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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 της χώρας,
που αποτελούν ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, της εθνικής 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 έννοιες 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 δεσµευτεί 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 µετρήσιµους δείκτες για κάθε ένα τοµέα
ξεχωριστά, τους οποίους τα µέλη αποστέλλουν µία φορά το χρόνο στο ΣΜΕ. Στo πλαίσιo 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 εταιρικές δραστηριότητες, πέραν των
νοµικών υποχρεώσεων, στοιχειοθετεί την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των εταιρειών και 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
εταιρείες-µέλη 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.
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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Α. ΔΣ
Τα κύρια θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ

 Εργασιακά
 Βράβευση του πρώτου σε βαθμό αποφοίτησης το 2019 σπουδαστή μεταξύ των
σχολών Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών ΕΜΠ και του
τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης
 Εκκρεμότητες ΣΜΕ με ΥΠΕΝ

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
•

Εκκρεμότητες ΣΜΕ με ΥΠΕΝ

Συζητήθηκαν αναλυτικά οι εκκρεμότητες που έχουμε με ΥΠΕΝ. Ως γνωστόν εδώ και πολύ
καιρό έχουμε επεξεργαστεί και υποβάλλει στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ σειρά
προτάσεων επί κανονιστικών αλλαγών και τροποποιήσεων της κείμενης νομοθεσίας,
αρμοδιότητας του ΥΠΕΝ.
Ζητούμε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ να δώσει προτεραιότητα στα αιτήματά μας.
Συγκεκριμένα:

1. Παρατάσεις παραχωρήσεων για 25 χρόνια

Ο ΣΜΕ έστειλε επιστολή προς το ΥΠΕΝ στις 11-3-2020 με νομικώς τεκμηριωμένη
τοποθέτηση επί του θέματος, ζητώντας τροποποίηση του Μεταλλευτικού Κώδικα στα
άρθρα 59 και 108 ώστε να δοθεί τέλος στις αβεβαιότητες διαφόρων μελών μας και
ιδιαίτερα κάποιων ενδιαφερόμενων επενδυτών.
2. Απλοποίηση στην έκδοση ΑΕΠΟ και στις τροποποιήσεις

Παρά τη θετική αντιμετώπιση του θέματος από το νέο νόμο «Εκσυγχρονισμός
Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» και πάλι δεν εφαρμόζονται οι νέες διατάξεις λόγω μη
εξειδικευτικών αποφάσεων και εγκύκλιων προς τις υπηρεσίες.

3. Χρησιμοποίηση του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου στη
διαδικασία αδειοδότησης

Παρά τις θετικές αναφορές για τη χρήση του που γίνονται στο νέο νόμο
«Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» παραμένει χωρίς ουσιαστική
εφαρμογή που θα συμβάλει εκτός των άλλων και στη συντόμευση των διαδικασιών
αδειοδότησης
4. Αδειοδότηση εξορυκτικών αποβλήτων

Έχουμε υποβάλει νομικά διατυπωμένες θέσεις ώστε να καλυφθούν τα κενά του νόμου
επί του θέματος και να ξεπεραστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κατά την
αδειοδότηση εγκαταστάσεων αποβλήτων.

5. Εγγυητικές διασφάλισης δημοσίου
Παρά την εκτεταμένη συζήτηση του θέματος με πολιτική ηγεσία και δημόσια διοίκηση
και την κατάθεση νομικώς τεκμηριωμένων και διατυπωμένων θέσεων για την
αντιμετώπιση του θέματος, δεν έχουμε εικόνα εάν το Υπουργείο θα προβεί σε αλλαγές.
6. Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, λειτουργία επιθεωρήσεων

Με επιστολή μας από 10-3-2020 αναλύσαμε τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη
λειτουργία των επιθεωρήσεων, προτείνοντας συγκεκριμένες τροποποιήσεις της
κείμενης νομοθεσίας.
Δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση επί του θέματος.
7. Προβλήματα με Δασικές Υπηρεσίες
Με υπομνήματά μας (7-8-2019 και 5-11-2019) και στις κατ’ιδίαν συναντήσεις με την
πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, εκθέσαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και
καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις επ’ αυτών. Αναμένουμε την ανταπόκριση του
Υπουργείου. Ιδιαίτερα αναδείξαμε το πρόβλημα του προσδιορισμού του ανταλλάγματος
χρήσης δασικής έκτασης και του αντικειμενικού κόστους αποκατάστασης.
8. Τροποποίηση 4512/2018

Έχουμε συζητήσει εκτενώς με την πολιτική ηγεσία και στελέχη του Υπουργείου τις
προτεινόμενες από ΣΜΕ αλλαγές στον 4512/2018. Υποβάλλαμε αναλυτικές γραπτές
διατυπώσεις επί των τροποποιήσεων.

Πρόσθετα αυτών, ζητήσαμε τον συμψηφισμό πάγιου και αναλογικού μισθώματος για τα
λατομεία αδρανών, ιδιαίτερα την εποχή αυτή, που εντείνεται η κρίση λόγω πανδημίας.
9. Υδατορέματα, διαχείριση νερών

Με υπόμνημά μας από την 5-11-2019 έχουμε ζητήσει από τη Γεν .Γραμματεία
Περιβάλλοντος τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση υδατορεμάτων
εντός εξορυκτικών έργων και την ξεχωριστή από τις κείμενες διατάξεις, αντιμετώπιση
των νερών που εισρέουν εντός των εκσκαφών μεταλλείων-ορυχείων. Δεν δόθηκε
απάντηση από το Υπουργείο.
10. Εθνική Πολιτική για τις ΟΠΥ –επικαιροποίηση, νομοθετική κατοχύρωσή
της, εκπόνηση Στρατηγικής υλοποίησής της
Παρά το ότι είχε ξεκινήσει από το ΥΠΕΝ κάποια προσπάθεια επί του θέματος, τους 8
τελευταίους μήνες δεν υπήρξε καμία συνέχεια.
•

Συνάντηση ΣΜΕ με τον κ. Μουσουρούλη, συντονιστή του Σχεδίου Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και
Μεγαλόπολης

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ ΣΜΕ και του κ. Μουσουρούλη, συντονιστή του
Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και

Μεγαλόπολης, στις 24/7/2020, στην οποία συζητήθηκε η συμβολή στη μετάβαση του
Συνδέσμου προς την ομαλή μετάβαση προς την απολιγνιτοποίηση παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας.

Παρατίθεται παρακάτω σχετική παρουσίαση του Συνδέσμου με την τοποθέτησή μας με
προτάσεις επί του θέματος.

ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αθήνα, 24/7/2020

•

Σχέδιο Νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής
Νομοθεσίας»

Το νομοσχέδιο δεν περιέχει καμία από τις θέσεις που επεξεργαστήκαμε από κοινού με το
ΣΕΒ.
Εμείς
προτείναμε
συγκεκριμένες
διατάξεις
άμεσου
χαρακτήρα,
επίλυσης συγκεκριμένων προβλημάτων (Περιφερειακά Χωροταξικά και ΟΠΥ, Ειδικά
Χωροταξικά όπως ΑΠΕ και ΟΠΥ, χρήσεις γης, συντελεστές δόμησης εκτός σχεδίου, Νέος
Οικοδομικός Κανονισμός).
Το νομοσχέδιο που τίθεται (δεν έχει ακόμα επίσημα τεθεί) σε διαβούλευση, είναι
περισσότερο στρατηγικού χαρακτήρα.
Έχουν ενδιαφέρον τα εξής σημεία:

− Άρθρο 4:
Συστήνεται Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας. Αποτελεί όργανο κοινωνικού διαλόγου και
διαβούλευσης για θέματα ιδιαίτερης σημασίας που αφορούν στην άσκηση Εθνικής
Χωροταξικής Πολιτικής. Μετέχει εκπρόσωπος του ΣΕΒ

− Άρθρο 5:
Συστήνεται Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων
(ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.ΘΑ).
Κατόπιν αιτήματος της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ, γνωμοδοτεί σε περίπτωση
αντικρουόμενων ή ασαφών διατάξεων μεταξύ Χωροταξικών Πλαισίων ή επί θεμάτων
συμβατότητας Χωρικών Πλαισίων ή σχεδίων όλων των επιπέδων (τήρηση από
υποκείμενο σχεδιασμό των όρων και των προϋποθέσεων του υπερκείμενου) ή εάν
υπάρχουν αντικρουόμενες γνωμοδοτήσεις ή ερμηνείες από τις αρμόδιες υπηρεσίες
− Άρθρο 7
Τροποποιεί το άρθρο 5 του ν. 4447/2016 σε σχέση με το περιεχόμενο, εκπόνηση
τροποποίησης, εφαρμογή αναθεώρησης των Ειδικών Πλαισίων
− Άρθρο 8
Το ίδιο με το Άρθρο 7 για το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο. Αποσαφηνίζεται το
πλαίσιο εναρμόνισης και ιεραρχικής σχέσης Περιφερειακών και Ειδικών Χωροταξικών.
−

Άρθρο 10. Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια-Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν.
4447/2016

Παράγραφος (3β), (3γ)

Περιοχές παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΠΕΔ)
Υποπαράγραφοι : (βα), (βγ), (γ), (γβ)
Στις προστατευόμενες περιοχές, γίνεται αναφορά ότι «διέπονται όσον αφορά στις
χρήσεις γης και τους όρους δόμησης, από τα ειδικά καθεστώτα προστασίας τους».

Δηλαδή εντός NATURA με τις χρήσεις γης , όπως έχουν προσδιοριστεί με το Ν. 4685/2020
δεν υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης εξορυκτικού έργου.
− Άρθρο 11
Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια
Για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη περιοχών που μπορεί να λειτουργήσουν οι
υποδοχείς σχεδίων, έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής
σημασίας, για τις οποίες απαιτείται Ειδική Ρύθμιση των χρήσεων γης καταρτίζονται
Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ).
Αυτό, σε συνάρτηση και με το νόμο 4685/2020 αλλά και με το Άρθρο 10 παρ. 3β, 3γ
χρήζει νομικής ερμηνείας.

Κατά τη γνώμη μου ίσως φαίνεται κάποιο παραθυράκι ξεπεράσματος των χρήσεων γης
εντός περιοχών NATURA και ζωνών προστατευόμενων ειδών (που εξαιρεί των χρήσεων
γης την εξορυκτική δραστηριότητα), εάν τα σχεδιαζόμενα έργα χαρακτηριστούν
υπερτοπικής ή στρατηγικής σημασίας
− Άρθρο 18. Στόχοι του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού
Τίθεται και ο στόχος της « βιώσιμης εξόρυξης πρώτων υλών»
− Άρθρο 22
Τροποποιεί το άρθρο 8 του ν, 4546/2018

«ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός προσδιορίζει την κατανομή υφιστάμενων και
μελλοντικών δραστηριοτήτων και χρήσεων στις θαλάσσιες περιοχές για την επίτευξη
των στόχων του άρθρου 3 (Εθνική Χωρική Στρατηγική) του παρόντος νόμου».

«Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνονται υπόψη οι αλληλεπιδράσεις των δραστηριοτήτων και
των χρήσεων, οι οποίες μπορεί μεταξύ άλλων να περιλαμβάνουν: α)…….., β)…., γ)…. Τις
εγκαταστάσεις, τις υποδομές και τα υποθαλάσσια έργα για την έρευνα, την
εκμετάλλευση….πρώτων υλών, ορυκτών και αδρανών υλικών.
− Άρθρο 29
Αναφέρεται στο μέγιστο συντελεστή δόμησης για κτίρια και εγκαταστάσεις εκτός
σχεδίου δόμησης
− Άρθρο 76
Συστήνεται Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών Χωρικών Μελετητών

− Άρθρο 77
Δημιουργείται Ηλεκτρονικό Μητρώο Χωρικών Μελετών (ΗΜΧΜ) το οποίο τηρείται στο
ΥΠΕΝ
•

Κείμενο εξορθολογισμού κυρώσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Ο Σύνδεσμος αποφάσισε να αντιμετωπίσει το θέμα της ποινικής δίωξης για
περιβαλλοντικά ατυχήματα, το οποίο ταλαιπωρεί στελέχη του κλάδου, μέσα από
ερμηνείες της κείμενης νομοθεσίας, που κατά τη γνώμη μας, σε αρκετά σημεία
εμφανίζεται προβληματική. Ειδικότερα, μας απασχολεί η πολλαπλή επιβολή
ποινών για το ίδιο αδίκημα. Ανατέθηκε στο δικηγορικό γραφείο «Γεώργιος
Ξανθούλης και συνεργάτες», την εκπόνηση μελέτης, σε ό,τι αφορά στην κείμενη
νομοθεσία και τα προβλήματα από την εφαρμογή της και τη δημιουργία
προτάσεων τροποποίησης του υφιστάμενου πλαισίου. Η μελέτη και οι προτάσεις
θα τεθούν υπόψη του Υπουργού ΠΕΝ κ. Κ. Χατζηδάκη.
Σας παραθέτουμε Συνοπτικό Υπόμνημα του εν λόγω γραφείου με θέμα
«Εξορθολογισμός της ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος – Προτάσεις
αναθεώρησης του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου κυρώσεων
των
περιβαλλοντικών παραβάσεων», το οποίο καταγράφει το σύνολο της ισχύουσας
ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και αναδεικνύει την εξάντληση της
αυστηρότητας του ελληνικού δικαίου.

Βασικό επιχείρημα στην προσπάθεια αυτή αποτελεί το γεγονός ότι «η
σωρευτική επιβολή των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων σε βάρος του
ιδίου προσώπου για τα ίδια πραγματικά περιστατικά προσκρούει στη
γενική αρχή του ενωσιακού δικαίου «ne bis in idem» (όχι δύο φορές για το
ίδιο πράγμα)».

Μπορείτε να το διαβάσετε με διπλό κλικ στο εικονίδιο
ΣΜΕ Υπόμνημα
Εξορθολογισμός κυρώ

Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ Εργασιακά θέματα
•

Διαιτητική Απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής διαιτησίας του ΟΜΕΔ

Η Διαιτητική Απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής διαιτησίας του ΟΜΕΔ μετά από την
εξέταση των φακέλων ΣΜΕ-ΟΜΕ και την επικοινωνία (μέσω τηλεδιάσκεψης) με τους
εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων φορέων αποφάσισε:
−

−

Η συλλογική διαφορά ΣΜΕ-ΟΜΕ δεν εμπίπτει στο άρθρο 16 του ν. 1876/90 όπως
ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 57 του ν. 4035/2019, περί της
αναγκαιότητας για σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας όπου έχουν αποτύχει
οριστικά οι διαπραγματεύσεις και η επίλυσή της επιβάλλεται από υπαρκτό λόγο
γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος συνδεόμενο με τη λειτουργία
της ελληνικής οικονομίας. Δεν συντρέχουν τέτοιοι λόγοι

−

Εκτός αυτού η διαιτησία έκρινε ότι δεν δόθηκαν πειστικές απαντήσεις στα
ερωτήματα γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο νέος νόμος 4635/2019 σε ό,τι
αφορά στις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για μονομερή προσφυγή
στη διαιτησία

•

Συνεργασία με ΣΕΒ για τα τεχνικά επαγγέλματα

Κατά συνέπεια δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Ν. 1876/1990 περί
μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία και επομένως, η προσφυγή κρίνεται «ως
νόμω και ουσία αβάσιμη»

Πραγματοποιήθηκε τηλεσυνάντηση (με πρωτοβουλία του ΣΕΒ) την Τετάρτη 22 Ιουλίου,
με σκοπό τη συζήτηση προτάσεων που θα υποβληθούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης για
αλλαγές στον τρόπο κατάρτισης, εξέτασης, πιστοποίησης και αδειοδότησης των
χειριστών μηχανημάτων έργου.

Παρατίθεται παρακάτω ο σχετικός σύνδεσμος στον ιστότοπο του ΣΕΒ σχετικά με τα
Ρυθμιζόμενα Τεχνικά Επαγγέλματα.

https://www.sev.org.gr/grafeio-typou/arthrografia-synentefxeis-se-mme/22a/

Στην τηλε-συζήτηση αυτή, αναδείχθηκαν τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι
επιχειρήσεις σε σχέση με το ρυθμιζόμενο επάγγελμα του «Χειριστή Μηχανημάτων
Έργου».
Ο ΣΕΒ δεσμεύτηκε να προβεί άμεσα σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες προς τη Γενική
Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και προς τον Εθνικό Οργανισμό
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του
Υπουργείου Παιδείας ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα που δυσχεραίνουν την πλήρη
απελευθέρωση του επαγγέλματος και την αποκατάσταση της ομαλής ροής στη
διαδικασία κατάρτισης, εξέτασης, πιστοποίησης και αδειοδότησης.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντική η διατήρηση της επικοινωνίας, η συμμετοχή στη
διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς και η άμεση ενημέρωσή για τα προβλήματα που
αντιμετωπίζονται σε σχέση με το επάγγελμα αυτό ή με οποιοδήποτε άλλο ρυθμιζόμενο
επάγγελμα.
Σκοπός της συνεργασίας ήταν η συγκέντρωση των απόψεων των επιχειρήσεων για τα
θέματα της εκπαίδευσης, πιστοποίησης και αδειοδότησης των ΧΜΕ. Οι πληροφορίες
αυτές θα αξιοποιηθούν για την περαιτέρω επεξεργασία και εξειδίκευση των προτάσεων
του ΣΕΒ προς τους αρμόδιους φορείς (ΓΓΒ, ΕΟΠΠΕΠ) με σκοπό να επιλυθούν
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην πλήρωση θέσεων εργασίας της
ειδικότητας αυτής.
Σε δεύτερο στάδιο εξετάστηκαν σε λεπτομέρεια και τα υπόλοιπα 5 ρυθμιζόμενα τεχνικά
επαγγέλματα.

Βασικά στοιχεία του θεσμικού πλαισίου για τους ΧΜΕ ήταν:
o
o

o
o

ΠΔ 113/2012 για την απελευθέρωση του επαγγέλματος του ΧΜΕ
ΠΔ 122/2014 για την αντικατάσταση της επαγγελματικής εμπειρίας στα
6 ρυθμιζόμενα τεχνικά επαγγέλματα με παρακολούθηση
προγραμμάτων κατάρτισης
ΥΑ 14132/2013 για την αδειοδότηση φορέων διενέργειας εξετάσεων
ΥΑ 1032/2013 για την κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε
ειδικότητες και ομάδες.

Από το ΣΜΕ παρατηρήθηκε, σε σχετικά κείμενα που μας κοινοποιήθηκαν, ότι δεν
επιχειρείται να τροποποιηθεί το ισχύον ΠΔ το οποίο θα πρέπει να ξαναγραφτεί,
ενοποιώντας διαφορετικά τις ομάδες μηχανημάτων, να τις περιγράψει ανάλογα με την
εργασία που κάνουν και όχι με τις μάρκες των εταιριών παραγωγής ΜΕ. Με αυτόν τον
τρόπο θα μπορούσε να μειωθεί και ο αριθμός των ομάδων ΜΕ.
Σε κάποια υπομνήματα ενώ αρχικά αναφέρει σωστά ότι τα απαιτούμενα ημερομίσθια
είναι πάρα πολλά στην συνέχεια τα 300 ημερομίσθια τα αναφέρει ως ώρες, θα πρέπει
να προσεχθεί διότι δημιουργεί λανθασμένη εντύπωση και σύγχυση.

Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
•

Βράβευση του πρώτου σε βαθμό αποφοίτησης το 2019 σπουδαστή μεταξύ
των σχολών Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών ΕΜΠ και
του τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων βραβεύει κάθε χρόνο, στην Ετήσια Γενική
Συνέλευση του, τον πρώτο σε βαθμολογία σπουδαστή Μεταλλευτικής Σχολής της χώρας
που αποφοίτησε κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση του ΣΜΕ, φέτος, λόγω των περιορισμών της πανδημίας, η Γενική Συνέλευση
του Συνδέσμου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, όμως η βράβευση του πρώτου
σπουδαστή έγινε σε ξεχωριστή εκδήλωση με τον ίδιο τρόπο.
Έτσι ο θεσμός της βράβευσης του πρώτου σε βαθμολογία σπουδαστή μεταλλευτικής
σχολής, συνεχίζεται αδιάλειπτα για να αναγνωρίζει έμπρακτα τη προσπάθεια των νέων
μας συναδέλφων, ειδικά σε περιόδους αβέβαιες και δύσκολες όπως η τωρινή.

Στη φετινή περίοδο πρώτος των πρώτων σπουδαστών της Σχολής Μηχανικών
Μεταλλείων -Μεταλλουργών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και
Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, αναδείχθηκε και
βραβεύτηκε για αυτό, ο κ. Αλέξανδρος Παππάς της σχολής του ΕΜΠ, με την εξαιρετικά
υψηλή βαθμολογία διπλώματος 9,50.

Ο κ. Αλέξανδρος Παππάς

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 10/7/2020 και σε αυτή πέρα από το
βραβευθέντα σπουδαστή, συμμετείχαν ο επιβλέπων καθηγητής της διπλωματικής
εργασίας του κ. Παππά, κ. Β. Γκαγκάνης, καθηγητής του Τομέα Μηχανικής Ταμιευτήρων
της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Μηχανικών ΕΜΠ και από πλευράς
του Συνδέσμου ο Πρόεδρος κ. Α. Κεφάλας, ο Αντιπρόεδρος κ. Φ. Στεφανής και ο Γενικός
Διευθυντής κ. Χρ. Καβαλόπουλος.

Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ

Ιδιαίτερα ικανοποιητική ήταν η προβολή του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων

τον Ιούλιο. Η συνέντευξη του προέδρου κ Αθανασίου Κεφάλα στο Αθηναϊκό -Μακεδονικό
Πρακτορείο έτυχε μεγάλης αποδοχής και προβολής απ όλα σχεδόν τα μεγάλα ιστολογια
αλλά και τις εφημερίδες και τα ραδιόφωνα.

Παρακάτω παρατίθεται η συνέντευξη όπως τη δημοσίευσε το Πρακτορείο με τον
χαρακτηριστικό τίτλο

Ο μέσος άνθρωπος θα χρησιμοποιήσει ως και 400 τόνους ορυκτών στη διάρκεια της ζωής
του
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Στη διάρκεια της ζωής του, ο μέσος άνθρωπος θα χρησιμοποιήσει ως και ...400 τόνους

ορυκτών για το σπίτι, το γραφείο ή το αυτοκίνητό του. Στην οδοντόκρεμα με την οποία
βουρτσίζει τα δόντια του, στα χάπια που παίρνει για την υγεία του, στις παιδικές πάνες που

αγοράζει για τα παιδιά του, στον υπολογιστή του, στην ιριδίζουσα σκιά ματιών ή και στο τζιν
που φοράει, τα ορυκτά είναι παρόντα. Αν αυτή τη στιγμή ο εξορυκτικός κλάδος παγκοσμίως

έκοβε «μαχαίρι» τη δραστηριότητά του, η βιομηχανία παραγωγής υπολογιστών,

τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, η αυτοκινητοβιομηχανία,
η φαρμακοβιομηχανία και η βιομηχανία παραγωγής χαρτιού και ειδών προσωπικής υγιεινής

θα χρειαζόταν κι αυτές να διακόψουν ή να επιβραδύνουν τη δική τους, μέχρις ότου τα
ερευνητικά εργαστήρια βρουν ή δημιουργήσουν εκείνες τις πρώτες ύλες, που θα μπορούσαν
να αντικαταστήσουν τα ορυκτά και τα μεταλλεύματα.

Τα ορυκτά είναι παρόντα στα τεστ διάγνωσης του κορονοϊού, ενώ χρησιμοποιούνται και

στην καταπολέμηση της ελονοσίας. Σε αντίθεση δε, με ό,τι γενικά πιστεύεται, η φύση

εξακολουθεί να «γεννά» όχι μόνο νέα κοιτάσματα, αλλά και νέα ορυκτά, όπως τα
τροποποιημένα που βρέθηκαν στις παλιές εκμεταλλεύσεις του Λαυρίου, η ύπαρξη των
οποίων δεν ήταν γνωστή. Η δημιουργία ορυκτών συνεχίζεται εσαεί -απλά η διάρκεια της
ανθρώπινης ζωής είναι συνήθως πολύ μικρή για να παρατηρήσουμε αυτή την αλλαγή.

Την ίδια ώρα, η τεχνολογία επιτρέπει την «ανάσταση» κοιτασμάτων που θεωρούνταν
εξαντλημένα, την απόληψη από δυσπρόσιτες περιοχές, την πολύ σημαντική αύξηση της
διάρκειας της ζωής των κοιτασμάτων και την αυτοματοποίηση διαδικασιών έρευνας και

εξόρυξης σε εχθρικά περιβάλλοντα. Για τη δε Ελλάδα, που εξάγει το 75% των πωλήσιμων

προϊόντων εξόρυξης και αποτελεί ευρωπαϊκή ή και παγκόσμια δύναμη σε συγκεκριμένα
ορυκτά, οι ευκαιρίες είναι σημαντικές. Γι' αυτό άλλωστε πληθαίνουν οι εξορυκτικές

επιχειρήσεις, που επενδύουν μέρος του τζίρου τους στην Έρευνα και Ανάπτυξη για νέα
προϊόντα/νέες χρήσεις των ορυκτών.

«Ό,τι δεν μπορεί να καλλιεργηθεί ...πρέπει να εξορυχθεί»

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), μηχανικός μεταλλείωνμεταλλουργός Αθανάσιος Κεφάλας λέει χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως «ό,τι δεν μπορεί

να καλλιεργηθεί ...πρέπει να εξορυχθεί», ενώ προσθέτει: «Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και η

ονοματολογία των περιόδων της ανθρωπότητας σχετίζεται με τα ορυκτά, αφού μιλάμε για
παλαιολιθική και νεολιθική εποχή, για εποχή του χαλκού και εποχή του σιδήρου». Ενδεικτικά
αναφέρει ότι για ένα και μόνο σπίτι απαιτούνται περίπου 150 τόνοι ορυκτών, ενώ για κάθε
χιλιόμετρο εθνικής οδού χρειάζονται 30.000 τόνοι αδρανών και τσιμέντου.

Το 50% του χαρτιού είναι φτιαγμένο από ορυκτά: ανθρακικό ασβέστιο, μαρμαρυγία και

μπεντονίτη, τα οποία χρησιμοποιούνται ως υλικά πλήρωσης και επικάλυψης. Για την
παραγωγή μιας τηλεόρασης «επιστρατεύονται» τουλάχιστον 35 ορυκτά, ενώ για εκείνη ενός

μέσου αυτοκινήτου απαιτούνται 650-700 κιλά χάλυβα και 100-150 κιλά βιομηχανικών

ορυκτών για τζάμια, ελαστικά, πλαστικά, χυτά μέρη. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην
παρούσα φάση είναι δύσκολο να παραχθούν χωρίς πυρίτιο, ενώ «σχεδόν δεν υπάρχει
φάρμακο, που να μην έχει μέσα ορυκτά, είτε αυτά είναι υποδοχείς είτε ενεργοποιητές είτε

έκδοχα», επισημαίνει ο κ. Κεφάλας, σύμφωνα με τον οποίο στη φαρμακοβιομηχανία ή τη
βιομηχανία

καλλυντικών

χρησιμοποιούνται

-μεταξύ

άλλων-

βωξίτης,

μπεντονίτης, ανθρακικό ασβέστιο, ασβεστόλιθος, άργιλος, γραφίτης κ.ά.

λευκόλιθος,

Η ζήτηση για ορυκτά στην περίοδο του lockdown

Πώς επηρεάστηκε η ζήτηση για ορυκτά στην περίοδο του lockdown; «Η εικόνα είναι διττή. Σε

κάποια ορυκτά -όπως αυτά που περιέχονται σε προϊόντα σχετιζόμενα με την παραμονή στο
σπίτι, π.χ., όσα αφορούν κατοικίδια ζώα (pet litter) ή έχουν χρήσεις στην υδροπονία- είχαμε

αύξηση της ζήτησης. Σε άλλα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στην κοσμετολογία, είχαμε
σημαντική πτώση, όχι επειδή οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούσαν καλλυντικά στην περίοδο
αυτή, αλλά διότι πολύ βασικά σημεία πώλησής τους, όπως τα αεροδρόμια σε όλον τον κόσμο,

ήταν κλειστά ή υπολειτουργούσαν. Με βάση στοιχεία των τελευταίων δύο εβδομάδων για το
τρίμηνο του lockdown, στον κλάδο των μη μεταλλικών ορυκτών είχαμε στην Ελλάδα πτώση

τζίρου 20%-25%, προερχόμενη κυρίως από τα αδρανή υλικά, τα μάρμαρα, τα προϊόντα
λευκολίθου αλλά και τη μειωμένη ζήτηση βιομηχανικών ορυκτών από τη μεταλλουργία και
την αυτοκινητοβιομηχανία» εξηγεί ο κ. Κεφάλας.

Προσθέτει ότι στη δύσκολη αυτή συγκυρία ο κλάδος επιδεικνύει αντοχές, έχοντας στηρίξει

τους εργαζόμενους και το Εθνικό Σύστημα Υγείας: η προσφορά των επιχειρήσεών του στη
διάρκεια της πανδημίας, σε χρηματικά ποσά και είδη, υπολογίζεται ότι ανήλθε συνολικά σε

8-10 εκατ. ευρώ. Στο υπόλοιπο του 2020, οι επιχειρήσεις του κλάδου θα εστιάσουν, σύμφωνα
με τον κ. Κεφάλα, στον μετριασμό των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης και στη γοργή
ανάκαμψή του σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνές κλίμα.

Επενδύουν σε ανάπτυξη νέων προϊόντων και νέων χρήσεων για τα ορυκτά

Στο μεταξύ, ερωτηθείς σχετικά με την ανάπτυξη καινοτομίας από τις επιχειρήσεις του

κλάδου, ο κ. Κεφάλας σημειώνει ότι όσες θέτουν επενδυτικούς στόχους για την ανάπτυξη

νέων προϊόντων ή νέων χρήσεων για ορυκτά σε ορίζοντα πενταετίας πληθαίνουν. Ενδεικτικά
αναφέρει το παράδειγμα πολυεθνικής που δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα. Η εταιρεία,

λέει, έθεσε ως στόχο τη δημιουργία μεριδίου 15% στο τζίρο από την ανάπτυξη/πώληση νέων

προϊόντων σε πενταετή περίοδο και βρίσκεται κοντά στην επίτευξη αυτού του στόχου. Η
επένδυση σε έρευνα αποτελεί στο ίδιο διάστημα ποσοστό 1%-2% του τζίρου της εταιρείας, η
οποία -μεταξύ άλλων- έχει αναπτύξει καινοτόμο προϊόν με βάση τον περλίτη, που

καταπολεμά την ελονοσία. Αντίστοιχα, έχοντας αναπτύξει το δικό της καινοτόμο προϊόν, που

ήδη διατίθεται στην αγορά, άλλη ελληνική επιχείρηση, αξιοποίησε τον διατομίτη ως φυσικό
εντομοκτόνο.

Ο ρόλος της καινοτομίας γενικά είναι καθοριστικός για τον κλάδο, ο οποίος έχει και τις δικές

του startups. Στον συγκεκριμένο κλάδο, οι startups δεν αναπτύσσουν υποχρεωτικά νέες

τεχνολογικές εφαρμογές, αλλά μπορεί να αρχίσουν από το μηδέν και να έχουν ταχεία

ανάπτυξη νέων κοιτασμάτων ή εφαρμογών, ανακαλύπτοντας -για παράδειγμα- τα πρώτα
κοιτάσματα συγκεκριμένων ορυκτών και μεταλλευμάτων σε μια γεωγραφική περιοχή.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Καστοριάς, όπου ουδείς γνώριζε κάποτε ότι

υπάρχουν σιδηρονικελιούχα κοιτάσματα, αλλά τελικά βρέθηκαν σε επαρκή ποσότητα, ώστε
να ξεκινήσει μια νέα για την περιοχή μεταλλευτική δραστηριότητα.

Ο υπολογιστής-μαμούθ στη «Βωξίται Παρνασσού» και η δεύτερη ζωή σε «εξαντλημένα»
κοιτάσματα

Έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι από το 1986, όταν ο πρώτος στην Ελλάδα υπολογιστής
ικανός για μοντελοποίηση κοιτασμάτων και γεωτρήσεων έφτασε στην εταιρεία «Βωξίται

Παρνασσού». Ο υπολογιστής αυτός -θυμάται ο κ. Κεφάλας- καταλάμβανε το ένα τέταρτο ενός

δωματίου, που διατίθετο ειδικά για τη φιλοξενία του, έχοντας όση υπολογιστική ισχύ
διαθέτει σήμερα ένα λάπτοπ...

Η σημερινή τεχνολογία, με πολύ μικρότερους υπολογιστές, που πάντα έχουν στην «καρδιά»
τους ορυκτά, επιτρέπει την εκμετάλλευση δυσπρόσιτων κοιτασμάτων και σπάνιων γαιών, με

remote sensing, γεωφυσικές μεθόδους από αέρος, σεισμικά και συστήματα με πολύ μεγάλη
υπολογιστική ισχύ. Επιτρέπει επίσης την αξιοποίηση δευτερογενών κοιτασμάτων, δηλαδή
παλαιών μεταλλείων, που με τις νέες μεθόδους απόληψης μπορούν να «ξαναπάρουν
μπροστά».

Πόσο μπορεί να παραταθεί η διάρκεια ζωής τους; «Ενώ κάποιο κοίτασμα μπορεί να ξεκινά με

προσδοκώμενη ζωή 20 χρόνων, τις περισσότερες φορές μπορούμε πλέον να φτάσουμε τα 50
χρόνια έως και τα 100, καθώς με τη νέα τεχνολογία μπορούμε να κάνουμε ευκολότερα νέες
επεκτάσεις, απόληψη ορυκτών που πριν ήταν δυσπρόσιτα, αλλά και να εξορύξουμε

μικρότερη ποσότητα ορυκτού, επιτυγχάνοντας το ίδιο αποτέλεσμα στην ίδια χρήση»,
σημειώνει.

Σήμερα, η Ελλάδα είναι πρώτη στην Ευρώπη και δεύτερη παγκοσμίως στην παραγωγή

περλίτη, αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα μαγνησίτη στη Γηραιά Ήπειρο και νούμερο ένα
δύναμη στην Ευρώπη (πέμπτη παγκοσμίως) στον μπεντονίτη. Η ελληνική εξορυκτική
βιομηχανία έχει σταθερή συνεισφορά άνω του 3% στο ΑΕΠ, ενώ συντηρεί περίπου 100.000

ποιοτικές θέσεις εργασίας (άμεσες και έμμεσες), κυρίως στην ελληνική περιφέρεια, με τις
εξαγωγές της να ανέρχονται στο 5%- 10% των συνολικών ελληνικών.

Ερωτηθείς αν τα ελληνικά ορυκτά καλύπτουν την εγχώρια ζήτηση, σημειώνει ότι οι ανάγκες
της ελληνικής αγοράς καλύπτονται από την εγχώρια παραγωγή, στο μέτρο όμως του

δυνατού, καθώς υπάρχουν ορυκτά που στην Ελλάδα δεν μεταποιούνται, αλλά η αγορά τα
ζητά επεξεργασμένα ή σε ανταγωνιστικές τιμές. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του
αλουμινίου, που μόνο ένα 40%-50% της εγχώριας παραγωγής του πωλείται στην Ελλάδα και

το υπόλοιπο εξάγεται, ενώ για την κάλυψη των αναγκών της ελληνικής αγοράς έχουμε
ταυτόχρονα εισαγωγές αλουμινίου και από άλλες χώρες.

Το Άρθρο του αντιπροέδρου του ΣΜΕ κ Κώστα Γιαζιτζόγλου σχετικά με την ασθένεια
Covid και πόσο επηρεάζει τις επιχειρήσεις του κλάδου προβλήθηκε επίσης σε ειδικά
ιστολόγια όπως το παρακάτω του Analitis.gr
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Ανάλυση Επικαιρότητας

Αναμφίβολα ζούμε μια από τις πιο μεγάλες κρίσεις της σύγχρονης ιστορίας. Μια κρίση με
παντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από οποιαδήποτε άλλη και συνεπώς, με
άγνωστες επιπτώσεις. Πολλοί «σοφοί» και «ειδικοί» προσπαθούν να προβλέψουν την

επόμενη ημέρα, να εκτιμήσουν τις συνέπειες και να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά
της νέας πραγματικότητας. Αν, όπως και εγώ, δεν είστε φίλοι της μελλοντολογίας, η
τωρινή συγκυρία σίγουρα βοηθάει στο να ενισχύσετε αυτή σας την άποψη.

Όλοι ξεκινούν με την υπόθεση ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει η επόμενη ημέρα. Αν θα είναι
μια επόμενη ημέρα με εμβόλιο ή φάρμακα, με μεγάλη ή μικρή κοινωνική απόσταση, με
φόβο ή όχι, είναι δύσκολο να το πούμε. Κατανοούμε ότι θα υπάρξει ύφεση, αλλά εκτιμάμε
ότι θα είναι ελεγχόμενη και ανατάξιμη. Αναγνωρίζουμε ότι κάποιοι κλάδοι, κάποιες
επιχειρήσεις θα σβήσουν από τον χάρτη, αλλά ελπίζουμε ότι η δική μας θα επιβιώσει.
Κάποιοι τολμούν να αναγνωρίσουν σημαντικές αλλαγές στην προσωπική και
επιχειρηματική τους καθημερινότητα, αλλά τις θεωρούν ομαλές και διαχειρίσιμες.

Ιστορικά, στις μεγάλες κρίσεις της ανθρωπότητας, δύο συμπεριφορές κυριάρχησαν. Η
μια είναι η πολιτική της στρουθοκαμήλου. Κλείνω τα μάτια και δεν βλέπω τον κίνδυνο,
υποθέτοντας ότι κάποια στιγμή, όταν θα τα ξανανοίξω, θα έχει εξαφανισθεί και όλα θα
είναι όπως πριν. Είναι γνωστό ότι η στρουθοκάμηλος είναι από τα είδη προς εξαφάνιση.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η φιλόσοφος Ayn RAND «Μπορείς να αγνοείς την
πραγματικότητα. Αλλά δεν μπορείς να αγνοείς τις συνέπειες του να αγνοείς την
πραγματικότητα». Η άλλη τυπική συμπεριφορά σε περιόδους κρίσεων είναι η αναζήτηση
των ευκαιριών στη νέα πραγματικότητα που θα διαμορφωθεί. Αναγνωρίζοντας ότι το
αύριο θα είναι διαφορετικό από το χθες, προσπαθώ να αντιμετωπίσω τις δυσχέρειες που
εκτιμώ ότι θα προκύψουν, ενώ παράλληλα αναζητώ ευκαιρίες στην νέα κατάσταση
ισορροπίας του συστήματος. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι έχω περάσει στο τελευταίο
από τα πέντε στάδια του πένθους, την αποδοχή της νέας πραγματικότητας και την
προσαρμογή σε αυτή.
Η επερχόμενη οικονομική ύφεση είναι δεδομένη και το μόνο που συζητάμε είναι το εύρος
της – χρονικό και ποσοτικό. Οι Κεντρικές Τράπεζες και οι Κυβερνήσεις ήδη προσπαθούν
με διάφορα μέτρα να ελέγξουν την κατάσταση, αλλά ο βαθμός της επιτυχίας τους
εξαρτάται από την διάρκεια και την ένταση της Υγειονομικής κρίσης. Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι και ο κλάδος μας θα επηρεασθεί. Οι Ελληνικές μεταλλευτικές επιχειρήσεις
μέχρι στιγμής ανταπεξέρχονται ικανοποιητικά στα νέα δεδομένα. Έχοντας
συνειδητοποιήσει την κρισιμότητα της κατάστασης και την ανάγκη για κοινωνική
αλληλεγγύη, στηρίζουν τόσο το προσωπικό τους όσο και τις προσπάθειες του κράτους
να ανταποκριθεί στην πανδημία. Η μείωση των πωλήσεων, παρότι σε μερικές
περιπτώσεις είναι σημαντική, είναι ακόμη διαχειρίσιμη. Στην παρούσα συγκυρία, οι
δυνατότητες αντίδρασης των επιχειρήσεων περιορίζονται στο να «διαφυλάξουν τα
κεκτημένα», δηλαδή να επιβιώσουν στην καταιγίδα με τις μικρότερες δυνατές απώλειες.
Συρρίκνωση, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, διέξοδος σε αγορές ή προϊόντα που μέχρι
χθες δεν αποτελούσαν προτεραιότητα είναι μόνο μερικές από τις εναλλακτικές.
Υπάρχουν διάφορες καλές πρακτικές και διδάγματα από παλαιότερες κρίσεις, αλλά
σαφώς δεν υπάρχει συνταγή επιτυχίας. Εδώ θα φανεί «ο καλός ο καπετάνιος», όπως
σοφά λέει ο Ελληνικός λαός.

Το μεγάλο και κρίσιμο ερώτημα, το οποίο ήδη έχει αρχίσει να απασχολεί τις ηγεσίες , είναι
η εικόνα της μετά κρίση εποχής. Ακόμα και αν το υγειονομικό πρόβλημα λυθεί απολύτως,
όλοι συμφωνούν ότι κάποια πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά. Είναι βέβαιο πως
για αρκετό χρονικό διάστημα οι δημόσιες επενδύσεις στην υγεία θα αυξηθούν σημαντικά,
με επίπτωση στη διαθεσιμότητα πόρων για άλλες πολιτικές. Ήδη υπάρχουν συζητήσεις
για την «από – παγκοσμιοποίηση» ώστε σε περιπτώσεις καραντίνας να υπάρχει
δυνατότητα «τοπικής» τροφοδοσίας της αγοράς. Αυτό θα αλλάξει τα δεδομένα στην
αξιοποίηση πρώτων υλών αλλά και στα logistics. Οι ανάγκες για επαγγελματικά ταξίδια
θα επαναξιολογηθούν, με ενδεχόμενες επιπτώσεις στην κατανάλωση καύσιμων, στα

μέσα μεταφοράς, αλλά και στις επενδύσεις σε υποδομές. Η δυνατότητα να κάνουμε εξ
αποστάσεως πράγματα που μέχρι χθες απαιτούσαν φυσική παρουσία σε κάποιο
συγκεκριμένο χώρο θα μειώσει την ανάγκη για τέτοιους χώρους (γραφεία, καταστήματα
κοκ). Από την άλλη πλευρά, η αύξηση του χρόνου παραμονής στο σπίτι θα απαιτήσει
επενδύσεις τόσο στα ακίνητα όσο και σε εξοπλισμό. Ακόμα και τα δίκτυα θα πρέπει να
ενισχυθούν σοβαρά σε οικιστικές περιοχές, αν εφ’ εξής μεγάλο μέρος της επαγγελματικής
δραστηριότητας θα γίνεται στο σπίτι.

Σε αυτή την συγκυρία, οι Ελληνικές μεταλλευτικές επιχειρήσεις πρέπει να αναζητήσουν
τις ευκαιρίες που θα προκύψουν. Η γεωγραφική μας θέση, η ποιότητα ορισμένων
πρώτων υλών, η ευελιξία μας, θα πρέπει να είναι μερικά από τα στοιχεία που, αν τα
εκμεταλλευθούμε σωστά, θα καλύψουν την υστέρηση που μοιραία θα δημιουργήσει η
κρίση. Από την άλλη πλευρά, είναι σημαντικό να ξαναδούμε ύλες ή κοιτάσματα τα οποία
για πολλούς και διάφορους λόγους δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα. Τα νέα δεδομένα
δεν επιτρέπουν σε καμία κοινωνία να αγνοεί οποιασδήποτε μορφής φυσικό πλούτο
διαθέτει. Δυστυχώς, στην Ελλάδα των τελευταίων δεκαετιών, σημαντικές ορυκτές
πρώτες ύλες έχουν μείνει στο περιθώριο, για διάφορους λόγους.
Ο όρος disruption (κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει ικανοποιητική απόδοση στα
Ελληνικά) περιγράφει εδώ και είκοσι χρόνια μια κατάσταση γρήγορης και απρόσμενης
αλλαγής, η οποία μας βρίσκει όλους απροετοίμαστους κα ανυποψίαστους. Πολύ πριν
εμφανισθεί η τωρινή κρίση, η ακαδημαϊκή κοινότητα είχε εκπονήσει δεκάδες μελέτες
περιπτώσεων για εταιρίες κολοσσούς (τυπικό παράδειγμα η KODAK), οι οποίες
αρνήθηκαν πεισματικά να δουν την ταχύτητα και την ένταση των επερχομένων
αλλαγών, με αποτέλεσμα να εξαφανισθούν. Ο κορωνοϊός απλά επιταχύνει περαιτέρω
αυτή τη διαδικασία, αφ’ ενός μεν διότι οι εξελίξεις θα προκύψουν πολύ πιο γρήγορα και
αφ’ ετέρου διότι πολλοί από εμάς, σε πλήρη άρνηση της πραγματικότητας, θα συνεχίσουν
να «ονειρεύονται» επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση.

Από την άλλη πλευρά, οι ίδιες αλλαγές που έσπρωξαν «δεινόσαυρους» όπως η KODAK
στον θάνατο, έθρεψαν σειρά από μεγαλύτερες ή μικρότερες επιτυχίες. Η ταχύτητα
προσαρμογής στα νέα δεδομένα αποτελεί το ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Όταν το ένστικτο της επιβίωσης συναντήσει την δημιουργικότητα, το αποτέλεσμα είναι
πάντα καλό. Η ανθρωπότητα θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά Covid, το παγκόσμιο ΑΕΠ
πάντα μετά από κρίσεις βρίσκει τον τρόπο να επανέλθει σε τροχιά αύξησης, οι εξελίξεις
στην τεχνολογία θα είναι ακόμα ταχύτερες και ίσως πιο στοχευμένες. Σαφώς, για
αρκετούς από εμάς, η απώλεια των κεκτημένων και η κατάρρευση της «ζώνης άνεσης»
που με κόπο είχαμε κτίσει, αποτελούν δεδομένα που δυσκολευόμαστε να διαχειριστούμε.
Ας ακολουθήσουμε την προτροπή του Jeffrey ROGERS (Singularity University) «Μην
σκέφτεστε τι θέλετε από το μέλλον. Αναρωτηθείτε τι ζητάει το μέλλον από εσάς».
Σ.Σ. Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο του
Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων
Τέλος η βράβευση του πρώτου σπουδαστή των Μεταλλευτικών σχολών της χώρας
έτυχε κι αυτή την ανάλογη προβολή με την δήλωση του προέδρου κ Κεφάλα για
αμέριστη στήριξη στους νέους

Η Ελλάδα της Αριστείας: Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών
Επιχειρήσεων βραβεύει τον πρώτο σπουδαστή των
Μεταλλευτικών Σχολών της χώρας

