
κυκλοφορήσει μελέτη και draft report τα οποία θα τεθούν υπόψη της ACSH. 

To εργοδοτικό group επιμένει σε εξέταση εναλλακτικής με risk based approach ανά ουσία και όχι 
γενική ένταξη  

 
Σ Μ Ε  Κ Α Ι  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Κ Α  Θ Ε Μ Α Τ Α   
 
Ζητήθηκε από την ΟΜΕ και το αίτημα για τη συνάντηση αυτή ήλθε από το Υπουργείο: 

Το προεδρείο του ΣΜΕ, παρόλο που η συμφιλιωτική σύσκεψη έχει προαιρετικό και όχι δεσμευτικό 
χαρακτήρα , αποδέχτηκε το αίτημα προκειμένου να τονιστεί ότι η δική μας πλευρά  θέλει τη συνέχιση 
των διαπραγματεύσεων για υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.  

Στη συνάντηση αυτή που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, παρευρέθηκαν 
εκπρόσωποι της ΟΜΕ, του ΣΜΕ, ο ΓΓ Απασχόλησης κ. Α. Νεφελούδης και στελέχη του Υπουργείου. 

Παραθέτουμε το επίσημο πρακτικό της συνάντησης: 

 
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ  
Tη Δευτέρα 24/6/2019 και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη συμφιλίωσης στο Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βάσει των άρθρων 3Α του Ν. 
3996/2011, όπως ισχύει και 13 του Ν.1876/1990, παρουσία του Γενικού Γραμματέα κ. Ανδρέα 
Νεφελούδη και του Συμφιλιωτή κ. Συμεών Γκουδρολώλου, μεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης 
με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» και της διοίκησης του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Μ.Ε.). H συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της 
ως άνω συνδικαλιστικής οργάνωσης.  
Από την πλευρά της αιτούσας παρέστησαν οι κ.κ : Σμυρνιώτης Χ., Σαμαράς Κ. και Μπάτης 
Δ.(Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματέας και μέλος, αντιστοίχως, του Δ.Σ.), μετά του Νομικού Συμβούλου 
κ. Ρουκλιώτη Ν.  
Από την πλευρά του ΣΜΕ παρέστησαν οι κ.κ. Λουκάς Ι., Τσούμας Δ. και Καβαλόπουλος Χ.  
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τα μέρη διετύπωσαν τις απόψεις τους για το υπό συζήτηση θέμα.  
Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου δήλωσε ότι το Υπουργείο ενθαρρύνει τις δύο πλευρές να 
προχωρήσουν οργανωμένα στη συλλογική διαπραγμάτευση, με τήρηση πρακτικών. Η εργοδοτική 
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οργάνωση οφείλει ενεργώντας καλόπιστα να καταθέσει εγγράφως τυχόν αντιπροτάσεις, ενστάσεις 
κ.τ.λ. Σε περίπτωση διαφωνίας και μη επίλυσης της συλλογικής διαφοράς, στο στάδιο των 
απευθείας διαπραγματεύσεων, αυτή θα οδηγηθεί ενώπιον του ΟΜΕΔ προς οριστική επίλυση.  
Η εργοδοτική οργάνωση δεσμεύθηκε να απαντήσει εγγράφως 
στην πρόταση που υπέβαλαν οι εργαζόμενοι. Ο Συμφιλιωτής  
ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  
ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ  

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  
ΤΟΥ Σ.Μ.Ε.  

 

 

 

Σ Μ Ε  Κ Α Ι  Μ Μ Ε  
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Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εργασίας στον εξορυκτικό κλάδο εκτιμάται ότι μπορεί να σώσει 
πολλές εκατοντάδες ζωές και να οδηγήσει στην αποφυγή χιλιάδων τραυματισμών το χρόνο 
προβλήθηκε από τις εφημερίδες και  τα ιστολόγια. 
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Η Παρουσίαση του προέδρου του ΣΜΕ κ Αθ. Κεφάλα στο 9ο Συνέδριο Ορυκτών Πόρων με θέμα  «Η 
4η Βιομηχανική Επανάσταση έχει ευρύ φάσμα εφαρμογών στην εξόρυξη και μπορεί να είναι 
καθοριστική για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις μακροχρόνιες προκλήσεις της βιομηχανίας 
είχε την τιμητική της. 

 

 

 

Ένα δεύτερο θέμα  που απασχόλησε τα Μέσα  ήταν το ότι  Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) και ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων μπορούν να 
δράσουν συμπληρωματικά για την επίτευξη κρίσιμων παραγόντων που αφορούν τους ορυκτούς 
πόρους. 

 

Όπως δήλωσε  ο πρόεδρος του ΣΜΕ κ Αθ. Κεφάλας η  δραστηριότητα γύρω από τους ορυκτούς 
πόρους παραδοσιακά αποτελεί οδηγό οικονομικής ανάπτυξης (μέσα από εμπόριο και καινοτομία), 
απασχόληση (σε αστικά κέντρα αλλά κυρίως στην περιφέρεια), εμπόριο και τελικά ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για την Ελληνική οικονομία. Οι ορυκτοί πόροι είναι η αρχή της αλυσίδας αξίας της 
ελληνικής μεταποίησης και παραδοσιακός οδηγός καινοτομίας.  
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