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Σε λίγες γραμμές τι περιέχει η Έκθεση Πεπραγμένων του Μαΐου 2019: 
 
 
Περιεχόμενα 
 
Α. ΔΣ 
Β. Τακτική Γενική Συνέλευση Μελών ΣΜΕ 30-5-2019 
 
γ. Περιβάλλον και Ανάπτυξη 
Εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών στα ιδιωτικά πρατήρια 
καυσίμων 
 
Ματαίωση πλειοδοτικού διαγωνισμού δημόσιου μεταλλευτικού χώρου στο 
νομό Κιλκίς 
 
Εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ 
 
Δ. ΣΜΕ και ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
RM@SCHOOLS for ESEE countries και Εnhancing the skills for the Achievement 
of Sustainable Development Goals, για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων των RM στα Πανεπιστήμια 
 
Καμπάνια του ΣΕΒ για τα επαγγέλματα Εργοδηγός εξόρυξης 
 
Raw Materials Wider Society Learning in Greece and EIT RawMaterials 
Networking workshop 
 
Ε. ΣΜΕ και ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Εξώδικη πρόσκληση Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 
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Α .  Δ Σ  
 
Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ ήταν τα εξής: 

 

• Ματαίωση πλειοδοτικού διαγωνισμού δημόσιου μεταλλευτικού χώρου στο Νομό Κιλκίς 
• Συνάντηση του Προέδρου του ΣΜΕ με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη 
• Προετοιμασία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μελών του ΣΜΕ 
• Εργασιακά 
• Προγράμματα ΥΠΕΝ για Δίκτυο Natura 2000  
• Συμμετοχή του ΣΜΕ στο workshop του ΕΑΓΜΕ «Ο διαχρονικός ρόλος της ΕΑΓΜΕ στην 

έρευνα και αξιοποίηση των μη ενεργειακών πρώτων υλών» 

 

Β .  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η  Γ Ε Ν Ι Κ Η  Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η  
Μ Ε Λ Ω Ν  Σ Μ Ε  3 0 - 5 - 2 0 1 9  
 
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΜΕ πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Μαΐου 2019, στο 
Ξενοδοχείο Royal Olympic. 

H φετινή Συνέλευση ήταν κλειστή και είχε δύο μέρη: το πρώτο μέρος το διαδικαστικό απολογιστικό, κατά τη 
διάρκεια του οποίου πραγματοποιήθηκαν και οι εκλογές του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και το β’ μέρος 
με τις βραβεύσεις του και τις ομιλίες των καθηγητών της Σχολής ΜΜ-ΜΜ.  

Πρόεδρος  στο Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων  επανεξελέγη ο κ Αθανάσιος Κεφάλας , Γενικός 
Διευθυντής, Bentonite and Perlite Intermediates του Ομίλου IMERYS, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
της ΙΜΕRYS GREECE S.A.  και Πρόεδρος της EΛΜΙΝ Βωξίτες Α.Ε.  

Το νέο διοικητικό συμβούλιο 2019-2021 είχε την εξής σύνθεση;  

Αθανάσιος Κεφάλας : Πρόεδρος, General Manager BU Bentonite & Perlite Intermediates, IMERYS S.A. 

Φώτης Στεφανής: Α΄ Αντιπρόεδρος Δθ/νων Σύμβουλος ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου: Β' Αντιπρόεδρος, Διευθ. Σύμβουλος, ΓΕΩΕΛΛΑΣ 

Ματθαίος Κωνσταντινίδης: Γενικός Γραμματέας, Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε 

Κυριάκος Ασημακόπουλος: Αναπλ. Γεν. Γραμματέας, Διευθυντής Λατομείων και Πρώτων Υλών ΑΓΕΤ 

ΗΡΑΚΛΗΣ,ΑΓΕΤ – LAFARGE 

Παντελής Βετούλας: Ταμίας, Δ/ντής Μάρκετινγκ και πωλήσεων, ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. 

Άγγελος Καλογεράκος: Αναπλ. Ταμίας, Διευθυντής Τσιμέντου Ελλάδος, Όμιλος ΤΙΤΑΝ 
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Θεόδωρος Αποστολόπουλος: Μέλος, Εμπορικός Δ/ντης, ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΥΛΙΔΗ Α.Ε. 

Δημήτρης Δημητριάδης: Μέλος, Δθ/νων Σύμβουλος, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 

Δημήτρης Λιανός: Μέλος, Plant Manager, ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. 

 

Αθανάσιος Αποστολίκας: Μέλος, Ηead of Exploration, ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ 

Όλγα Κουρίδου: Μέλος, Γενική Δν/τρια Ορυχείων, ΔΕΗ 

Ελευθέριος Φαίδρος: Μέλος, ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Για πρώτη φορά εκλέγεται ο Άγγελος Καλογεράκος  του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.                           

Στην ομιλία του ο κ.  Κεφάλας  τόνισε ότι: 
 
 «Η  διεθνής οικονομία συνέχισε την αναπτυξιακή πορεία της στο 2018 με πολλές προκλήσεις και 
ερωτηματικά για το μέλλον της λόγω των επαπειλουμένων εμπορικών πολέμων μεταξύ των ηγετικών 
οικονομιών και την επιβράδυνση του ρυθμού μεγέθυνσης σε πολλές από αυτές. 
 
Η ελληνική οικονομία σταθεροποιήθηκε σε θετικό, έστω και χαμηλό, ρυθμό ανάπτυξης και αναζητεί στήριγμα 
σε εξωστρεφείς δραστηριότητες και περισσότερες επενδύσεις προκειμένου να αυξηθεί το ΑΕΠ και να 
αντιμετωπισθεί η ανεργία η οποία βαίνει μειούμενη αλλά εξακολουθεί να είναι σημαντικά υψηλή για τα 
ευρωπαϊκά δεδομένα. 

Στο περιβάλλον αυτό η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία αποτελεί τυπικό παράδειγμα δραστηριότητας που 
συμβάλλει στην επίτευξη των θεμελιωδών ζητουμένων από την ελληνική οικονομία και τα μέλη μας 
συνέχισαν με συνέπεια στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Στο 2018 δεν σημειώθηκαν δυστυχήματα στις λειτουργίες των μελών μας, συνεχίσθηκε η άνοδος στις ώρες 
εκπαίδευσης  και οι δείκτες επίδοσης ασφαλείας παρέμειναν στα ίδια επίπεδα. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι 
περίπου τα μισά μέλη μας πέτυχαν να είναι ελεύθερα ατυχημάτων στη διάρκεια αυτής της χρονιάς. 

Οι επενδύσεις στο τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και στην αποκατάσταση τοπίου 
συνεχίστηκαν με τους επιβαλλόμενους από τα σχετικά εταιρικά προγράμματα . 

 
Ο επανεκλεγείς πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλας  
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Κορυφαίο γεγονός στο ρυθμιστικό πλαίσιο της εξορυκτικής βιομηχανίας ήταν η ψήφιση του νέου Λατομικού 
νόμου στις αρχές του 2018, μετά από πολυετή αναμονή και επίπονες διαβουλεύσεις. Ο Σύνδεσμός μας 
έκρινε ότι ο νέος νόμος κινήθηκε συνολικά σε θετική κατεύθυνση παρόλο που ήταν άτολμος σε μερικά θέματα 
και στη συνέχεια απαιτήθηκε συστηματική παρέμβασή μας ώστε να αντιμετωπισθούν προβλήματα  στην 
εφαρμογή του μέσω τροπολογιών,  εξειδικευτικών υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων. 

O Σύνδεσμος μας συνέβαλε στην επικαιροποίηση της σχετικής μελέτης του ΙΟΒΕ, η οποία επιβεβαίωσε τον 
έντονα εξωστρεφή χαρακτήρα της ελληνικής εξορυκτικής βιομηχανίας, την υποστήριξη στη δημιουργία 
συνολικά 100.000 ποιοτικών θέσεων εργασίας, κυρίως στην ελληνική περιφέρεια,  τις συστηματικές 
επενδύσεις της τάξης των 300 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο και τη συνολική συμβολή στο ΑΕΠ της χώρας 
που ξεπερνάει το 3% συνυπολογίζοντας και την καθετοποιημένη παραγωγή που βασίζεται στις 
παραγόμενες ορυκτές πρώτες ύλες. 

Με αφετηρία τη δραστηριότητα και τις ανάγκες των μελών μας και βασιζόμενοι στο έργο των Ομάδων 
Εργασίας του ΣΜΕ θα συνεχίσουμε στο 2019 προβάλλοντας τις θέσεις μας και την σημασία του κλάδου μας 
για την Εθνική Οικονομία,  με ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια στους χώρους εργασίας, στη βιώσιμη 
ανάπτυξη  και στο χωροταξικό σχεδιασμό των ορυκτών πρώτων υλών που βρίσκεται σε εξέλιξη». 

Μετά το πέρας των εκλογών, ακολούθησε βράβευση του αριστεύσαντα της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-
Μεταλλουργών Μηχανικών του ΕΜΠ κ. Ιωάννη Σκορδίλη και απονεμήθηκαν τιμητικοί έπαινοι για τη 
συμμετοχή τους στο διαγωνισμό Ρομποτικής 2019, στις εξής ομάδες: την ανεξάρτητη ομάδα «Εξωγήινο 
Έπος», που είχε ως θέμα την εξόρυξη πρώτων υλών στον Άρη και την ομάδα του σχολείου «Εκπαιδευτική 
Αναγέννηση» με θέμα την κυκλική οικονομία.  

 
Η προπονήτρια της ομάδας κ. Αναστασία Σπανοπούλου 
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Παραπάνω οι βραβεύσεις της ομάδας της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης 

 

 

Η βράβευση αποτελείται από μία πλακέτα που παρέλαβαν οι εκπρόσωποι των σχολείων και από ένα tablet 
σε κάθε μαθητή της ομάδας που βραβεύεται . Επίσης με φροντίδα του ΣΜΕ και την πολύτιμη βοήθεια της 
εταιρείας μέλους Δελφοί-Δίστομον, δάσκαλοι και μαθητές επισκέφτηκαν σύγχρονα εργοτάξια βωξίτη στην 
περιοχή της Φωκίδας, όπως και το μεταλλευτικό μουσείο Vagonetto, στην ίδια περιοχή. 

 
Η προπονήτρια της ομάδας κ. Βιβή Γιούτα Μήτρα 
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Η ομάδα Εξωγήινο Έπος 

 

 
Ο βραβευμένος αριστεύσαντας φοιτητής κ. Σκορδίλης 

 

Στο πλαίσιο των βραβεύσεων έκανε μία σύντομη εισήγηση  ο επιβλέπων καθηγητής του αριστεύσαντα του 
ΕΜΠ κ. Ι. Σκορδίλη, κύριος Φουρλάρης, ο οποίος μίλησε για τη διπλωματική του φοιτητή του . 

 
Ο επιβλέπων καθηγητής του αριστεύσαντα φοιτητή, κύριος Φουρλάρης  

 

Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας εκσυγχρονισμού του κλάδου με τα νέα δεδομένα που επιβάλλει η 
4η Βιομηχανική Επανάσταση (Ιndustry 4.0), τοποθετήθηκε ο κοσμήτορας της Σχολής ΜΜ-ΜΜ κ. Δ. 
Καλιαμπάκος, ο οποίος μίλησε για τα διαστημικά προγράμματα του Πολυτεχνείου αλλά και για τις 
σύγχρονες τεχνολογικές προκλήσεις στο μεταλλευτικό κλάδο. 
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Ο κοσμήτορας της Σχολής Μεταλλειολόγων ΕΜΠ κ. Δ. Καλιαμπάκος 

 

Ο κοσμήτορας της Σχολής, μίλησε για τη σημασία των συγκλινουσών τεχνολογιών αλλά και για το πώς 
επιταχύνεται ο στόχος των σύγχρονων σπουδών όταν αυτός διαρκώς μετακινείται και εξελίσσεται.  

Τοποθετήθηκε επίσης  για το ρόλο της  Ρομποτικής στη Μεταλλευτική Βιομηχανία 4.0,  για την εφαρμογή 
τεχνητής νοημοσύνης στις λεκάνες ηλεκτρολύσης με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους στο 
Αλουμίνιο της Ελλάδος, για το ρόλο της βιοτεχνολογίας στην προστασία του περιβάλλοντος.  

Τέλος, αναφέρθηκε ευρύτερα στις σημαντικές προκλήσεις της κυκλικής οικονομίας και τη μεγάλη προοπτική 
του διαστήματος.  

 

 

Γ .  Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν  Κ Α Ι  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η   
 

Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν  Ε Ι Σ Ρ Ο Ω Ν - Ε Κ Ρ Ο Ω Ν  Σ Τ Α  Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α  
Π Ρ Α Τ Η Ρ Ι Α  Κ Α Υ Σ Ι Μ Ω Ν  

Ο Νόμος 4608 25-4-2019 ΦΕΚ Α 66 στο άρθρο 30, προβλέπει τα παρακάτω που αφορούν και τα 
εξορυκτικά εργοτάξια: 

«7.α. Εγκαθίσταται υποχρεωτικά ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής 
μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών, στο οποίο συνδέεται φορολογικός ηλεκτρονικός 
μηχανισμός όπου απαιτείται ως εξής: 

ζ.ζ. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης για την 
εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου, ιδιοκτητών ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε 
μορφή με τον κύριο ή κάτοχο του ιδιωτικού πρατηρίου και των λοιπών λειτουργικών αναγκών των 
πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων 
προσωρινής λειτουργείας , που προβλέπονται στην παραγρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 3710/2008 (Α’ 
216).  



[15] 
 

 

 

 

Η υποχρεωτική τοποθέτηση συστημάτων εισροών-εκροών πρέπει να ολοκληρωθεί. 

 

Ο ΣΜΕ έχει επισημάνει στο ΣΕΒ που συγκεντρώνει τα προβλήματα από την εφαρμογή της ΥΑ 
37776/2645/ΦΕΚ Β’ 1882/30 Μαΐου 2017 για όλη τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις , προκειμένου μα 
τα αναδείξει και να ζητήσει αναθεώρηση κάποιων  διατάξεων τα εξής: 

• Οι υφιστάμενες νόμιμα αδειοδοτημένες, κατά το προισχύσαν καθεστώς, υπέργειες δεξαμενές 
καυσίμων σε εγκαταστάσεις εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων,  δε φαίνεται να 
καταλαμβάνονται από το πεδίο εφαρμογής της ΥΑ 37776/2645 περί ιδιωτικών πρατηρίων και 
του ν. 4608/2019 άρ. 30 παρ 7.α (ζζ) καθώς παραλείπεται οποιαδήποτε αναφορά σε 
δεξαμενές μεγέθους μεγαλύτερου των 40 κυβικών μέτρων ή σε δεξαμενές που λειτουργούν 
ως συνοδά έργα εξόρυξης.  
Φαίνεται συνεπώς ότι  οι εν λόγω δεξαμενές δεν θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε 
διαδικασία ανανέωσης της άδειάς τους βάσει του νέου πλαισίου. 
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 Το ίδιο πρόβλημα υφίσταται και σε σχέση με την υποχρέωση εγκατάστασης ολοκληρωμένου 
συστήματος εισροών- εκροών στις εγκαταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 του νόμου 
4608 ΦΕΚ 66 25/4/2019 και στις οποίες υπάγονται οι αναφερόμενες στην ΥΑ 37776/2645 δεξαμενές. 
Το γεγονός ότι οι ως άνω υφιστάμενες δεξαμενές παραλείπονται και από το πεδίο εφαρμογής του 
ν. 4608/2019, δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς την υποχρεωτική εγκατάσταση του συστήματος 
εισροών- εκροών σε αυτές και ως προς τις προϋποθέσεις αδειοδότησης- ανανέωσης της άδειάς 
τους.              
 

Μ Α Τ Α Ι Ω Σ Η  Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ  
Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ  Χ Ω Ρ Ο Υ  Σ Τ Ο  Ν Ο Μ Ο  Κ Ι Λ Κ Ι Σ  

 

Παρά το ότι ο διαγωνισμός είχε τελεσφορήσει υπέρ της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. τέλος Απριλίου 2019 
βγήκε απόφαση του ΥΠΕΝ με την οποία ματαιώνεται ο διαγωνισμός και επιστρέφονται οι εγγυητικές 
επιστολές. Κατά το υπουργείο ο διαγωνισμός ματαιώθηκε επειδή δεν υπήρξε κοινωνική αποδοχή. Η 
απόφαση αυτή αντιβαίνει το δημόσιο χαρακτήρα του μεταλλευτικού χώρου(δημόσια παραχώρηση) 
και τις διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα. Η ΑΚΤΩΡ Α.Ε σκέφτεται να προσφύγει κατά της 
απόφασης. 

Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η  Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ  Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Κ Ο Υ  Γ Ι Α  Τ Ι Σ  Ο Π Υ  

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου με τον Πρόεδρο του ΣΜΕ κ. Α. 
Κεφάλα, του Γεν. Δν/τη ΣΜΕ κ. Χ. Καβαλόπουλου και εκπροσώπους των μελετητών (κα Ε.Κάρκα και 
Ν. Μπαλατσινός από την εταιρεία «Θεώρημα ΑΕ»), συζητήθηκαν τα εξής βασικά θέματα: 
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− Το Ε.Χ. πρέπει να αναδεικνύει το κοιτασματολογικό δυναμικό της χώρας και να προστατεύει 
τις προοπτικές ανάπτυξής του σε βάθος 15ετίας-20ετίας 

− Στο Ε.Χ. θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά ότι δεν ακυρώνεται οποιοσδήποτε ορυκτός 
πόρος και η προοπτική ανάπτυξής του εάν δεν προβλέπεται στο υπό διαμόρφωση σχέδιο 
(μελλοντικές ανακαλύψεις κοιτασμάτων εκτός αρχικών προβλέψεων) 

− Να γίνει προσπάθεια να εξαλειφθούν γκρίζες περιοχές  που αφορούν τη συνύπαρξη με άλλες 
ανταγωνιστικές προς την εξόρυξη δραστηριότητες, όπως και λανθασμένες ή αμφιλεγόμενες 
τοποθετήσεις σε σχέση με τις ΟΠΥ, που υπάρχουν στα νέα Περιφερειακά Χωροταξικά Σχέδια 

− Να προσδιοριστεί πώς θα περιγραφούν οι προοπτικές βιομηχανικών ορυκτών και 
μαρμάρων, εντός ελπιδοφόρων περιοχών 

− Να καθοριστεί η υλοποίηση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση με βάση το Ε.Χ.  
− Το σχέδιο ΕΧ να γίνει αντικείμενο διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες εντός των οποίων 

υπάρχουν ΟΠΥ 

Εκτός των θεμάτων αυτών, οι μελετητές ζήτησαν να μεθοδεύσει ο ΣΜΕ τη συλλογή από τις εταιρείες 
μέλη του, συγκεκριμένων στοιχείων αποτύπωσης των δραστηριοτήτων 

 

Συγκεκριμένα, ζητήθηκαν τα εξής: 

α) Μεταλλευτικές παραχωρήσεις και θέσεις δραστηριοποίησης (ενεργές /μη ενεργές) με 
συντεταγμένες. 

β) Βαθμός βιομηχανοποίησης /καθετοποίησης με διάκριση των βιομηχανικών μονάδων σε πρώτης 
επεξεργασίας και καθετοποίηση και καταγραφή σε χάρτη κατάλληλης κλίμακας, οπωσδήποτε 
τουλάχιστον 1:10.000. 
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γ) Λοιπές υποδομές (μεταλλευτικά λιμάνια ή εξυπηρέτηση από εμπορικά, άλλες τυχόν μεταφορικές 
υποδομές και συγκροτήματα κατοικιών προσωπικού). 

δ) Προσανατολισμός της διάθεσης των προϊόντων σε εξωτερική-εσωτερική αγορά (ποσοστιαία 
μόνο) και στην περίπτωση της εσωτερικής αγοράς, αν κατευθύνονται σε άλλες βιομηχανίες ή 
τροφοδοτούν άμεσα την αγορά. 

ε) Προέλευση εργατικού δυναμικού σε επίπεδο Δημοτικής Κοινότητας. Τα στοιχεία αυτά θα 
τεκμηριώσουν τον καθορισμό των Αναπτυξιακών Χωρικών Ενοτήτων , οι οποίες, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές ορίζονται με τα εξής κριτήρια: κλαδική εξειδίκευση σε επίπεδο απασχόλησης, 
πυκνότητα συγκέντρωσης παραγωγικών μονάδων και ύπαρξη κοιτασμάτων. Επίσης, είναι 
σημαντικό για να τεκμηριώνεται η συμβολή των εξορυκτικών βιομηχανιών στην απασχόληση των 
περιοχών τους. 

 

Τέλος, ζητήθηκε η  συνδρομή του ΣΜΕ για τα εξής δύο θέματα: 

α) Σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της μελέτης ΕΧΠ ΟΠΥ, προβλέπεται κατηγορία Αναπτυξιακών 
Χωρικών Ενοτήτων (ΑΧΕ) οι οποίες καθορίζονται ως περιοχές «Νέες και ώριμες προς 
δραστηριοποίηση, δηλαδή αυτές για τις οποίες υπάρχει τεκμηριωμένη γνώση του αποθεματικού και 
οικονομικού δυναμικού των περιεχομένων ορυκτών, λαμβάνοντας υπόψη για την ορθή υλοποίηση 
του ΕΧΠ, την κείμενη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία κλπ.». Κατά τη γνώμη του ΣΜΕ ποιες 
περιοχές μπορούν να θεωρηθούν ότι υπάγονται στη συγκεκριμένη κατηγορία; 

β) Ποιες είναι οι θέσεις του ΣΜΕ για τη συμμετοχή των λιγνιτών στο ενεργειακό μίγμα της χώρας; 

 

 

Για βιομηχανικά ορυκτά και μάρμαρα, εκτός των (β), (γ), (δ), και (ε) ζητήθηκε να δοθούν: 

α Τοπογραφικός προσδιορισμός υπαρχουσών θέσεων εκμετάλλευσης 
β Τοπογραφικός προσδιορισμός πιθανών θέσεων εκμετάλλευσης σε ορίζοντα δεκαπενταετίας  

Σε ό,τι αφορά τα λατομεία αδρανών, να δοθεί τοπογραφικός προσδιορισμός των λατομείων που 
τροφοδοτούν την Τσιμεντοβιομηχανία 

 

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

 

R M @ S C H O O L S  F O R  E S E C  C O U N T R I E S  Κ Α Ι  Ε N H A N C I N G  T H E  
S K I L L S  F O R  T H E  A C H I E V E M E N T  O F  S U S T A I N A B L E  D E V E L O P M E N T  
G O A L S ,  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν  
Τ Ω Ν  R M  Σ Τ Α  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α  
 

 

Το 2018, το RM @ Schools 3.0 έγινε το εμβληματικό έργο στον τομέα της μάθησης της ευρύτερης 
κοινωνίας των πρώτων υλών του ΕΙΤ και η κοινοπραξία είχε πολλούς εταίρους από την Ιταλία, τη 
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Γερμανία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, την Εσθονία, τη Σουηδία, τη Σλοβενία και τη Φινλανδία. Οι 
«ακαδημαϊκοί σε σχολεία» (RM @ Schools) θέλουν να αναπτύξουν έναν στρατηγικό σχεδιασμό 
ικανότητας διάδοσης και μεθοδολογίας για τη βελτίωση της εικόνας της επιστήμης και της 
τεχνολογίας στα σχολεία για φοιτητές ηλικίας 10-19 ετών που εξηγούν την αξία των πρώτων υλών 
προωθώντας παράλληλα νέους επαγγελματίες στον τομέα αυτό. Τα παραδείγματα της βέλτιστης 
πρακτικής θα χρησιμοποιηθούν για δύο εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, μία στοχεύοντας μαθητές 
σχολείων ηλικίας  10 έως 13 ετών και η άλλη για μαθητές και φοιτητές 14-19 ετών. Μια ενεργός 
μάθηση θα προταθεί στα σχολεία με τη συμμετοχή μαθητών σε πειράματα με εκπαιδευτικά πακέτα 
που σχετίζονται με το RM. Οι μαθητές 14-19 ετών θα συμμετάσχουν επίσης στη διάδοση της 
επιστήμης, χρησιμοποιώντας τόσο τη μητρική τους όσο και την αγγλική γλώσσα, για να γίνουν οι 
ίδιοι οι Πρεσβευτές της RM (peer to peer education). 

Σήμερα, 21 εταίροι από 13 ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα RM @ 
Schools 3.0. Η κοινοπραξία RM @ Schools αποτελείται από 19 επιστημονικούς οργανισμούς από 13 
ευρωπαϊκές χώρες με συμπληρωματική εμπειρία στον τομέα των πρώτων υλών και της 
εκπαίδευσης. Η κοινοπραξία θα ενεργοποιήσει τις διαδικασίες συνεργασίας μεταξύ των τριών 
πλευρών του τριγώνου της γνώσης: έρευνα, εκπαίδευση και επιχειρήσεις. Το Consortium RM @ 
Schools θα προτείνει εκπαιδευτικά πακέτα για τις πρώτες ύλες (πειραματικά) και εργαλεία διάδοσης 
που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια επισκέψεων των σχολείων και την ενεργό συμμετοχή των 
μαθητών. Οι δέσμες εργαλείων επικεντρώνονται σε επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα Raw 
Meterial και είναι σχεδιασμένες για μαθητές ηλικίας 10 έως 19 ετών. 

Στο έργο αυτό για την Ελλάδα, υπεύθυνες είναι οι καθηγήτριες  του Πολυτεχνείου κ. Αδάμ και την κ. 
Περράκη. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΜΕ συνεργάστηκε μαζί τους, παρείχε στοιχεία για όλη τη 
δραστηριότητα του ΣΜΕ σε σχέση με τα σχολεία, πληροφορία που έχει αξιοποιηθεί σε σε σχετικό 
ερωτηματολόγιο που κατατέθηκε για το project. Η πληροφορία αυτή, καλύπτει όλους τους τρόπους 
προσφοράς μας στο μαθητικό και φοιτητικό κοινό όπως το έντυπο υλικό, οι ξεναγήσεις σε 
μεταλλευτικούς χώρους και μουσεία, η έκθεση ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ στο Μουσείο 
Γουλανδρή, οι ημερίδες που οργανώσαμε, το site μας www.orykta.gr που έχει αναγνωριστεί από το 
Υπουργείο επίσημα ως προτεινόμενο εκπαιδευτικό εργαλείο, το βίντεο που φτιάξαμε κ.α. πολλά που 
γράφονται στο ερωτηματολόγιο.  

Στην επικοινωνία με το Πολυτεχνείο, ζητήσαμε να είμαστε επίσημοι project partners στο έργο αυτό 
και όχι απλοί μεσάζοντες που απλά θα παρέχουν την πληροφορία για τη σχετική δραστηριότητα. 

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το ΕΜΠ,  δύο  letters of intent που 
ουσιαστικά εγγυώνται  ότι σκοπεύουμε να είμαστε συνδετικός κρίκος με σχολεία και βιομηχανία, 
όντας μέτοχοι σε όλο το σχετικό εκπαιδευτικό έργο.  

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των δύο προτάσεων που υποστήριξε ο ΣΜΕ για το Knowledge 
Innovation Community (KIC) Raw Materials και συγκεκριμένα: 

− ENhancing the skills for the AChievemenT of SDGs (Sustainable Development Goals), 
EnAct-SDGs (στόχος αυτού του διετούς ολοκληρωμένου έργου RIS είναι να αναπτύξει και να 
παράσχει τα εργαλεία που θα επιτρέψουν την αλλαγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων της RM 
στα Πανεπιστήμια του ESEE (Εast and South East Europe), ώστε να ενισχυθούν οι δεξιότητες 
και να αυξηθεί η ικανότητα των αποφοίτων τους να επιτύχουν τα SDG. Για την επίτευξη των 
στόχων του έργου, τα Πανεπιστήμια ESEE θα συνεργαστούν με τα Πανεπιστήμια Παροχής 
Βέλτιστων Πρακτικών και με τη Βιομηχανία, εταίρους των Πρώτων Υλών) 

− RM@Schools for ESEE Countries  και είμαστε επίσημοι partners, ως ΣΜΕ σε αυτό 

http://www.orykta.gr/
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R A W  M A T E R I A L S  W I D E R  S O C I E T Y  L E A R N I N G  I N  G R E E C E  A N D  
E I T  R A W M A T E R I A L S  N E T W O R K I N G  W O R K S H O P  

 
Πραγματοποιήθηκε στο Ορυκτολογικό Μουσείο της Σχολής Μεταλλειολόγων Μηχανικών και 
Μεταλλουργών Μηχανικών στις 30 Μάϊου 2019 και μετείχε σε αυτό και ο ΣΜΕ, μέσω παρουσίασης 
που πραγματοποίησε η κ. Κυριακή Τσίχλα, functions coordinator. 
 
Στόχος τoυ  workshop ήταν να συγκεντρώσει οργανισμούς στην Ελλάδα που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της Εκπαίδευσης Πρώτων Υλών με εταίρους και αντιπροσώπους του EIT RawMaterials, 
προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη ενός δικτύου και να προωθηθούν κοινές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες. Η εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με το πρόγραμμα Εκπαιδευτικών 
Πρωτοβουλιών ESEE, το οποίο στοχεύει στη μεταφορά των γνώσεων και των εργαλείων που 
αναπτύσσονται σε επιτυχημένα έργα της ακαδημαϊκής ακαδημίας EIT RawMaterials όπως το RM @ 
Schools στην περιοχή ESEE. 
 
Από το ΣΜΕ παρουσιάστηκε όλη αυτή η αέναη προσπάθεια σύνδεσης της βιομηχανίας με την 
εκπαίδευση και τις ακαδημαϊκές κοινότητες. 
 
Επισυνάπτονται παρακάτω η παρουσίαση και το φωτογραφικό υλικό 
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EIT RawMaterials Hub: Regional Center Greece
Wider Society Learning 
Networking Workshop
Athens, 30 May 2019

The current and potential /future  contribution of 
Greek Mining Enterprises Association in the project 

“Raw Materials at schools”
Kyriaki Tsichla

Greek Mining Enterprises Association 

EIT RawMaterials Wider Society Learning 
Workshop Athens, May 30 2019 1

 
 
Με διπλό κλικ μπορείτε να δείτε όλη την παρουσίαση 
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Στο επισυναπτόμενο αρχείο υπάρχει βιντεάκι με πειραματική ρομποτική ερευνητικών ομάδων του 
Πολυτεχνείου σε θέματα του κλάδου, τα οποία μας παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του workshop  

 

IMG_4073 (1).MOV  

Κ Α Μ Π Α Ν Ι Α  Τ Ο Υ  Σ Ε Β  Γ Ι Α  Τ Α  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Α  Ε Ρ Γ Ο Δ Η Γ Ο Σ  
Ε Ξ Ο Ρ Υ Ξ Η Σ  

Σε συνέχεια της προσπάθειας του ΣΕΒ να αναδείξει τις ανάγκες σε δεξιότητες και γνώσεις του 
ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται στην εξορυκτική βιομηχανία ((βλέπε Μηνιαία Πεπραγμένα 
Απριλίου 2019), αποφασίστηκε η παραγωγή video που θα περιγράφει επαγγελματικά τον εργοδηγό 
εξόρυξης. 

Την ευθύνη παραγωγής την είχε ο ΣΕΒ ενώ συνεργάστηκε στενά ο ΣΜΕ. Τα γυρίσματα έγιναν στις 
εγκαταστάσεις της «ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ» 

Έγινε προσπάθεια να αναδειχθούν τα εξής: 

− Ποιες είναι οι νέες τάσεις που διαμορφώνονται στη σύγχρονη αγορά εργασίας σε σχέση με 
το συγκεκριμένο επάγγελμα; 

− Ποιες αναμένεται να είναι οι κρίσιμες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που θα χρειάζεται το 
συγκεκριμένο επάγγελμα στο μέλλον; 

 

Προλογίζοντας ο Γεν. Δν/της ΣΜΕ κ. Χ. Καβαλόπουλος στο video αυτό τόνισε: 

O εργοδηγός στις εξορυκτικές δραστηριότητες είναι σήμερα ένας ολοκληρωμένος manager με 
ηγετικές, διοικητικές, επικοινωνιακές και τεχνικές δεξιότητες, οι οποίες βασίζονται σε ένα μεγάλο 
υπόβαθρο γενικότερων και ειδικότερων γνώσεων, ανάλογα με το χώρο όπου δραστηριοποιείται.  

Εκτός αυτών, κρίσιμα στοιχεία για να ανταπεξέλθει στα σύνθετα καθήκοντά του, αποτελεί η καλή 
γνώση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη δραστηριότητά του (υποχρεώσεις υγείας και 
ασφάλειας, αδειοδότηση έργων, περιβαλλοντικές υποχρεώσεις κτλ.), οι τεχνικές γνώσεις σχετικά με 
τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιό του, γνώση οργάνωσης 
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εργασιών και μετώπων εξόρυξης για τη βέλτιστη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού και 
εξοπλισμού και τέλος γνώσεις οικονομικών σε σχέση με τη δομή και την παρακολούθηση του 
κόστους εργασιών. 

 

Ε .  Σ Μ Ε  Κ Α Ι  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Κ Α  Θ Ε Μ Α Τ Α  

 
Ε Ξ Ω Δ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Σ  Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Ω Ν  
Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Ω Ν  Έ Ρ Γ Ο Υ  

Η Ομοσπονδία Χειριστών έστειλε εξώδικο πρόσκληση σε ΣΕΒ, ΣΜΕ και άλλους εργοδοτικούς φορείς 
για διαπραγμάτευση κατάρτισης Εθνικής Ομοιοεπαγγελματικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. 
Προτείνει, ενιαία  για όλους τους χώρους σύμβαση, με διαφοροποιήσεις επί του μισθού βάσης για 
τις επιμέρους τομεακές απασχολήσεις (πχ ορυχεία- λατομεία-μεταλλεία +22% επί του ενιαίου 
προτεινόμενου βασικού μισθού). 

Ο ΣΜΕ ήλθε σε επαφή με το ΣΕΒ προκειμένου να αποφασιστούν τα πρώτα βήματα της 
διαπραγμάτευσης. 

Σ Τ .  Σ Μ Ε  Κ Α Ι  Μ Μ Ε  
Η επανεκλογή του προέδρου του ΣΜΕ κ Αθανάσιου Κεφάλα ,η γενική συνέλευση και το μήνυμα  
του έτυχαν ευρείας αποδοχής από τα ΜΜΕ τον μήνα Μάιο. Εφημερίδες και μεγάλα ιστολόγια 
ανάρτησαν το σχετικό δελτίο τύπου με πολύ θετικά σχόλια. 

Επισυνάπτεται το δελτίο τύπου: 

Επανεξελέγη πρόεδρος του ΣΜΕ ο κ Αθανάσιος Κεφάλας 
 
«Η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία αποτελεί παράδειγμα δραστηριότητας που συμβάλλει στην 
επίτευξη των θεμελιωδών ζητουμένων από την ελληνική οικονομία, τα μέλη μας το 2018 συνέχισαν 
με συνέπεια στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης» 

 
 
Πρόεδρος  στον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων  επανεξελέγη ο κ. Αθανάσιος Κεφάλας, 
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΙΜΕRYS GREECE S.A.  και Πρόεδρος της EΛΜΙΝ Βωξίτες Α.Ε.  

Είναι απόφοιτος της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του EMΠ (1978) και έχει 
ολοκληρώσει το πρόγραμμα Executive MBA στο INSEAD στη Γαλλία.  

Είναι στον Όμιλο IMERYS από το 2015, ξεκινώντας από τον Όμιλο S&B το 1981, αρχικά σε θέσεις στην 
εκμετάλλευση και επεξεργασία βωξίτη και μπεντονίτη και στη συνέχεια μετακινούμενος σε πιο 
στρατηγικές θέσεις ευθύνης με υψηλή έκθεση σε διεθνείς και εμπορικές δραστηριότητες.  
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Έχει αναπτύξει μονάδες επεξεργασίας και διαχείρισης βιομηχανικών ορυκτών προσαρμοσμένες στη 
δημιουργία ολοκληρωμένων καινοτόμων λύσεων για βιομηχανικές εφαρμογές. 

Στο Διοικητικό  Συμβούλιο επανεξελέγησαν επίσης οι Αθανάσιος Αποστολίκας, Θεόδωρος 

Αποστολόπουλος, Κυριάκος Ασημακόπουλος, Παντελής Βετούλας, Κωνσταντίνος Γιατζιτζόγλου , 

Δημήτρης Δημητριάδης, Όλγα Κουρίδου, Ματθαίος Κωνσταντινίδης, Δημήτρης Λιανός, Φώτης 

Στεφανής  και Ελευθέριος Φαίδρος και για πρώτη φορά ο Άγγελος Καλογεράκος.                           

Στην ομιλία του ο κ. Κεφάλας  τόνισε ότι  η διεθνής οικονομία συνέχισε          
την αναπτυξιακή πορεία της στο 2018 όμως με πολλές προκλήσεις και ερωτηματικά για το μέλλον 
της λόγω των επαπειλουμένων εμπορικών πολέμων μεταξύ των ηγετικών οικονομιών και την 
επιβράδυνση του ρυθμού μεγέθυνσης σε πολλές από αυτές. 

Η ελληνική οικονομία σταθεροποιήθηκε σε θετικό, έστω και χαμηλό, ρυθμό ανάπτυξης και αναζητεί 
στήριγμα σε εξωστρεφείς δραστηριότητες και περισσότερες επενδύσεις προκειμένου να αυξηθεί το 
ΑΕΠ και να αντιμετωπισθεί η ανεργία η οποία βαίνει μειούμενη αλλά εξακολουθεί να είναι σημαντικά 
υψηλή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. 

Στο περιβάλλον αυτό η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία αποτελεί τυπικό παράδειγμα 
δραστηριότητας που συμβάλλει στην επίτευξη των θεμελιωδών ζητουμένων από την ελληνική 
οικονομία και τα μέλη μας συνέχισαν με συνέπεια στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Στο 2018 δεν σημειώθηκαν δυστυχήματα στις λειτουργίες των μελών μας, συνεχίσθηκε η άνοδος 
στις ώρες εκπαίδευσης  και οι δείκτες επίδοσης ασφαλείας παρέμειναν στα ίδια επίπεδα. Αξίζει όμως 
να σημειωθεί ότι περίπου τα μισά μέλη μας πέτυχαν να είναι ελεύθερα ατυχημάτων στη διάρκεια 
αυτής της χρονιάς. 

Οι επενδύσεις στο τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και στην αποκατάσταση 
τοπίου συνεχίστηκαν με τους επιβαλλόμενους από τα σχετικά εταιρικά προγράμματα ρυθμούς. 

Κορυφαίο γεγονός στο ρυθμιστικό πλαίσιο της εξορυκτικής βιομηχανίας ήταν η ψήφιση του νέου 
Λατομικού νόμου στις αρχές του 2018, μετά από πολυετή αναμονή και επίπονες διαβουλεύσεις. Ο 
Σύνδεσμός μας θεωρεί ότι ο νέος νόμος επέβαλε νέα οικονομικά  βάρη σε ένα κλάδο που 
αντιμετωπίζει έντονο διεθνή ανταγωνισμό και μία σημαντικά πεσμένη εγχώρια κατασκευαστική 
αγορά, δεν εξασφάλισε την απρόσκοπτη συνέχιση των μισθώσεων μέχρι τα εβδομήντα χρόνια για 
τους συνεπείς μισθωτές όμως  κινήθηκε συνολικά σε θετική κατεύθυνση στην κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας. Μετά την ψήφισή του απαιτήθηκε συστηματική παρέμβασή μας ώστε να 
αντιμετωπισθούν προβλήματα  στην εφαρμογή του μέσω τροπολογιών,  εξειδικευτικών υπουργικών 
αποφάσεων και εγκυκλίων. 

 

O ΣΜΕ συνέβαλε στην επικαιροποίηση της σχετικής μελέτης του ΙΟΒΕ, η οποία επιβεβαίωσε τον 
έντονα εξωστρεφή χαρακτήρα της ελληνικής εξορυκτικής βιομηχανίας, την υποστήριξη στη 
δημιουργία συνολικά 100.000 ποιοτικών θέσεων εργασίας, κυρίως στην ελληνική περιφέρεια, τις 
συστηματικές επενδύσεις της τάξης των 300 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο και τη συνολική συμβολή 
στο ΑΕΠ της χώρας που ξεπερνάει το 3% συνυπολογίζοντας και την καθετοποιημένη παραγωγή 
που βασίζεται στις παραγόμενες ορυκτές πρώτες ύλες. 

“Με αφετηρία τη δραστηριότητα και τις ανάγκες των μελών μας και βασιζόμενοι στο έργο των 
Ομάδων Εργασίας του ΣΜΕ θα συνεχίσουμε στο 2019 προβάλλοντας τις θέσεις μας και την 
σημασία του κλάδου μας για την Εθνική Οικονομία,  με ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια στους 
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χώρους εργασίας, στη βιώσιμη ανάπτυξη  και στο χωροταξικό σχεδιασμό των ορυκτών πρώτων 
υλών που βρίσκεται σε εξέλιξη” καταλήγει το μήνυμα του προέδρου στου Συνδέσμου κ Αθ Κεφάλα.  

Μερικές από τις αναρτήσεις: 
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Τέλος στο τελευταίο ,του μήνα, Κυριακάτικο Βήμα  είχε ένα εκτενές ρεπορτάζ  για τις 9 δράσεις αιχμής των 
επιχειρήσεων για το περιβάλλον. 

Σοβαρό τμήμα στο ρεπορτάζ  είχε ο κώδικας βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων του ΣΜΕ. 

 



[27] 
 

  

 

 

 


	α. δσ
	Β. Τακτική Γενική Συνέλευση Μελών ΣΜΕ 30-5-2019
	γ. πΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
	Εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών στα ιδιωτικά πρατήρια καυσίμων

	Το ίδιο πρόβλημα υφίσταται και σε σχέση με την υποχρέωση εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος εισροών- εκροών στις εγκαταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 του νόμου 4608 ΦΕΚ 66 25/4/2019 και στις οποίες υπάγονται οι αναφερόμενες στην ΥΑ 37776/26...
	Ματαίωση πλειοδοτικού διαγωνισμού δημόσιου μεταλλευτικού χώρου στο νομό Κιλκίς
	Εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ

	Δ. ΣΜΕ και ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
	RM@SCHOOLS for ESEC countries και Εnhancing the skills for the Achievement of Sustainable Development Goals, για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων των RM στα Πανεπιστήμια
	Raw Materials Wider Society Learning in Greece and EIT RawMaterials Networking workshop
	Καμπάνια του ΣΕΒ για τα επαγγέλματα Εργοδηγός εξόρυξης

	Ε. ΣΜΕ και ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
	Εξώδικη πρόσκληση Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

	στ. ΣΜΕ και ΜΜΕ

