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ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η συµβολή στην ανάδειξη της σηµασίας και την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων τη
χώρας, που αποτελούν ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, της εθνική
οικονοµίας και της περιφερειακής ανάπτυξης. Εκπροσωπεί την ελληνική εξορυκτική – µεταλλουργική βιοµηχανία
στην ελληνική πολιτεία και τα ευρωπαϊκά όργανα. 
Κατά το ΣΜΕ, η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας και ο σεβασµός προς το περιβάλλον, είναι έννοιε
συµβατές. 
Τα µέλη του, αναγνωρίζοντας τη σηµασία της βιώσιµης ανάπτυξης, για τη διεθνή και ελληνική κοινωνία, ισόρροπη
ανάπτυξη µε σεβασµό στο περιβάλλον, την κοινωνία και τον άνθρωπο, από το 2006, έχουν υιοθετήσει και δεσµευτε
σε Κώδικα 10 Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης, που προβλέπει τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών τους στον οικονοµικό
περιβαλλοντικό, κοινωνικό και εργασιακό τοµέα. Η εφαρµογή τους απεικονίζεται µε συγκεκριµένους µετρήσιµου
δείκτες για κάθε ένα τοµέα ξεχωριστά, τους οποίους τα µέλη αποστέλλουν µία φορά το χρόνο στο ΣΜΕ. Στo πλαίσι
της εφαρµογής των Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης για το σύνολο των δραστηριοτήτων των εταιρειών µελών του ΣΜΕ
από το 2006 και µετά, αναφέρονται ετησίως και σε κάποιες ιδιαίτερης σηµασίας «καλές πρακτικές». 
Αναµφισβήτητα, οι εταιρείες είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε το κοινωνικό σύνολο µέσα στο οποίο 
δραστηριοποιούνται. Οφείλουν, εποµένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία
και το περιβάλλον. Η οικειοθελής δέσµευση να ενταχθούν περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις στις εταιρικέ
δραστηριότητες, πέραν των νοµικών υποχρεώσεων, στοιχειοθετεί την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των εταιρειών κα
προσδίδει στις δραστηριότητές τους τη διάσταση του κοινωνικού αποτυπώµατος. 
Αυτό αποτελεί κατευθυντήρια γραµµή λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων µελών του Συνδέσµου. 
Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις µέλη του ΣΜΕ χαρακτηρίζονται από υψηλού επιπέδου τεχνική γνώση η οποία 
αντανακλάται στην εφαρµογή υψηλής τεχνολογίας και καινοτόµων µεθόδων έρευνας και ανάπτυξης όλων των έργων 
αξιοποίησης των ορυκτών πόρων. Επίσης, διακρίνονται από έντονα εξωστρεφή χαρακτήρα και έναν ιδιαίτερα έντονο 
εξαγωγικό προσανατολισµό, µε εξαγωγές µεγαλύτερες του 65% του συνόλου των πωλήσεων των µελών του, 
κατακτώντας σηµαντικά µερίδια στις διεθνείς αγορές αλλά και δίνοντας έτσι λύσεις σε εποχές εθνικής οικονοµικής 
δυσκαµψίας. Πολλές από τις εταιρείεςµέλη του Συνδέσµου, κατατάσσονται στις υψηλότερες θέσεις παραγωγής και 
πωλήσεων Ορυκτών Πρώτων Υλών σε παγκόσµιο ή ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Μια νέα πρόκληση για τον κλάδο αποτελεί, επίσης, η κυκλική οικονοµία. Η µετάβαση από τη γραµµική στην κυκλική 
οικονοµία, µπορεί να οδηγήσει την εξορυκτική – µεταλλουργική βιοµηχανία στην πρώτη γραµµή της Βιώσιµης 
Ανάπτυξης, γι’ αυτό και εµείς, ως εκπρόσωποί της, τη στηρίζουµε ανεπιφύλακτα. Η πρωτογενής παραγωγή, µε βάση 
τις αυξανόµενες ανάγκες της παγκόσµιας αγοράς, προβλέπεται να συνεχίσει να είναι ουσιώδους σηµασίας, αλλά 
απαραίτητο προαπαιτούµενο γι’ αυτό, είναι η εφαρµογή των αρχών προστασίας περιβάλλοντος και βιώσιµης 
ανάπτυξης.  
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Βασικό στοιχείο στην ανάπτυξη της διεθνούς οικονοµίας, αποτελεί πλέον η εξοικονόµηση πόρων µε εφαρµογή της 
φιλοσοφίας της κυκλικής οικονοµίας. 
 
 
Η µεταστροφή από το γραµµικό µοντέλο «προµήθεια, παραγωγή, κατανάλωση, απόρριψη» στο µοντέλο 
κυκλικής οικονοµίας «µείωση, επαναχρησιµοποίηση, επισκευή, ανακύκλωση, ανάκτηση, ασφαλή 
διαχείριση αποβλήτων» απαιτεί αλλαγές (από το σχεδιασµό των προϊόντων έως και την κατανάλωσή τους), 
δηµιουργώντας πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονοµία. Αυτό είναι το νέο πλαίσιο 
αρχών λειτουργίας των επιχειρήσεων µελών του Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Α. ΔΣ 

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Παράταση διάρκειας Μεταλλευτικών Παραχωρήσεων κατά 25 έτη με βάση το άρθρο 59 του Μ.Κ 

Θέματα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος 

Γ. ΣΜΕ και ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Ομιλία του Γεν. Δν/τη ΣΜΕ κ. Χ. Καβαλόπουλου στο Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του ΑΠΘ μ  
θέμα «Κυκλική Οικονομία-Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ-η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας» 

Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Διαπραγματεύσεις για την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με ΟΜΕ 

Διαπραγμάτευση  με την Ομοσπονδία Χειριστών για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 

Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) 

ΣΤ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ 

 

Μηνιαία Πεπραγμένα Ιανουαρίου 2020 
Α. ΔΣ 
Τα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ ήταν τα εξής: 

− Εργασιακά 
− Θέματα Επιθεώρησης 
− Αιτήματα ΣΜΕ προς την πολιτική ηγεσία (προτάσεις κοινοτικών αλλαγών) και επιδίωξη συναντήσεων με αυτ  

προς ικανοποίησή τους 
− Προετοιμασία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μελών ΣΜΕ 
− Οικονομικός Απολογισμός 2019, προϋπολογισμός 2020 

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
Παράταση διάρκειας Μεταλλευτικών Παραχωρήσεων κατά 25 έτη με βάση 
το άρθρο 59 του Μ.Κ 
Συστήθηκε ad hoc ομάδα εργασίας υπό την προεδρεία του κ. Μ. Κωνσταντινίδη η οποία επεξεργάστηκε το θέμα και  
τελικές αποφάσεις παρουσιάστηκαν στο ΔΣ του Συνδέσμου. 
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Αποφασίστηκε να προταθούν οι εξής αλλαγές στο άρθρο 59 και 108 του Μεταλλευτικού Κώδικα 

− Διασαφήνιση ότι ο υπολογισμός της πενηνταετούς διάρκειας μιας παραχώρησης ξεκινά από την έκδοση του  
274/1976 (άρθρο 8) και όχι του προγενέστερου ν.δ. 210/1973/άρθρο 59) 

− Παράταση αυτοδίκαια όλων των ενεργών αποθεματικών κατά 25 έτη 
− Τροποποίηση του άρθρου 108 περί αποθεματικών παραχωρήσεων όπου κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσε  

αυξάνεται η έκτασή τους 
− Τροποποίηση του άρθρου 59 του Μ.Κ. για τις αργούσες παραχωρήσεις, ώστε να διασφαλιστεί η διενέργε  

ερευνητικών εργασιών σε αυτές 
−  

Συγκεκριμένα για τις αργούσες προτείνουμε να υποβάλλεται ΜΠΕ έργων βάθους 10ετίας και ξεχωριστό πρόγραμμ  
έργων 5ετίας. Από τη στιγμή της έγκρισης της ΜΠΕ, θα υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης του προγράμματος τη  
πενταετίας. Στο τέλος της πενταετίας θα κρίνεται εάν υλοποιήθηκαν τα προγραμματισμένα έργα, οπότε θα υπάρχει  
δυνατότητα να διατηρηθεί η παραχώρηση περνώντας πλέον στις ενεργές. 

Σε περίπτωση εκτέλεσης των έργων, η διοίκηση θα αποφαίνεται για τη συνέχεια ή μη, του δικαιώματος διατήρησης τη  
παραχώρησης 

Θα σταλεί αντίστοιχη επιστολή προς τον Υπουργό ΠΕΝ κ. Κ. Χατζηδάκη 

Θέματα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος 
Ο ΣΜΕ έχει τη γνώμη ότι οι Επιθεωρήσεις Περιβάλλοντος πρέπει να λειτουργήσουν με διαφορετικό τρόπο και πνεύμ  
ώστε να καταστούν αρωγοί της ανάπτυξης της εξορυκτικής δραστηριότητας, με απόλυτο εναρμονισμό με τις αρχ  
βιώσιμης ανάπτυξης.  

Από διάλογο μεταξύ των μελών μας, εντοπίζονται σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία των επιθεωρήσεων και τη  
αντιμετώπισης των εξορυκτικών έργων. 

Τα κυριότερα είναι: 

− Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας και διαδικασιών ελέγχου 
− Σε αρκετές περιπτώσεις οι επιθεωρήσεις διεξάγονται χωρίς να προηγηθεί η επιβεβαιωμένη εντολή ελέγχου απ  

το αρμόδιο όργανο και ο προγραμματισμός γίνεται χωρίς την τήρηση του Εθνικού Σχεδίου Τακτικώ  
Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων 

− Δεν υπάρχει συγκεκριμενοποίηση του τρόπου καθορισμού των προστίμων όπως προβλέπει  ο  
4014/2011.Απουσιάζουν τα αντικειμενικά κριτήρια για  την επιμέτρηση των προστίμων 

− Αρκετές φορές η ΕΥΕΠ βεβαιώνει πρόστιμα που θα έχουν σχέση με θέματα περιβάλλοντος αλλά με τον ΚΜΛ  
που αντίκειται των αρμοδιοτήτων της 

− Η σύνταξη έκθεσης αυτοψίας συνήθως  παραδίδεται μετά την πάροδο πολλών ημερών 
− Η περιβαλλοντική επιθεώρηση στα μεταλλείαλατομεία, πρέπει να γίνεται και με τη συμμετοχή του τμήματο  

Επιθεώρησης Μεταλλείων, ώστε να συνεπικουρείται σε θέματα καθαρά τεχνικά, από ειδικότερους επί το  
εξορυκτικού αντικειμένου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα εξαλειφθούν πολλά από τα σημερινά προβλήματ  
(παρερμηνείες, γραφειοκρατικό πνεύμα επιθεώρησης, μη ορθολογική αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτω  
, επικάλυψη αρμοδιοτήτων κτλ.) 

− Το άρθρο 20 του Ν. 4014/2011 αναφέρει σαφώς ότι τα πρόστιμα επιβάλλονται σε αυτούς που προκαλού  
υποβάθμιση περιβάλλοντος και όχι σε αυτούς που ενδεχομένως μπορούν να τα προκαλέσουν  

− Ακόμη και σε περιπτώσεις απλές, επιβάλλονται εξοντωτικά πρόστιμα και ασκούνται ακόμα και ποινικές διώξε  
− Η απολογία του ελεγχόμενου πρέπει να γίνεται σε άλλη ανεξάρτητη αρχή και όχι στον ελεγκτή που άσκησε το  

έλεγχο και εντόπισε την κατά τη γνώμη του παράβαση 
− Να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός προσφυγής εντός του ΥΠΕΝ με σκοπό την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνη  
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− Με βάση το ν. 2947/2001 προβλέπεται η κοινοποίηση της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης, μόνο στη  
αδειοδοτούσα αρχή και τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών και όχι σε άλλες διοικητικές αρχές.  
παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, οδηγεί σε ενδεχόμενη παράλληλη επιβολ  
περισσότερων προστίμων για την ίδια την παράβαση , ενάντια στη βασική αρχή δικαίου για επιβολή μόνο ενό  
διοικητικού προστίμου για την ίδια την παράβαση.  

 

Το ΔΣ αποφάσισε να συντάξει σχετική επιστολή την οποία θα απευθύνει στον υπουργό ΠΕΝ κ. Κ. Χατζηδάκη. 

Γ. ΣΜΕ και ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Ομιλία του Γεν. Δν/τη ΣΜΕ κ. Χ. Καβαλόπουλου στο Αριστοτέλειο 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του ΑΠΘ με θέμα «Κυκλική Οικονομία
Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕη συμβολή της εξορυκτικής 
βιομηχανίας» 
Τα κυριότερα σημεία της Ομιλίας αυτής ήταν: 

− Το παραδοσιακό μοντέλο της Γραμμικής Οικονομίας ορίζεται ως «takemakeconsumewaste». Oι πρώτες ύλ  
μετατρέπονται σε προϊόντα και μετά τον κύκλο ζωής τους, απορρίπτονται. Με το μοντέλο αυτό, ο κόσμος θ  
πλησιάσει στο κρίσιμο σημείο όπου θα χάσει τη δυνατότητα να συντηρηθεί βιώσιμα 

− Το μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας (makeusereuseremakerecycle), βασίζεται στην επαναχρησιμοποίησ  
Οι πρώτες ύλες μετατρέπονται σε προϊόντα που ανακυκλώνονται με το τέλος της ζωής τους σε νέα προϊόντ  
και απορρίπτονται πολύ πιο μετά όταν καθίστανται μη χρήσιμα 

− Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία βασίζεται στους εξής στόχους: μείωση αποβλήτω  
μείωση της ανάγκης πρωτογενούς παραγωγής πρώτων υλών (decoupling –απόζευξη από την ανάπτυξη  
μείωση κατανάλωσης ενέργειας και πόρων. Απώτερος στόχος το 2050 zero waste, climateneutral economy 

− Η εξορυκτική βιομηχανία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της Στρατηγικής για την Κ.Ο. ώσ  
να εξασφαλίσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τον εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας με τις απαραίτητ  
πρώτες ύλες για την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών της Industry 4.0  

− Σύγχρονες μέθοδοι εκμετάλλευσης Α’ Υλών από την ευρωπαϊκή εξορυκτική βιομηχανία έχουν φέρει τεράστ  
πλεονεκτήματα στην κοινωνία, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, μειώνοντας τα απόβλητα κ  
αξιοποιώντας καλύτερα τους μεταλλευτικούς πόρους. Παράγονται 42 διαφορετικά μεταλλικά ορυκτά πο  
στηρίζουν την εφοδιαστική αλυσίδα 

− Προβλέπεται τεράστια αύξηση κατανάλωσης υλικών που θα στηρίζουν το νέο μοντέλο οικονομίας κ  
τεχνολογίας μέσα στα επόμενα 10 χρόνια 

− Οι νέες σύγχρονες υποδομές και οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς πρώτ  
ύλες 
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Χωρίς την εξορυκτική –μεταλλουργική βιομηχανία δεν υπάρχει Κυκλική Οικονομία. Αυτή είναι  
μεγαλύτερη συμβολή του κλάδου μας σε αυτήν  

− Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης που ανακοίνωσε ο ΟΗΕ το 2015, εμπεριέχουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τ  
περιβάλλον, την Κ.Ο. και την ανάπτυξη της οικονομίας με βιώσιμο τρόπο και υποστηρίζονται σημαντικά απ  
την εξορυκτική βιομηχανία, συμβάλλοντας στην επίτευξή τους 

             Συγκεκριμένα παραδείγματα: 

• Εξάλειψη της φτώχειας: 
 
Η Εξορυκτική Βιομηχανία (ΕΒ), ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη  
ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων σε ευρύ φάσμα ανθρώπινου δυναμικού. Η καινοτομία, οι εφαρμογές υψηλή  
τεχνολογίας, η εφαρμογή της Industry 4.0, oδηγούν σε θετικές επιρροές ενάντια στη φτώχεια όχι μόνο στη  
Ε.Ε. αλλά και παγκόσμια. 

• Εξάλειψη της πείνας: 
Η Ε.Β. προσφέρει τις απαραίτητες πρώτες ύλες για εδαφοβελτιωτικά, λιπάσματα και νέες καινοτόμ  
καλλιέργειες (πχ υδροπονικές καλλιέργειες). Πολλές εξορυκτικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα στην Ευρώπ  
προστατεύουν τον υδροφόρο ορίζοντα, ώστε να διατηρηθεί καθαρός.  

Ο τομέας των πρώτων υλών είναι κύρια αυτός που θα σηκώσει το βάρος από τις μεγάλες αυξανόμενες ανάγκ  
παραγωγής τροφίμων του εγγύς μέλλοντος. 

• Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές 
Υλοποιούνται με βάση τη βιώσιμη αξιοποίηση των πρώτων υλών 

• Δράσεις για το κλίμα 
Συμμετοχή των πρώτων υλών στην καθαρή ενέργεια 

 

Παραθέτουμε το ppt της ομιλίας 
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Διάλεξη με θέμα: 

«Kυκλική Οικονομία - Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ -
Η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας»

Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020, Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Θεσσαλονίκης 

Χρήστος Καβαλόπουλος, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Μεταλλευτικών 
Επιχειρήσεων 

 

 

Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Διαπραγματεύσεις για την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας με ΟΜΕ 
Η ΟΜΕ αρνούμενη να συνεχίσει τις απευθείας διαπραγματεύσεις με το ΣΜΕ, ζητά από τον ΟΜΕΔ να προχωρήσει στ  
διαδικασία μεσολάβησης.  

Στην πρόσκληση της μεσολαβήτριας του ΟΜΕΔ για απευθείας συνάντηση, ανταποκρίθηκε εκφράζοντας την ίδια θέσ  
και ζητώντας να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις εκτός μεσολάβησης. 

Η μεσολαβήτρια ανέφερε ότι από τη διαδικασία λειτουργίας του ΟΜΕΔ, πρέπει η ανατεθείσα σε αυτήν υπόθεση, εί  
να κλείσει με ολοκλήρωση της μεσολάβησης είτε να κλείσει με άρνηση της μιας πλευράς (βλέπε ΣΜΕ). 

Σε περίπτωση άρνησης μεσολάβησης η υπόθεση πάει σε διαιτησία όπου οι οριζόμενοι διαιτητές (δικαστικοί) θ  
αποφανθούν εάν θα συνεχίσει η διαδικασία με τα δεδομένα του παλαιού νόμου ή με τα νέα δεδομένα του ν. 4635/20  
(πολυνομοσχέδιο).Με τα παλιά δεδομένα, προχωράμε υποχρεωτικά σε διαιτησία και μόνο με την αίτηση της μια  
πλευράς.  

Στη συνέχεια η μεσολαβήτρια, προχώρησε σε έκθεση περαίωσης της μεσολάβησης, θεωρώντας ότι εργοδοτική πλευρ  
αρνήθηκε τη συμμετοχή της στη μεσολάβηση. 

Διαπραγμάτευση  με την Ομοσπονδία Χειριστών για υπογραφή 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 
Η Ομοσπονδία Χειριστών καλεί τους ΣΕΒ, ΣΜΕ και ΣΒΕ σε συνάντηση για διαπραγμάτευση  με σκοπό την από κοινο  
υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας α) στα μεταλλεία ορυχεία και β) στα λατομεία (πρώην πέτρα
μαρμάρου) 

Από το ΣΜΕ εκφράστηκαν οι πρώτες απόψεις ότι θα πρέπει να υπογραφεί μία ενιαία σύμβαση για όλη την εξορυκτικ  
δραστηριότητα. Επίσης πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι όπως και η παλιά σύμβαση του 2010,  
μεσολάβηση της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που έπληξε καίρια βασικές λατομικές δραστηριότητες και  
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υπογραφή ΣΣΕ με την ΟΜΕ για ίδιου αντικειμένου ειδικότητες, η οποία διαφοροποιείται  σημαντικά έναντι τη  
πρότασης ΣΣΕ των χειριστών.  

 

Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
European Agency for Safety and Health at Work (EUOSHA) 
Programming document 2021-2023 

O προγραμματισμός δράσεων για τα προσεχή έτη εγκρίθηκε, μετά από εκτεταμένο διάλογο, από το Μanagement Boa  
του ΕUOSHA, στο οποίο, ως γνωστό, μετέχει και ο ΣΜΕ. 

Τα βασικά στοιχεία του προγράμματος είναι: 

 Έξι στρατηγικοί στόχοι: 
 

− Προβλέποντας τις εξελίξεις 
Η δημιουργία αξιόπιστων δεδομένων για τους νέους αναδυόμενους κινδύνους στους χώρους εργασίας, προς χρήσ  
όλων των policy makers και ερευνητών, προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης κατάλληλων δράσεων αντιμετώπισή  
τους 

− Δεδομένα και αριθμοί 
Η δημιουργία ακριβούς και συνεκτικής εικόνας σε σχέση με τους κινδύνους Υ&Α στους χώρους εργασίας, τις επιδράσε  
στην υγεία των εργαζομένων και πώς μπορεί να προληφθούν και να διαχειριστούν  

− Εργαλεία για τη διαχείριση Υ&Α στους χώρους εργασίας  
Η δημιουργία εργαλείων Υ&Α ιδιαίτερα σε μικρούς χώρους εργασίας και η εμπλοκή ενδιάμεσων φορέων για τη διάδοσ  
τους.  

− Βελτιώνοντας την ευαισθητοποίηση και την Επικοινωνία 
Να δοθεί το μήνυμα των πολλαπλών οφελών  από τη σωστή διαχείριση κινδύνων και συστημάτων πρόληψης στου  
εργασιακούς χώρους 

− Δίκτυο διάδοσης γνώσης υποστήριξης Υ&Α 
Μέσω νέων εργαλείων να προαχθεί και διευκολυνθεί η δημιουργία και η συντήρηση ενός σώματος με υψηλή γνώσ  
θεμάτων Υ&Α 

− Διασυνδεδεμένες δράσεις  
Εξασφάλιση ότι οι δράσεις του EUOSHA συναντούν και ικανοποιούν τις ανάγκες των  ενδιαφερομένων μερών 
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 Πρόγραμμα κύριων δράσεων 2021-2023 
Στο πλαίσιο των ανωτέρω στρατηγικών, τα βασικά στοιχεία του προγράμματος έχουν ως εξής: 

− Πρόβλεψη  νέων κινδύνων και αντιμετώπιση  κινδύνων που σχετίζονται με τις αλλαγές στις σχέσε  
εργασίας, τις νέες μορφές εργασίας σε συνάρτηση και με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, τη  
ποικιλομορφία και τη διασπορά του εργατικού δυναμικού καθώς και την κλιματική αλλαγή 
Γνώσεις ειδικών σε σχέση με τις νέες προκλήσεις και διασπορά τους, σχετικές πληροφορίες, debate μετα  
ενδιαφερόμενων φορέων, ειδικές εκδόσεις, επιστημονικές εκδόσεις κτλ., θα είναι τα μέσα που θ  
χρησιμοποιηθούν από το EUOSHA προς την κατεύθυνση της διαχείρισης και πρόληψης των νέων κινδύνων  

 

− Αντιμετώπιση της διαχείρισης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων  μέσω της αξιοποίησης των εργασιώ  
της European Survey on Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER) 
 
Σκοπός είναι η διαμόρφωση πολιτικών διαχείρισης τους στη βάση αποδεικτικών –στοιχείων και υψηλή  
ποιότητας πληροφόρηση, με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων. 

 
− Μυοσκελετικές κακώσεις 
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Καμπάνια ειδική επί του θέματος, που θα πραγματοποιηθεί από το 2020 έως το 2022. Μέσω της καμπάνια  
αυτής, θα ενισχυθούν τα μέτρα πρόληψης, η ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και εργαζομένων αλλά και   
διάδοση καλών πρακτικών αντιμετώπισής τους 

− Έρευνα έκθεσης εργαζομένων σε καρκινογόνες ουσίες 
 
Με βάση και την εμπειρία από αντίστοιχη Αυστραλιανή έρευνα, η έρευναδημοσκόπηση που θα διεξαχθεί  
κοινό μόνο τους εργαζόμενους που εκτίθενται σε τέτοιες ουσίες, στοχεύει στη μείωση των κενών πληροφόρηση  
σε σχέση με τα λαμβανόμενα μέτρα  στους χώρους εργασίας, την ενημέρωση, την εκπαίδευση και τ  
συμπεριφορά των εργαζομένων 
 

− ΕU OSH Information System 
H δράση αυτή στοχεύει στη συλλογή δεικτών και την ηλεκτρονική παρουσίασή τους, μέσω ενός πίνακ  
αποτελεσμάτων (score board) (OSH barometer), που θα αποτυπώνει τη λειτουργία και τα αποτελέσματα Υ&  
στους ευρωπαϊκούς χώρους εργασίας 
 

 
 

− ΟSH and Digitization  
 
Aνάδειξη των νέων αναδυόμενων κινδύνων Υ&Α από την ψηφιακή οικονομία και των προκλήσεων για τη  
πρόληψή τους. Θα παρουσιαστούν δεδομένα και αριθμοί, πρωτοβουλίες πολιτικών και καλές πρακτικ  
διαχείρισής τους. Θα αναλυθούν  δεδομένα από εφαρμογές προωθημένης ρομποτικής, αυτοματισμών με  
χωρίς τεχνητή νοημοσύνη 
 
Αυτό θα πρέπει να εξεταστεί ως προς τα νέα δεδομένα εργασίας, τις νέες μορφές απασχόλησης και τις νέ  
μορφές επιχειρηματικότητας. 

Βασικός στόχος παραμένει η συμμόρφωση των μικρών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους κανονισμού  
μέσω ειδικών μέτρων ενίσχυσής τους 
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− Πνευματική υγεία στους χώρους εργασίας  
Η δράση αυτή έρχεται ως υποστήριξη της Eυρωπαϊκής Στρατηγικής για την Υ&Α και των αντίστοιχων εθνικώ  
προκειμένου να αντιμετωπιστούν ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι, stress, βία και κακομεταχείριση στους χώρου  
εργασίας 

 

− Ευαισθητοποίηση και Επικοινωνία 
Η δράση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης όλων των εμπλεκόμενων φορέων για Υ&Α και σ  
κατάλληλη επικοινωνία που θα προάγει τη γνώση της πρόληψης. Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκεται σε εξέλι  
αντίστοιχη καμπάνια που προωθείται από το EUOSHA και θα διαρκέσει ως το 2022. 
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− Διαδικτύωση γνώσης 
Η EUOSHA θα συνεχίσει να διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών καλών πρακτικών, πληροφοριών κ  
δεδομένων σχετικών με την Υ&Α. Θα χρησιμοποιηθεί η ήδη υπάρχουσα ηλεκτρονική πλατφόρμα OSHwik  
σεμινάρια στη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων, eguides μέσω του website του EUOSHA και άλλα σχετικά.  

Επίσης, θα ενταθεί η υποστήριξη της Commission και άλλων φορέων με πληροφορίες, δεδομένα και γνώσε  
για τη διευκόλυνσή τους, στη λήψη αποφάσεων και στη δημιουργία των πολιτικών τους.  

  

 

ΣΤ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ 
 

Με το άρθρο του προέδρου του Συνδέσμου κ Αθ.Κεφάλα στο ένθετο του Reporter.gr που μοιράστηκε μαζί  
την εφημερίδα Πρώτο Θέμα την πρωτοχρονιά ξεκίνησε το 2020 από πλευράς προβολής και επικοινωνίας. 
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Ακολούθησε η ομιλία του προέδρου στην εκδήλωση  για την Οικονομία που οργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ ο μήνα  
κλείνει  με τριάντα περίπου αναρτήσεις ,κυρίως από Ιστολόγια της Μακεδονίας  που αναφέρονταν στην διάλε  
του Γεν Διευθυντή του ΣΜΕ κ. Χρ. Καβαλόπουλου για την κυκλική Οικονομία. 

 

Ενδεικτική η ανάρτηση του Protagon 

Τέλος συνεχίσθηκαν οι αναρτήσεις  για την Έκθεση Ορυκτά και ο Άνθρωπος που πραγματοποιείται στ  
Θεσσαλονίκη  και μέχρι το τέλος του μήνα οι επισκέψεις ξεπέρασαν τις είκοσι χιλιάδες. 
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