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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 επιχειρή‐σεων 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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ΔΣ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Νέος Χωροταξικός Σχεδιασμός και Ειδικό Χωροταξικό ΟΠΥ 

 

Εγγυητικές αποκατάστασης, αλλαγή τρόπου υπολογισμού 

 

Πρόταση κατάργησης της  ζελατινοδυναμίτιδας 

 

ΣΜΕ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 



Έγκριση της τροποποίησης του παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 2000/54/ΕΚ για 

συμπερίληψη του κορωνοιου στους βιολογικούς παράγοντες 

 

Συμμετοχή  του  ΣΜΕ  στο  Virtual  Management  Board  Meeting  του  Advisory 

Committee of Safety and Health at Work 

 

Προτάσεις  του  Συνδέσμου Μεταλλευτικών  Επιχειρήσεων  για  την  αποτελεσματική 

επανεκκίνηση της Εθνικής Οικονομίας μετά την κρίση της πανδημίας 

 

ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Συμμετοχή του προέδρου του ΣΜΕ κ. Κεφάλα στο Delphi Forum 2020‐the day after 

 

Συμμετοχή του ΣΜΕ στη διαδικτυακή εκδήλωση «Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 

2020. Επίκαιρα θέματα και προκλήσεις για το μέλλον» 

 

ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Αλλαγή στην αδειοδότηση των εξορυκτικών έργων 

 

Position paper της Εuromines για τις Αρχές της ΕΕ για τη βιώσιμη προμήθεια πρώτων 

υλών (Euromines, 30/6/2020) 

 

ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Παρουσίαση στην τριμερή επιτροπή διαιτησίας του ΟΜΕΔ των απόψεων του ΣΜΕ 

περί μονομερούς προσφυγής 

 

ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ 

ΔΣ 
Τα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ του ΣΜΕ ήταν τα εξής: 

 

Θέματα	που	απασχόλησαν	το	ΔΣ	

 Χωροταξικός	σχεδιασμός	και	Ειδικό	Χωροταξικό	ΟΠΥ		

 Τροπολογίες		4512/2018		

 Εργασιακά		

 Ευρωπαϊκά	θέματα‐Αλλαγή	αδειοδότησης	εξορυκτικών	έργων		

 Μεθόδευση	αλλαγών	σε	δασική	νομοθεσία,	Ν.	4014/2011	και	επιθεωρήσεις		

 Απαγόρευση	εισαγωγής	ζελατινοδυναμίτιδας	από	ΥΠΑΝ		

 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Νέος	Χωροταξικός	Σχεδιασμός	και	Ειδικό	Χωροταξικό	ΟΠΥ	

	
Α)	Ως	προς	το	νέο	Χωροταξικό	και	Πολεοδομικό	νομοσχέδιο,	αναμένονται	να	υπάρξουν	
διατάξεις	που	θα	αφορούν	στη	βιομηχανική	δόμηση	και	συγκεκριμένα:	

 Εκτός	σχεδίου	δόμηση,	αλλαγές	συντελεστών	κάλυψης‐	δόμησης	
 Εντός	 οργανωμένων	 υποδοχέων	βιομηχανίας,	 αλλαγές	συντελεστών	κάλυψης‐

δόμησης	
 Τροποποιήσεις	του	Ειδικού	Χωροταξικού	Βιομηχανίας	που	αφορούν	στη	δόμηση	

βιομηχανικών	κτηρίων	
 Τροποποιήσεις	χρήσεων	γης	για	παραγωγικές	δραστηριότητες	
 Νέος	Οικοδομικός	Κανονισμός	για	βιομηχανικά	κτήρια	

	
Μέσω	 της	 αντίστοιχης	 ομάδας	 του	 ΣΕΒ	 στην	 οποία	 μετείχε	 ο	 ΣΜΕ,	 έγινε	 ανταλλαγή	
απόψεων	με	το	ΥΠΕΝ	προκειμένου	να	επιλυθούν	τα	προβλήματα	που	αντιμετωπίζουν	οι	
βιομηχανικές	εγκαταστάσεις	του	κλάδου	μας.	

Β)	 Ως	 προς	 το	 Ειδικό	 Χωροταξικό	 ΟΠΥ,	 τέθηκαν	 άτυπα	 υπόψη	 μας	 τα	 κείμενα	 των	
παραδοτέων	τευχών	προκειμένου	να	εκφράσουμε	τις	απόψεις	μας.	Ξεκίνησε	ο	διάλογος	
με	τους	μελετητές.	Θα	συγκεντρωθούν	όλες	οι	παρατηρήσεις	και	θα	συζητηθούν	και	με	
τη	Διεύθυνση	Χωροταξίας	του	ΥΠΕΝ.	

	

Εγγυητικές	αποκατάστασης,	αλλαγή	τρόπου	υπολογισμού	
	

Σε	 σύσκεψη	 που	 πραγματοποιήθηκε	 στο	 ΥΠΕΝ	 στην	 οποία	 μετείχε	 και	 ο	 ΣΜΕ,	
παρουσιάστηκε	 η	 μελέτη	 της	 ad	 hoc	 ομάδας	 εργασίας	 του	 Υπουργείου.	 Η	 μελέτη	
καταλήγει	σε	προτάσεις	παρόμοιες	με	του	Συνδέσμου,	δηλαδή	το	ύψος	της	εγγυητικής	
να	 εξαρτάται	 από	 το	 κόστος	 της	 αποκατάστασης,	 όπως	 ορίζεται	 από	 τη	ΜΠΕ,	 χωρίς	
εργολαβικό	 κέρδος	 και	 απρόβλεπτα,	 με	 μείωση	 τουλάχιστον	 κατά	 20%	 έναντι	 του	
τιμολογίου	ΑΤΑΕ.	Η	εγγυητική	επιστολή		θα	υπολογίζεται	με	βάση	τη	διάρκεια	της	ΑΕΠΟ	
και	θα	αναφέρεται	μόνο	στο	κόστος	αποκατάστασης	στη	προβλεπόμενη	διάρκειά	της.	Σε	



κάθε	ανανέωση	θα	συνυπολογίζονται	αυτά	που	έχουν	γίνει	και	αυτά	που	δεν	έχουν	γίνει	
με	τις	επόμενες	υποχρεώσεις.		

Ο	Σύνδεσμος	πρότεινε	επιπρόσθετα	τα	εξής:	

 Ο	έλεγχος	των	αποκατεστημένων	περιοχών,	όπως	προβλέπεται	στην	παράγραφο	
5	του	Άρθρου	55	του	Ν.	4512/2018	και	η	παραλαβή	τους,	θα	πραγματοποιείται	
υποχρεωτικά	 εντός	 3	 μηνών	 από	 την	 υποβολή	 του	 αιτήματος	 του	φορέα	 του	
εξορυκτικού	 έργου,	 άλλως	 θα	 θεωρείται	 ότι	 έχει	 αποκατασταθεί	 η	 προς	
παραλαβή	έκταση	υπαγόμενη	σε	μελλοντικό	έλεγχο.	Το	κλιμάκιο	παραλαβής	να	
αποτελείται	από	εκπρόσωπο	του	αρμόδιου	Δασαρχείου,	εκπρόσωπο	της	οικείας	
Δν/σης	 	 Τεχνικού	 Έργου	 της	 Αποκεντρωμένης	 Διοίκησης	 και	 εκπρόσωπο	 της	
οικείας	Επιθεώρησης	Μεταλλείων	

 Η	 εγγυητική	 επιστολή	 για	 την	 αποκατάσταση	 του	 θιγέντος	 τοπίου	 κατά	 τη	
διάρκεια	 χρονικής	 ισχύος	 της	 ΑΕΠΟ,	 θα	 επιμερίζεται	 7%	 ανά	 έτος	 και	 για	 14	
χρόνια.	 Αυτό	 ισχύει	 για	 τα	 λατομεία	 αδρανών	 και	 για	 τους	 εκμεταλλευτές	
μεταλλείων,	λατομείων	βιομηχανικών	ορυκτών	και	μαρμάρων.	Η	συμμόρφωση	
με	την	προαναφερόμενη	διάταξη	πρέπει	να	ολοκληρωθεί	μέχρι	31/3/2021	
	

	

Λόγω	διαφορετικών	απόψεων	μεταξύ	των	υπηρεσιακών	παραγόντων		η	πρόταση	της	ad	
hoc	ομάδας	θα	επανεξεταστεί.	

													

Πρόταση	κατάργησης	της		ζελατινοδυναμίτιδας	
 

Σύμφωνα	 με	 την	 πληροφόρηση	 από	 το	 ΣΕΒ,	 το	 Υπουργείο	 Ανάπτυξης	 σκέφτεται	 να	
καταργήσει	 τη	 χρήση	 της	 ζελατινοδυναμίτιδας,	 προκειμένου	 να	 μειωθούν	 τα	 νιτρικά	
οξείδια	εντός	των	υπογείων	στο	πλαίσιο	και	του	περιορισμού	των	οξειδίων	αυτών	από	
τις	πρόσφατες	τροποποιήσεις	της	οδηγίας	περί	χημικών	ουσιών.	



	Ο	 Σύνδεσμος	 εξέφρασε	 ήδη	 στο	 ΣΕΒ	 τη	 θέση	 του	 ότι	 το	 εκρηκτικό	 που	 έχει	 ήδη		
βελτιωμένα	χαρακτηριστικά	εκπομπών	είναι	απαραίτητο	σε	πολλές	υπόγειες	εργασίες	
(εμφάνιση	νερών	κτλ.).	

						

	

	

ΣΜΕ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Έγκριση	της	τροποποίησης	του	παραρτήματος	ΙΙΙ	της	Οδηγίας	
2000/54/ΕΚ	για	συμπερίληψη	του	κορωνοϊού	στους	βιολογικούς	
παράγοντες		

	
H	Commission		ενέκρινε	την	τροποποίηση	του	παραρτήματος	III	της	οδηγίας	2000/54	/	
ΕΚ,	 	ώστε	να	συμπεριλάβει	τον	ιό	SARS‐CoV‐2,	το	νέο	κορονoϊό	που	προκαλεί	τη	νόσο	
COVID‐19,	στον	κατάλογο	των	βιολογικών	παραγόντων	που	είναι	γνωστό	ότι	μολύνουν	
τον	άνθρωπο.	

Αυτή	η	σημαντική	ενημέρωση	βασίζεται	σε	ομόφωνες	συμβουλές	εμπειρογνωμόνων	και	
στη	θετική	γνώμη	της	επιτροπής	τεχνικής	προόδου,	 	που	εγκρίθηκε	με	συναίνεση.	Θα	
βελτιώσει	το	υφιστάμενο	επίπεδο	προστασίας	της	υγείας	και	της	ασφάλειας	για	όλους	
τους	εργαζόμενους,	 ιδίως	εκείνους	που	βρίσκονται	στο	επίκεντρο	της	πανδημίας,	που	
εργάζονται	 απευθείας	 με	 τον	 ιό	 σε	 νοσοκομεία,	 βιομηχανικές	 διαδικασίες	 και	
εργαστήρια.	Η	νέα	οδηγία,	η	οποία	αρχίζει	να	ισχύει	σε	20	ημέρες	από	τη	δημοσίευσή	της,	
θα	μεταφερθεί	από	τα	κράτη	μέλη	πέντε	μήνες	μετά	την	έναρξη	ισχύος	της.	Η	οδηγία	της	
Επιτροπής	διαβιβάστηκε	στο	Ευρωπαϊκό	Κοινοβούλιο	και	το	Συμβούλιο	για	έλεγχο	για	
ένα	μήνα.	



	

Συμμετοχή	του	ΣΜΕ	στο	Virtual	Management	Board	Meeting	του	
Advisory	Committee	of	Safety	and	Health	at	Work	
	

H	 συνάντηση	 αυτή	 πραγματοποιήθηκε	 διαδικτυακά	 στις	 8‐10	 Ιουνίου	 2020.	 Το	
Management	 Board	 ενημερώθηκε	 για	 τα	 μέτρα	 που	 λήφθηκαν	 στο	 πλαίσιο	 της	
πανδημίας.		

Από	την	αρχή	της	κρίσης,	εντοπίστηκαν	και	συζητήθηκαν	θέματα	λήψης	μέτρων	για	την	
τηλεργασία,	πρωτόκολλα	επιστροφής	στους	χώρους	εργασίας	κτλ.	Μάλιστα		συντάχθηκε	
εγκαίρως	και	δημοσιεύτηκε	άρθρο	με	οδηγία	για	το	πώς	θα	υιοθετηθούν	μέτρα	στους	
χώρους	εργασίας	με	την	υποστήριξη	και	της	Commission.		

 Νέο	project	για	τα	Musculoskeletal	disorders	
	

Το	 project	 αυτό	 συσχετίζεται	 με	 την	 τηλεργασία	 και	 στοχεύει	 στην	 παροχή	
καθοδηγητικών	 εργαλείων	 για	 ασφαλή	 τηλεργασία	 και	 πρόληψη	 μυοσκελετικών	
δυσλειτουργιών.	Αυτό	λειτουργεί	διερευνητικά	σε	σχέση	με	την	εξέταση	της	παρούσας	
κατάστασης	ως	προς	το	νομοθετικό	πλαίσιο	και	τις	πολιτικές,	τα	εργαλεία	αξιολόγησης	
κινδύνου	για	την	τηλεργασία.		

 Δημιουργία	νέου	εργαλείου	της	OiRA	για	τον	COVID‐19,	το	οποίο	διατίθεται	σε	
διαφορετικές	γλώσσες	

 Υιοθέτηση	 στις	 3/6/2020	 της	 Οδηγίας	 Αναθεώρησης	 του	 ANNEX	 III	 για	 τους	
βιολογικούς	παράγοντες	με	συμπερίληψη	του	COVID	σε	αυτούς		

 Δημιουργία	survey	που	έχει	στόχο	τη	συλλογή	πληροφορίας	σε	εθνικό	επίπεδο	
ως	προς	τις	δράσεις	σχετικά	με	την	πανδημία	όπως:	
	

 Οι	δραστηριότητες	των	Επιθεωρήσεων	
 Ενημερωτικές	καμπάνιες	και	συμβουλευτικές	δράσεις	
 Επίδραση	στις	υπηρεσίες	επαγγελματικής	υγείας	και	στρατηγική		
 Έρευνα	
 Πρωτοβουλίες	κοινωνικών	εταίρων	

Ως	προς	τις	επικοινωνιακές	δραστηριότητες,	το	Agency	δημιούργησε	ένα	τμήμα	στο	site	
με	τίτλο	«Healthy	Workplaces	stop	the	pandemic».	



Επίσης	δημιουργήθηκαν	δύο	clips	με	τη	χαρακτηριστική	μασκότ	του	EU	OSHA,	το	ένα	
βίντεο	αφορούσε	στο	πλύσιμο	των	χεριών	και	το	άλλο	στην	τηλεργασία	

Επιπλέον,	 η	 Commission	 έχει	 δεσμευτεί	 να	 πάρει	 πρωτοβουλίες	 υποστήριξης	 των	
οικονομικά	 ασθενέστερων	 χωρών	 και	 να	 προτείνει	 οικονομικά	 πακέτα	 στήριξης	 στο	
επόμενο	οικονομικό	πλαίσιο	2021‐2027.	

Στο	πλαίσιο	αυτό	θα	ενισχυθούν	οι	νεότερες	γενιές	που	βρίσκονται	σε	ανεργία	και	δεν	
εκπαιδεύονται.	

	

 Progress	report		&	amendments	στο	Work	programme	2020	
	

To	EU	OSHA	παίζει	 κυρίαρχο	 ρόλο	στην	υποστήριξη	 της	 εφαρμογής	 του	Ευρωπαϊκού	
Πυλώνα	Κοινωνικών	Δικαιωμάτων,	στο	πλαίσιο	του	οποίου	η	Commission	δεσμεύτηκε	
να	κυκλοφορήσει	νέα	Στρατηγική	Υ&Α	το	2021.	

 Roadmap	on	Carcinogens	
	

Διευρύνθηκε	με	τη	συμμετοχή	νέων	εταίρων:	Σλοβενία,	Πορτογαλία,	Βέλγιο,	ECHA	και	
υπό	 τη	 νέα	 ηγεσία	 της	 προεδρείας	 της	 Γερμανίας.	 Η	 στρατηγική	 αναθεωρήθηκε	
προκειμένου	να	καλύψει	την	περίοδο	μέχρι	το	2024.	Οι	ουσιαστικοί	στόχοι	του	Roadmap	
ήταν	 να	 γίνει	 εκτενής	 ενημέρωση	 και	 αφύπνιση	 και	 να	 δοθούν	 τα	 απαραίτητα	 μέσα	
προκειμένου	 να	 ενεργοποιηθούν	 τα	 ενδιαφερόμενα	 μέλη	 και	 να	 δοθεί	 έμφαση	 στην	
ενίσχυση	της	καινοτομίας.	



	

 

Προτάσεις	 του	 Συνδέσμου	 Μεταλλευτικών	 Επιχειρήσεων	 για	 την	
αποτελεσματική	 επανεκκίνηση	 της	 Εθνικής	 Οικονομίας	 μετά	 την	
κρίση	της	πανδημίας	

	
Επισυνάπτεται	παρακάτω	το	σχετικό	υπόμνημα	με	τις	προτάσεις	που	έστειλε	ο	ΣΜΕ:	

1.	Ταχύτερη	απονομή	δικαιοσύνης	με	παράλληλα	μέτρα	αποσυμφόρησης	των	
δικαστηρίων	

Α.	Χρονοβόρα	Διαδικασία	στο	Συμβούλιο	της	Επικρατείας	

Η	εύκολη	και	πολλές	φορές	μη	τεκμηριωμένη	προσφυγή	στο	ΣτΕ	έχει	δημιουργήσει	μία	
«βιομηχανία	προσφυγών»	με	σημαντικές	καθυστερήσεις	κάθε	μορφής	επενδύσεων,	
από	διαφωνούντες	χωρίς	εμφανές	έννομο	συμφέρον.	

Προτείναμε:	

 Αύξηση	κόστους	προσφυγής	(σήμερα	κοστίζει	150	ευρώ	το	παράβολο,	350	
ευρώ	η	κατάθεση	αίτησης	και	500	ευρώ	η	κατάθεση	υπομνήματος	για	τη	δίκη)	

 Θεσμοθέτηση	της	Διαδικασίας	ελέγχου	της	επάρκειας	τεκμηρίωσης	της	
προσφυγής	

Β.	Μέτρα	συντόμευσης	στην	απονομή	δικαιοσύνης	

 Εκπόνηση	μελέτης	για	μεγαλύτερη	εξειδίκευση	δικαστηρίων,	ώστε	οι	διάφορες	
κατηγορίες	υποθέσεων	να	αντιμετωπίζονται	από	εξειδικευμένους	δικαστές	(π.χ.	
σε	 ποινικά,	 εργασιακά,	 φορολογικά,	 διοικητικά,	 περιβαλλοντικά,	 εμπορικά,	
επιχειρηματικά	κ.λπ.)	

 Τροποποίηση	του	άρθρου	55	του	Ν.	4512/2018	που	προβλέπει	ποινικές	διώξεις	
στις	 περιπτώσεις	 παραλείψεων	 ή	 αστοχίας	 αποκατάστασης	 λατομικού	 χώρου	
βάσει	εγκεκριμένων	περιβαλλοντικών	όρων.	Το	ανωτέρω	άρθρο	αντιμετωπίζει	
τις	 παραλείψεις	 αυτές	 με	 τις	 ποινές	 του	 άρθρου	 71	 του	 Ν.	 998/79	 (επίπεδο	
κακουργήματος).	Βάσει	του	νέου	Ποινικού	Κώδικα	άρθρο	99,	η	ποινή	φυλάκισης	
εκτίεται,	 παρά	 το	 γεγονός	 της	 κατάπτωσης	 της	 αντίστοιχης	 εγγυητικής	
επιστολής	

 Θεσμοθέτηση	της	ενδικοφανούς	προσφυγής	ως	μέσου	αποφυγής	της	
καταφυγής	στα		αντίστοιχα	δικαστήρια.	Παράδειγμα	προς	εφαρμογή	αποτελεί	



το	ΥΠΕΝ	στο	οποίο	θα	μπορούσε	να	λειτουργεί	εσωτερικός	μηχανισμός	που	θα	
αντιμετωπίζει	προσφυγές	σε	θέματα	προστίμων	και	ποινών	των	επιθεωρήσεων	

	

2.	Μέτρα	ενίσχυσης	της	ρευστότητας	των	επιχειρήσεων	

Α.	Κατάργηση	της	προκαταβολής	φόρου	

Διαφορετικά,	να	υπολογίζεται	στο	20%	του	μέσου	όρου	των	αποτελεσμάτων	των	
τελευταίων	5	ετών	

Β.	Περαιτέρω	μείωση	του	συντελεστή	φορολόγησης	και	με	επιτάχυνση	στην	εφαρμογή	
της	

Γ.	Προνομιούχα	επιτόκια	δανεισμού	επιχειρήσεων	μέσω	τραπεζών,	με	μεγάλη	περίοδο	
πληρωμής	και	περίοδο	χάριτος	6	μηνών.	Για	το	2020,	τα	δάνεια	να	είναι	άτοκα	

Δ.	Παράταση	προθεσμίας	καταβολής	πάσης	φύσεως	εγγυητικών	επιστολών	
(αποκατάστασης	τοπίου,	διασφάλισης	συμφερόντων	δημοσίου	κ.λπ.)	μέχρι	το	
Φεβρουάριο	του	2021	
	

Ε.	Μείωση	κατά	30%	πάσης	φύσεως	μισθωμάτων	και	τελών	στις	λατομικές	
εκμεταλλεύσεις	λόγω	μεγάλων	οικονομικών	προβλημάτων	που	έχει	δημιουργήσει	η	
πανδημία.	Συμψηφισμός	πάγιου	και	αναλογικού	μισθώματος	για	τα	λατομεία	αδρανών	
υλικών,	όπως	ισχύει	σε	όλα	τα	άλλα	λατομεία	

Προτείνεται	η	διάρκεια	αυτών	των	μέτρων	να	ισχύσει	για	ένα	χρόνο.	

ΣΤ.	Μείωση	των	ισχυουσών	εργοδοτικών	εισφορών	κατά	25%	

Ζ.	Για	τις	επιχειρήσεις	που	ο	ΚΑΔ	τους	ανήκει	στους	πληττόμενους	και	δεν	έκαναν	
χρήση	των	οικονομικών	μέτρων	ενίσχυσης	των	εργαζομένων,	προτείνουμε	να	
απαλλαγούν	από	εργοδοτικές	εισφορές	κατά	5	ποσοστιαίες	μονάδες	για	το	2020	

Η.	Λιμενικά	τέλη	

 Συμψηφισμός	παγίων	και	αναλογικών	τελών	και	μείωση	25%	για	το	2020	
 Οι	 παραχωρησιούχοι	 δικαιωμάτων	 χρήσης	 χώρων	 ζώνης	 λιμένα	 προς	

εγκατάσταση	ή	λειτουργία	επιχείρησης	η	οποία	έχει	πληγεί	δραστικά	από	την	
επιδημία	 του	 κορωνοϊού,	 δυνάμει	 των	 αποφάσεων	 που	 έχουν	 εκδοθεί	 κατ'	
εξουσιοδότηση	της	παραγράφου	2	του	άρθρου	1,	της	παραγράφου	2	του	άρθρου	
2	 και	 των	 παραγράφων	 1	 και	 2	 του	 άρθρου	 3	 της	 από	 11.3.2020	 Πράξης	
Νομοθετικού	 Περιεχομένου	 (Α'55),	 όπως	 εκάστοτε	 ισχύουν,	 να	 απαλλαχθούν	
από	 την	 υποχρέωση	 καταβολής	 οικονομικού	 ανταλλάγματος	 για	 τους	 μήνες	
Μάρτιο,	Απρίλιο,	Μάϊο,	Ιούνιο	και	Ιούλιο	2020,	κατά	παρέκκλιση	των	κείμενων	
διατάξεων	

 Απαλλαγή	 από	 το	 τέλος	 υπέρ	 Ρυθμιστικής	 Αρχής	 Λιμένων	 για	 τις	 ιδιωτικές	
σκάλες	φόρτωσης	μεταλλείων‐λατομείων	

 Συμπερίληψη	 ρυθμίσεων	 για	 ανανέωση	 αδειών	 στις	 χρήσεις	 λιμενικών	
εγκαταστάσεων	 και	 αδειών	 επισκευής	 τους	που	 δεν	 συμπεριλαμβάνονται	 στο	
νόμο	 4607/2019	 περί	 αιγιαλού	 και	 παραλίας.	 Οι	 ρυθμίσεις	 αυτές	 είναι	
καθοριστικές	 για	 την	 ομαλή	 συνέχεια	 της	 προώθησης	 των	 εξορυκτικών	
προϊόντων	προς	τις	αγορές	εσωτερικού	και	εξωτερικού	

	



3.	Μέτρα	ενίσχυσης	της	ανταγωνιστικότητας	των	εξορυκτικών	επιχειρήσεων	
σε	βάθος	2ετίας	

Α.	Μείωση	του	ειδικού	φόρου	κατανάλωσης	πετρελαίου	κίνησης	(ΕΦΚ)	κατά	50%	
ανά	 χιλιόλιτρο	 και	 για	 τις	 οδικές	 μεταφορές	 που	 εξυπηρετούν	 τη	 διακίνηση	
προϊόντων	της	εξορυκτικής	βιομηχανίας	

Β.	Ηλεκτρική	ενέργεια:		

 Επιδότηση	 με	 10	 ευρώ/MWh	 στις	 ανταγωνιστικές	 χρεώσεις	 των	
λογαριασμών	 μέσης	 τάσης	 που	 αφορούν	 εξορυκτικές	 δραστηριότητες	 και	
καθετοποιήσεις	προϊόντων	τους	

 Μείωση	κατά	50%	των	ρυθμιζόμενων	χρεώσεων	ηλεκτρικού	ρεύματος	για	
παραγωγές	και	καθετοποιήσεις	ορυκτών	πρώτων	υλών	

Γ.	 Δυνατότητα	 αναστολής	 εργασιών	 και	 διευθέτησης	 χρόνου	 εργασίας	
(αυξομειώσεις)	ως		διευθυντικό	δικαίωμα	

								Δ.	Δυνατότητα	δημιουργίας	υπεραποσβέσεων	

								Ε.	 Δημιουργία	 αφορολόγητων	 αποθεματικών	 για	 εφαρμογές	 καινοτομιών	 στο	
πλαίσιο		της	Industry	4.0	με	αποσβέσεις	στο	100%	για	τον	πρώτο	χρόνο	

ΣΤ.	Τροποποίηση	του	νέου	αναπτυξιακού	νόμου	για	να	ενισχυθούν	οι	επενδύσεις	σε		
καινοτομία		χωρίς	διαφοροποιήσεις	μεταξύ	μικρών	ή	μεγάλων	επιχειρήσεων	

Ζ.	Τροποποιήσεις	του	Ν.	4512/2018	κύρια	στα	εξής	θέματα:	

 Εγγυητικές	 επιστολές	 για	 αποκατάσταση	 περιβάλλοντος.	 Ο	 τρόπος	
υπολογισμού	 των	 εγγυητικών	 επιστολών	 θα	 βασίζεται	 στην	 εγκεκριμένη	
ΜΠΕ	με	βάση,	όμως	την	περίοδο	διάρκειας	 της	ΑΕΠΟ	και	ανάλογα	με	 την	
προβλεπόμενη	 εξέλιξη	 του	 έργου	 και	 τα	 σχετικά	 με	 αυτήν	 έργα	
αποκατάστασης	

 Οι	 Εγγυητικές	 Επιστολές	 διασφάλισης	 ιδιοκτησιακών	 δικαιωμάτων	 του	
Δημοσίου	να	μην	εφαρμόζονται	αναδρομικά	αλλά	από	την	έκδοση	του	νόμου	
4409/2016	(28.7.2016)	και	μετά.	Να	υπολογίζεται	το	ύψος	τους	ως	4%	του	
αναλογικού	μισθώματος	 επί	 τιμής	 δαπέδου.	Να	σταματήσει	 η	 υποχρέωση	
άσκησης	 αγωγής	 από	 ιδιώτες	 προς	 αναγνώριση	 ιδιοκτησιακών	
δικαιωμάτων	Δημοσίου	

 Οι	 Τεχνικές	 Μελέτες	 που	 αναφέρονται	 στα	 άρθρα	 59,	 60,	 64Α,	 65	 του	 ν.	
4512/2019	και	101	του	ΚΜΛΕ	να	υπαχθούν	σε	καθεστώς	γνωστοποίησης,	
ώστε	 να	 μειωθούν	 σημαντικά	 οι	 χρόνοι	 αδειοδότησης	 των	 εξορυκτικών	
έργων	

 Να	 περιοριστεί	 η	 χρήση	 δανειοθαλάμων	 στα	 εθνικά	 ή	 περιφερειακά	
κατασκευαστικά	έργα.	Θα	επιτρέπονται	μόνο	εφόσον	οι	ανάγκες	των	έργων	
δεν	 καλύπτονται	 από	 τα	 λειτουργούντα	 λατομεία	 της	 περιοχής	 του	
κατασκευαστικού	έργου.	Στις	περιπτώσεις	χρήσης	των	δανειοθαλάμων	να	
ισχύουν	οι	διατάξεις	των	άρθρων	48	και	49	του	4512/2019	και	του	άρθρου	
85	του	ΚΜΛΕ	

 Η	επέκταση	του	Λατομικού	Χώρου	κατά	20%	να	γίνεται	με	απλή	διαδικασία	
προς	όφελος	του	αιτούντος	ο	οποίος	ήδη	έχει	μισθώσει	τον	αρχικό	λατομικό	
χώρο	

 Να	καταργηθεί	η	διάκριση	εις	βάρος	του	κλάδου	της	εξόρυξης,	σε	σχέση	με	
άλλες	δραστηριότητες,	με	την	επιβολή	Πράσινου	Τέλους	1%	επί	του	κύκλου	



εργασιών	μετά	τα	40	έτη	λειτουργίας	ενός	λατομείου,	το	οποίο	είναι	και	εις	
βάρος	της	ορθής	περιβαλλοντικής	διαχείρισης	

Η.	 Ένταξη	 όλων	 των	 κτιριακών	 κατασκευών	 εντός	 ορυχείων‐μεταλλείων‐
λατομείων	 στην	 κατηγορία	 3	 (Άρθρο	 36‐νόμου	 4495/2017),	 ώστε	 να	
επιταχυνθεί	 η	 έκδοση	 οικοδομικών	 αδειών	 εντός	 των	 χώρων	 αυτών.	 Με	 τη	
ρύθμιση	αυτή	θα	εκδίδονται	ηλεκτρονικά,	οικοδομικές	άδειες,	με	την	ευθύνη	του	
αντίστοιχου	 μηχανικού,	 χωρίς	 την	 έγκριση	 των	 πολεοδομιών	 οι	 οποίες	
καθυστερούν	σημαντικότατα	την	εκτέλεση	των	έργων	που	απαιτούνται	για	την	
εύρυθμη	λειτουργία	της	εξορυκτικής	δραστηριότητας			

Ι.	 Επιτάχυνση	 ανάθεσης	 δημοσίων	 έργων	 που	 έχουν	 ήδη	 προγραμματιστεί.	
Ταχύτερη	αξιοποίηση	των	κοινοτικών	προγραμμάτων	στήριξης	με	πρόταξη	των	
έργων	που	θα	έχουν	άμεσα	θετική	επίδραση	στην	εθνική	οικονομία.	

4.	Εκσυγχρονισμός	νομοθεσίας	οδικών	μεταφορών	

Α.	Αύξηση	του	μικτού	βάρους	των	τετραξονικών	από	33	τόνους	στους	38	τόνους,	
διότι	έχουμε	το	δυσμενέστερο	όριο	σε	όλη	την	Ε.Ε.	

Β.	 Το	 ρυμουλκό	 και	 το	 ρυμουλκούμενο	 να	 μην	 έχουν	 υποχρεωτικά	 την	 ίδια	
πινακίδα,	κάτι	που	ισχύει	μόνον	στη	χώρα	μας	από	όλη	την	Ε.Ε.	

Με	 αφορμή	 ερωτήματα	 που	 υπεβλήθησαν	 στην	 Υπηρεσία	 μας	 (μεταξύ	
άλλων	και	από	το	Σύνδεσμο	Μεταλλευτικών	Επιχειρήσεων	με	το	ως	άνω	
έγγραφό	 του),	 σχετικά	 με	 τη	 διάταξη	 της	 παρ.4	 του	 άρθρου	 32	 του	 ν.	
4688/2020	 (Α’	 101)	 και	 την	 ισχύουσα	 απαλλαγή	 από	 την	 υποχρέωση	
αναδάσωσης	 όσων	 εκμεταλλεύονται	 μεταλλεία	 και	 λατομεία	 σε	
προστατευόμενες	 από	 τη	 δασική	 νομοθεσία	 εκτάσεις,	 η	 οποία	
(απαλλαγή)	είχε	εισαχθεί	αρχικώς	ως	προς	τα	λατομεία	με	το	άρθρο	41	
του	ν.	4409/2016	(Α΄	136),	επεκταθεισας	εν	συνεχεια	και	στα	μεταλλεια	
με	την	νεότερη	αντιστοίχου,	περιεχομένου	διάταξη	του	άρθρου	70	του	ν.	
4512/2018	(Α΄	5),	παρεχουμε	την	κατωθι	οδηγια:	

Με	το	άρθρο	32	του	ν.	4688/2020	τροποποιήθηκαν	οι	διατάξεις	της	παρ.	
8	του	αρθρου	45	του	ν.	998/1979	 (Α΄	289)	σχετικα	με	την	υποχρεωση	
αναδάσωσης	σε	περίπτωση	επιτρεπτής	επέμβασης	σε	προστατευόμενες	
από	 τη	 δασική	 νομοθεσίας	 εκτάσεις.	 Συνισταμένης	 της	 τροποποίησης	
στην	 υποχρέωση	 αναδάσωσης	 της	 εκχερσούμενης	 για	 την	
πραγματοποίηση	της	επέμβασης	έκτασης	και	όχι	του	συνόλου	αυτής.	

Παράλληλα	δε	με	την	ως	άνω	τροποποιητική	διάταξη	του	άρθρου	32	του	
ν.	4688/2020:	

α)	 Διατηρήθηκε	 σε	 ισχύ	 η	 διάταξη	 του	άρθρου	 70	 του	 ν.	 4512/2018	 η	
οποία	 προβλέπει	 την	 απαλλαγή	 από	 την	 ως	 άνω	 υποχρέωση	
αναδάσωσης,	 επί	 καταβολής	 αυξημένου	 ανταλλάγματος	 χρήσης,	 των	
εκμεταλλευτών	 μεταλλείων	 και	 λατομείων,	 οποιασδήποτε	 κατηγορίας	
ορυκτού,	 οι	 οποίοι	 έχουν	 καταβάλει	 εγγυητική	 επιστολή	 για	 την	
αποκατάσταση	της	έκτασής	τους	και	β)	απαλείφθηκαν	από	την	παρ.	8	του	
άρθρου	45	του	ν.	998/1979,	οι	αντιστοίχου	περιεχομένου	προγενέστερες	
διατάξεις	του	άρθρου	41	του	ν.	4409/2016	(βλ.	σχετικά	με	τα	ανωτέρω	



και	 τα	 αναφερόμενα	 στην	 Αιτιολογική	 Έκθεση	 του	 ν.	 4688/2020,	
σύμφωνα	 με	 την	 οποία	 «Τέλος	 με	 την	 ως	 άνω	 ρύθμιση	 προτείνεται	 η	
κατάργηση	των	δέκατου	πέμπτου	και	δέκατου	έκτου	εδαφίων	της	παρ.	8	
του	άρθρου	45.	Δεδομένου	ότι	οι	διατάξεις	αυτών	περί	απαλλαγής	από	την	
υποχρέωση	 αναδάσωσης	 και	 δάσωσης	 των	 εκμεταλλευτών	 λατομείων,	
επαναλαμβάνονται	 αυτούσιες,	 με	 την	 προσθήκη	 στο	 ρυθμιστικό	 πεδίο	
αυτών	και	των	μεταλλείων,	στα	επόμενα	δύο	τελευταία	εδάφια	της	ως	άνω	
παραγράφου	8	του	άρθρου	45	του	ν.	998/1979,	τα	οποία	προστέθηκαν	με	
την	 παρ.	 2	 του	 άρθρου	 70	 του	 ν.	 4512/2018».	 Επίσης	 σύμφωνα	 με	 τη	
σχετική	έκθεση	της	Επιστημονικής	Υπηρεσίας	της	Βουλής	των	Ελλήνων,	
σελ.	27	επί	του	συγκεκριμένου	νομοσχεδίου	:	«Αν,	τέλος,	ήθελε	θεωρηθεί	
ότι,	για	λόγους	ασφάλειας	δικαίου,	χρήζουν	ρητής	κατάργησης	τα	ως	άνω	
δύο	εδάφια	του	άρθρου	45	παρ.	8	του	ν.	998/1979,	η	προτεινόμενη	ρύθμιση	
είναι	 σκόπιμο	 να	 αναδιατυπωθεί	 ως	 εξής:	 «4.	 Το	 δέκατο	 πέμπτο	 και	 το	
δέκατο	έκτο	εδάφιο	της	παρ.	8	του	άρθρου	45	του	ν.	998/1979,	όπως	αυτά	
προστέθηκαν	 διά	 της	 παρ.	7	 του	 άρθρου	41	 του	 ν.	4409/2016	 (Α΄	136),	
καταργούνται»,	όπως	και	τελικά	αναδιατυπώθηκε	η	εν	λόγω	διάταξη.	

Σύμφωνα	 με	 τα	 παραπάνω	 εκτεθέντα,	 σε	 κάθε	 περίπτωση	 ισχύουν	 οι	
διατάξεις	 του	 τελευταίου	 εδαφίου	 της	 παρ.	 8	 του	 άρθρου	 45	 του	 ν.	
998/1979	(Α’	289),	όπως	έχουν	τροποποιηθεί	σήμερα,	σύμφωνα	με	τις	
οποίες	:	

«Εκμεταλλευτές	 μεταλλείων	 και	 λατομείων,	 οποιασδήποτε	 κατηγορίας	
ορυκτού,	 οι	 οποίοι	 έχουν	 καταβάλει	 εγγυητική	 επιστολή	 για	 την	
αποκατάσταση	 της	 έκτασής	 τους,	 σύμφωνα	 με	 την	 κείμενη	 νομοθεσία,	
απαλλάσσονται	από	την	υποχρέωση	αναδάσωσης	ή	δάσωσης	έκτασης	ίδιου	
εμβαδού	με	εκείνη	στην	οποία	εγκρίθηκε	η	επέμβαση	και	υποχρεούνται	να	
καταβάλουν	 αντάλλαγμα	 χρήσης	 ίσο	 με	 το	 	 100%	 της	 καθοριζόμενης,	
σύμφωνα	με	το	άρθρο	6,	αξίας	της	έκτασης	τους.	Αποφάσεις	αναδάσωσης	
ή	 δάσωσης	 έκτασης	 ίδιου	 εμβαδού	 που	 έχουν	 ήδη	 εκδοθεί	 και	 αφορούν	
εκμεταλλευτές	 λατομείων	 που	 εμπίπτουν	 στο	 προηγούμενο	 εδάφιο	
ανακαλούνται	 ύστερα	 από	 αίτηση	 του	 ενδιαφερομένου,	 εφόσον	 έχει	
καταβληθεί	ως	αντάλλαγμα	χρήσης	το	100%	της	καθοριζόμενης,	σύμφωνα	
με	το	άρθρο	6,	αξίας	της	έκτασης	επέμβασης».	

	

ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Συμμετοχή	του	προέδρου	του	ΣΜΕ	κ.	Κεφάλα	στο	Delphi	Forum	
2020‐the	day	after	
 

Το	Delphi	Economic	Forum	V	ολοκληρώθηκε	στις	13	Ιουνίου	2020,	με	μια	γεμάτη	
ημέρα	συνεδριών	που	άγγιξαν	διάφορες	πτυχές	του	πώς	θα	μοιάζει	η	επόμενη	
ημέρα	 της	 πανδημίας.	 Κύριο	 μέλημά	 ήταν	 η	 ανάκαμψη,	 καθώς	 και	 οι	



βραχυπρόθεσμες	 και	 μεσοπρόθεσμες	 προοπτικές	 της	 παγκόσμιας	 οικονομίας,	
ένα	θέμα	που	συζητήθηκε	επίσης	εκτενώς	σε	μια	σύνοδο	μεταξύ	του	επικεφαλής	
οικονομολόγου	 του	 ΟΟΣΑ,	 Laurence	 Boone	 και	 του	 επικεφαλής	 οικονομικού	
σχολιαστή	του	χρηματοοικονομικού	Τάιμς	Μάρτιν	Γουλφ.	

Ο	 Αθανάσιος	 Κεφαλάς,	 Πρόεδρος	 του	 Συνδέσμου	 Μεταλλευτικών	
Επιχειρήσεων,	τόνισε	το	μεγάλο	βαθμό	αβεβαιότητας	που	χαρακτηρίζει	τις	
προοπτικές	για	τα	επόμενα	χρόνια.	Ειδικά	όσον	αφορά	στον	τομέα	του,	είπε	
ότι	στόχος	είναι	να	διατηρήσει	το	μερίδιο	του	3%	στο	ΑΕΠ,	100.000	θέσεις	
εργασίας	και	το	μερίδιο	του	10%	όλων	των	εξαγωγών.	
	

	

Παρατίθενται	παρακάτω	τα	κύρια	σημεία	της	ομιλίας	του:	

«Κύριοι	στόχοι	της	ελληνικής	εξορυκτικής	βιομηχανίας	είναι	η	διατήρηση	της	
συνεισφοράς	της	στο	3%	του	ΑΕΠ	και	η	στήριξη	100.000	ποιοτικών	θέσεων	
εργασίας,	κυρίως	στην	ελληνική	περιφέρεια.	Όπως	τόνισε	χαρακτηριστικά	ο	
κ.	 Αθανάσιος	 Κεφάλας,	 Πρόεδρος	 του	 Συνδέσμου	 Μεταλλευτικών	
Επιχειρήσεων,	στην	τοποθέτηση	του	στο	Delphi	Forum	2020,	βασικό	μέλημα	
των	επιχειρήσεων	του	κλάδου	είναι	η	ενίσχυση	των	εξαγωγών,	σε	ποσοστό	
έως	και	10%,	χάρη	στην	έντονη	εξωστρέφεια	της,	όπως	αυτή	εκφράζεται	με	
την	 εξαγωγή	 του	 75%	 των	 πωλήσιμων	 προϊόντων	 της	 σε	 μεγάλο	 αριθμό	
κρατών.	

“Στη	 φετινή	 χρονιά	 θα	 εστιάσουμε	 στη	 μείωση	 των	 επιπτώσεων	 από	 την	
υγειονομική	 κρίση	 και	 τη	 γρήγορη	ανάκαμψη	του	 κλάδου	σε	 ένα	 ιδιαίτερα	
απαιτητικό	 διεθνές	 οικονομικό	 κλίμα,	 εξασφαλίζοντας	 υψηλά	 επίπεδα	
ασφάλειας	και	υγιεινής	για	το	προσωπικό	και	τους	συνεργάτες	μας.	Δίνουμε	
έμφαση	 σε	 δράσεις	 και	 προτάσεις,	 νομοθετικές	 και	 άλλες,	 με	 στόχο	 την	
διασφάλισης	της	παραγωγικής	ικανότητας	και	της	ανταγωνιστικής	θέσης	μας	
στο	διεθνή	στίβο,	λαμβάνοντας	υπόψη	την	πιθανή	καταγραφή	της	χαμηλής	
ζήτησης	πρώτων	υλών	και	της	συμπίεσης	τιμών»,	ανέφερε	στην	συνέχεια	ο	
Πρόεδρος	του	ΣΜΕ.	

«Σ’	 αυτό	 το	 περιβάλλον	 είναι	 απαραίτητο	 να	 επιταχυνθούν	 διαρθρωτικές	
αλλαγές	και	μεταρρυθμίσεις	που	θα	επιταχύνουν	την	απονομή	δικαιοσύνης	
και	θα	ενισχύσουν	την	ασφάλεια	δικαίου,	να	υποστηριχθεί	με	απτά	μέτρα	η	
ρευστότητα	των	επιχειρήσεων	και	να	αποφευχθούν	φαινόμενα	μετακύλισης	
του	 προβλήματος	 από	 τη	 μία	 επιχείρηση	 στην	 άλλη,	 να	 ληφθούν	 μέτρα	
ενίσχυσης	της	ανταγωνιστικότητας	του	κλάδου	με	την	μείωση	του	κόστους	
ενέργειας,	 τον	 υπολογισμό	 των	 αποσβέσεων,	 τη	 διευθέτηση	 του	 χρόνου	



εργασίας	 και	 τον	 εκσυγχρονισμό	 της	 νομοθεσίας	που	αφορά	στις	 χερσαίες	
μεταφορές.	

Η	μεταποίηση	συμβάλλει	στο	ΑΕΠ	της	χώρας	με	περίπου	8%	και	είναι	η	ώρα	
αυτό	 να	 αυξηθεί	 σταδιακά	 τουλάχιστον	 στο	 12%,	 ώστε	 να	 αρχίσει	 να	
προσεγγίζει	τον	Ευρωπαϊκό	μέσο	όρο.	Οι	δυνατότητες	υπάρχουν	και	είναι	η	
ώρα	 να	 κινηθούμε	 αποφασιστικά	 και	 να	 αξιοποιήσουμε	 το	 ανθρώπινο	
κεφάλαιο,	με	την	μείωση	και	του	μη	μισθολογικού	βάρους	και	της	φορολογίας	
των	ικανών	στελεχών	καθώς	και	τα	υπόλοιπα	συγκριτικά	πλεονεκτήματα		της	
χώρας	μας».	

Στο	 βέλτιστο	 τρόπο	 διαχείρισης	 της	 κρίσης	 αναφέρθηκε	 συνοπτικά	 ο	 κ.	
Κεφάλας,	 κλείνοντας	 την	 ομιλία	 του,	 καθώς	 οι	 εταιρείες	 του	
Συνδέσμου	 απάντησαν	 στη	 κρίση,	 λαμβάνοντας	 εγκαίρως	 αποφάσεις	 για	 τη	
διατήρηση	 των	 κρίσιμων	 δραστηριοτήτων	 της	 βιομηχανίας,	 με	 παράλληλη	
διασφάλιση	 της	υγείας	 του	ανθρώπινου	δυναμικού,	 ενώ	έλαβαν	πρωτοβουλίες,	
αξιολογώντας	τα	ρίσκα	και	εκπονώντας	σχέδια	διατήρησης	της	ρευστότητας	και	της	
βιωσιμότητας	σε	καιρούς	αβεβαιότητας.	

Η	τρέχουσα		κρίση	μπορεί	και	πρέπει	να	αποτελέσει	το	θεμέλιο	λίθο	ενός	κύκλου	
ευημερίας	 με	 ταχύτερη	 εφαρμογή	 της	 ψηφιακής	 οικονομίας	 και	 νέων	 μορφών	
εργασίας	και	παραγωγής	στη	χώρα	μας»	

	

Συμμετοχή	 του	 ΣΜΕ	 στη	 διαδικτυακή	 εκδήλωση	 «Υγεία	 και	
Ασφάλεια	στην	Εργασία	2020.	Επίκαιρα	θέματα	και	προκλήσεις	για	
το	μέλλον»		
 

Πρόκειται	 για	 διαδικτυακή	 εκδήλωση	 ενημέρωσης	 και	 ευαισθητοποίησης	 που	
πραγματοποιήθηκε	στις	24/6/2020		στο	πλαίσιο	των	δράσεων	ενημέρωσης	και	
ευαισθητοποίησης	 της	 Εθνικής	 Στρατηγικής	 για	 την	Ασφάλεια	 και	 Υγεία	 στην	
Εργασία	2016‐2020.	
	
Καλύφθηκαν	οι	εξής	θεματικές	ενότητες:	

 'Έρευνα	 ESENER‐3	 για	 τη	 διαχείριση	 της	 ΥΑΕ	 στις	 ευρωπαϊκές	
επιχειρήσεις.	Τα	πρώτα	αποτελέσματα.	

 Ψηφιακά	εργαλεία	παρουσίασης	και	σύγκρισης	στοιχείων	και	δεδομένων	
για	την	ΥΑΕ	σε	ευρωπαϊκό	και	εθνικό	επίπεδο.	

 Αναγνώριση,	αξιολόγηση	και	αντιμετώπιση	των	βιολογικών	παραγόντων	
κινδύνου	στους	χώρους	εργασίας.	

 Ασφαλείς	&	Υγιείς	Χώροι	Εργασίας	&	SARS‐COV‐2.	

 Οι	δράσεις	του	Δικτύου	Enterprise	Europe	Network	και	η	προαγωγή	των	
θεμάτων	ΥΑΕ.	

		



 Παράγοντες	κινδύνου	και	διαχείριση	του	άγχους	στην	 εργασία	πριν	και	
μετά	την	πανδημία.	

 Το	 πρόγραμμα	 του	 Ευρωπαϊκού	 Οργανισμού	 EU‐OSHA	 για	 τις	
μυοσκελετικές	 παθήσεις	 (ΜΣΠ)	 που	 σχετίζονται	 με	 την	
εργασία.	Επισκόπηση	στοιχείων	και	δεδομένων	για	την	προετοιμασία	της	
νέας	εκστρατείας	2020‐2023	"	Μειώστε	την	καταπόνηση".	

 Η	 ψηφιακή	 εποχή	 (digitalisation)	 και	 οι	 επιπτώσεις	 στην	 υγεία	 και	
ασφάλεια	στην	εργασία.	

Ο	 ΣΜΕ	 μετείχε	 μέσω	 του	 Γενικού	 του	 Διευθυντή	 κ.	 Χρ.	 Καβαλόπουλου.	 Η	
παρουσίασή	του	επισυνάπτεται	παρακάτω	

zoom webinar 
στρατηγικη υγειας κα	

Για	να	δείτε	την	παρουσίαση	,	κάντε	διπλό	κλικ	πάνω	στο	εικονίδιο		

	

ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Αλλαγή	στην	αδειοδότηση	των	εξορυκτικών	έργων	
 

Η	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή	έχει	αναθέσει	δύο	μελέτες	που	αφορούν	στα	εξορυκτικά	έργα.	Η	
πρώτη	 θα	 αξιολογήσει	 την	 εφαρμογή	 της	 Οδηγίας	 Διαχείρισης	 Μεταλλευτικών	
Αποβλήτων	 από	 τα	 κράτη	 μέλη	 και	 θα	 προτείνει	 τροποποιήσεις	 και	 η	 δεύτερη	 θα	
διερευνήσει	τη	δυνατότητα	εφαρμογής	μελέτης	επικινδυνότητας,	ως	βασικό	στοιχείο	της	
ΜΠΕ,	σε	όλο	το	εξορυκτικό	έργο	(μέθοδο	εκμετάλλευσης,	εξορυκτικά	κενά,	διαχείριση	
αποβλήτων).	

	

Position	paper	της	Εuromines	για	τις	Αρχές	της	ΕΕ	για	τη	βιώσιμη	
προμήθεια	πρώτων	υλών	(Euromines,	30/6/2020)	
 

Τα	 βασικά	 σημεία	 του	 position	 paper	 σχετικά	 με	 τις	 αρχές	 της	 Ε.Ε.	 για	 τη	 βιώσιμη	
προμήθεια	πρώτων	υλών,	παρατίθενται	παρακάτω:	

Γενικές	παρατηρήσεις:	

	
 Η	βιομηχανία	έχει	δεσμευτεί	να	συμβάλει	στην	επίτευξη	των	στόχων	βιώσιμης	
ανάπτυξης	του	ΟΗΕ	και	ως	εκ	τούτου,	υποστηρίζει	την	υιοθέτηση	τέτοιων	αρχών	
που	 βασίζονται	 στις	 τρέχουσες	 πολιτικές	 της	 ΕΕ	 που	 ορίζονται	 στη	 Συνθήκη	
όπως	και	σε	άλλα	έγγραφα	πολιτικής	και	εφαρμόζονται	μέσω	της	νομοθεσίας	της	
ΕΕ.	



 Αυτές	οι	αρχές	πρέπει	να	αντικατοπτρίζουν	το	υψηλό	επίπεδο	βιωσιμότητας	της	
υφιστάμενης	παραγωγής	ορυκτών	πρώτων	υλών	στην	ΕΕ	και	να	τις	προωθούν	
εξίσου	σε	διεθνές	επίπεδο	όπως	και	σε	επίπεδο	αγοράς.	Ενώ	περιγράφουν	αρχές	
για	 τη	 βιώσιμη	 	 παραγωγή	 σε	 ένα	 ευρωπαϊκό	 πλαίσιο,	 ωστόσο	 θα	 πρέπει	 να	
λαμβάνονται	 υπόψη	 η	 συνάφεια	 και	 ο	 αντίκτυπός	 τους	 στον	 ανταγωνισμό	
αντίστοιχα	σε	διεθνές	επίπεδο.	Επομένως,	πρέπει	να	παραμείνουν	γενικές	και	να	
μην	αναφέρονται	σε	κάποιο	συγκεκριμένο	νομικό	πλαίσιο	τη	δεδομένη	στιγμή,	
όπως	οι	αρχές	που	ορίζονται	στη	Συνθήκη.	

 Ενώ	 καθίσταται	 σαφές	 ότι	 η	 Πράσινη	 Συμφωνία	 αποσκοπεί	 στην	 ευρύτερη	
ενίσχυση	 της	 βιωσιμότητας,	 δεν	 φαίνεται	 σκόπιμο	 να	 αναφερθεί	 σε	
συγκεκριμένες	προτάσεις	πολιτικής	που	υποβλήθηκαν	το	2020,	αφού	οι	αρχές	θα	
έπρεπε	να	 είναι	διαχρονικές.	Η	μελλοντική	νομοθεσία	μπορεί	 να	συμπληρώσει	
λεπτομέρειες	 για	 περαιτέρω	 ανάπτυξη	 και	 βελτίωση	 	 στόχων	 βιώσιμης	
ανάπτυξης	 και	 δεν	 εναπόκειται	 στις	 υφιστάμενες	 αρχές	 να	 προδικάσουν	 τη	
νομοθεσία	θέτοντας	λεπτομερείς	στόχους	ή	κανόνες.	

 Επιπλέον,	οι	αρχές	δεν	πρέπει	να	παρεμβαίνουν	στις	υπάρχουσες	αρμοδιότητες	
των	κρατών	μελών	ή	άλλων	εθνικών	αρχών.	

 Για	λόγους	ευρείας	αναγνώρισης	των	Αρχών	και	για	την	περαιτέρω	προώθησή	
τους,	 οι	 αναφορές	 σε	 πρότυπα	 και	 πρακτικές	 πρέπει	 πάντα	 να	 είναι	
εναρμονισμένες	 	με	πρότυπα	ή	πρακτικές	που	είναι	αποδεκτά	σε	ευρωπαϊκό	ή	
διεθνές	επίπεδο.		

Οι	ορυκτοί	πόροι	ήταν	ανέκαθεν,	είναι	και	θα	συνεχίσουν	να	είναι	θεμελιώδεις	για	την	
υποστήριξη	 της	 οικονομικής	 και	 κοινωνικής	 ανάπτυξης,	 αποτελώντας	 αφετηρία	 των	
θεμελιωδών	αλυσίδων	αξίας.	Αυτό	το	σύνολο	αρχών	για	κοινωνικά,	περιβαλλοντικά	και	
οικονομικά	βιώσιμες	πρώτες	ύλες	στην	Ευρώπη,	αναπτύχθηκε	από	την	υποομάδα	RMSG	
«Ανταλλαγή	 βέλτιστων	 πρακτικών	 σχετικά	 με	 τον	 σχεδιασμό	 της	 χρήσης	 γης,	 την	
αδειοδότηση	 και	 τις	 γεωλογικές	 γνώσεις».	 Στην	 κατεύθυνση	 αυτή,	 τα	 κράτη	 μέλη	
ενθαρρύνονται	να	διασφαλίσουν	ότι	αυτά	ενσωματώνονται	στις	στρατηγικές	τους	για	
τις	πρώτες	ύλες.	

Η	βιώσιμη	προμήθεια	ορυκτών	πρώτων	υλών	της	ΕΕ	τηρεί	και	υποστηρίζει	τους	στόχους	
και	 τις	 αξίες	 της	 ΕΕ,	 όπως	 ορίζονται	 στη	 Συνθήκη	 της	 Λισαβόνας,	 οι	 οποίες	
περιλαμβάνουν:	

1. Προώθηση	της	ειρήνης,	των	αξιών	της	και	της	ευημερίας	των	πολιτών	της	
2. Εξασφάλιση	ελευθερίας,	ασφάλειας	και	δικαιοσύνης	χωρίς	εσωτερικά	σύνορα	
3. Βιώσιμη	 ανάπτυξη	 βασισμένη	 σε	 ισορροπημένη	 οικονομική	 ανάπτυξη	 και	

σταθερότητα	 τιμών,	 μια	 εξαιρετικά	 ανταγωνιστική	 οικονομία	 της	 αγοράς	 με	
πλήρη	απασχόληση,	κοινωνική	πρόοδο	και	προστασία	του	περιβάλλοντος	

4. Καταπολέμηση	του	κοινωνικού	αποκλεισμού	και	των	διακρίσεων	
5. Προώθηση	της	επιστημονικής	και	τεχνολογικής	προόδου	
6. Ενίσχυση	της	οικονομικής,	 κοινωνικής	και	 εδαφικής	συνοχής	και	αλληλεγγύης	

μεταξύ	των	χωρών	της	ΕΕ	
7. Σεβασμός	της	πλούσιας	πολιτιστικής	και	γλωσσικής	της	ποικιλομορφίας	
8. Ίδρυση	οικονομικής	και	νομισματικής	ένωσης	με	νόμισμα	το	ευρώ.	

	



	
Συγκεκριμένα,	οι	ακόλουθες	αρχές	υποστηρίζονται	από	τη	βιώσιμη	προμήθεια	πρώτων	
υλών	της	ΕΕ:	Ανθρώπινη	αξιοπρέπεια,	ελευθερία,	δημοκρατία,	ισότητα,	κράτος	δικαίου	
και	ανθρώπινα	δικαιώματα.	

Η	βιώσιμη	προμήθεια	ορυκτών	πρώτων	υλών	στην	ΕΕ	συμμορφώνεται	νομικά	με	την	
ισχύουσα	εθνική	και	κοινοτική	νομοθεσία	και	τις	διεθνώς	συμφωνημένες	αρχές.	

Η	βιώσιμη	εξόρυξη	ορυκτών	πρώτων	υλών	της	ΕΕ	υποστηρίζει	τη	χρηστή	διακυβέρνηση,	
τα	ανθρώπινα	δικαιώματα,	την	ασφάλεια	και	τις	κοινότητες	

Οι	δραστηριότητες	βιώσιμης	εξόρυξης	ορυκτών	πρώτων	υλών	της	ΕΕ:	

α σέβονται	 τα	ανθρώπινα	 δικαιώματα,	 τους	πολιτισμούς,	 τα	 έθιμα	και	 τις	 αξίες	
των	 ατόμων	 που	 επηρεάζονται	 από	 τις	 δραστηριότητές	 τους,	
συμπεριλαμβανομένων	των	αυτόχθονων	πληθυσμών	

β συμμορφώνονται	με	 τις	 ηθικές	 επιχειρηματικές	πρακτικές	που	διατηρούν	 την	
υψηλότερη	 επιχειρησιακή	 ακεραιότητα	 σε	 όλες	 τις	 λειτουργίες	 και	 σε	 υγιή	
συστήματα	διακυβέρνησης	όπως	ορίζονται	στην	κοινοτική	και	εθνική	νομοθεσία	
και	σε	διεθνώς	αποδεκτά	πρότυπα	

γ επιδιώκουν	 έναν	 εποικοδομητικό	 διάλογο	 για	 την	 προώθηση	 της	 κοινωνικής,	
οικονομικής	και	θεσμικής	ανάπτυξης	των	κοινοτήτων	στις	οποίες	λειτουργούν	
και	 συμβάλλουν	 στην	 κοινωνικοοικονομική	 πρόοδο	 των	 κοινοτήτων	 που	
σχετίζονται	με	τις	δραστηριότητές	τους	εντός	των	αρμοδιοτήτων	τους.	

δ εφαρμόζουν	έναν	αποτελεσματικό	και	διαφανή	διάλογο	και	επικοινωνία	με	τα	
ενδιαφερόμενα	μέρη	

ε διεξάγονται	 με	 τρόπο	που	 διασφαλίζει	 τη	 μακροπρόθεσμη	βιωσιμότητά	 τους,	
προκειμένου	 να	 αναπτυχθούν	 και	 να	 ικανοποιηθούν	 οι	 απαιτήσεις	 και	 οι	
προσδοκίες	 της	 σύγχρονης	 κοινωνίας	 για	 ορυκτά	 και	 μέταλλα.	 Η	 βιώσιμη	
εξόρυξη	πρώτων	υλών	στην	ΕΕ	συμβάλλει	στην	κοινωνικοοικονομική	πρόοδο	
των	κοινοτήτων	που	συνδέονται	με	τις	δραστηριότητές	τους	



στ διεξάγονται	 με	 τρόπο	 υπεύθυνο	 για	 όλα	 τα	 οικονομικά	 θέματα	 και	 τις	
περιβαλλοντικές	 και	 κοινωνικές	 πτυχές	 των	 δραστηριοτήτων	 τους.	 Η	
βιωσιμότητα	 ενσωματώνεται	 στις	 στρατηγικές	 εταιρικής	 διακυβέρνησης	 και	
στα	συστήματα	διαχείρισης	που	βασίζονται	στην	εταιρική	κοινωνική	ευθύνη	και	
περιλαμβάνουν	 τη	 διαχείριση	 κινδύνων.	 Εφαρμόζονται	 υγιή	 συστήματα	
διαφάνειας,	συμπεριλαμβανομένων	των	χρηματοοικονομικών	αναφορών	στους	
επενδυτές	και	στο	κοινό	

ζ επιδιώκουν	τη	συνεχή	βελτίωση	των	περιβαλλοντικών	επιδόσεων	με	βάση	τη	
σωστή	επιστήμη	και	την	τεχνική	και	οικονομική	σκοπιμότητα.	Σύμφωνα	με	τις	
κοινοτικές	 και	 εθνικές	πολιτικές	 και	 νομοθεσίες,	 οι	 αρνητικές	 επιπτώσεις	στο	
νερό	 και	 στο	 έδαφος	 των	 εργασιών	 στο	 περιβάλλον	 παρακολουθούνται	 και	
ελαχιστοποιούνται	

η προωθούν	 τη	 διατήρηση	 της	 βιοποικιλότητας	 και	 συμπεριλαμβάνουν	 τις	
ορυκτές	 πρώτες	 ύλες	 σε	 ολοκληρωμένες	 προσεγγίσεις	 στον	 σχεδιασμό	 της	
χρήσης	γης.	
Η	ωφέλεια	 της	 ΕΕ	 για	 βιώσιμες	 ορυκτές	 πρώτες	 ύλες	 προσπαθεί	 συνεχώς	 να	
ελαχιστοποιεί	 τις	 εκπομπές	 αερίων	 του	 θερμοκηπίου	 μέσω,	 για	 παράδειγμα,	
βελτιώνοντας	 την	 αποδοτικότητα	 της	 χρήσης	 ενέργειας.	 Οι	 ισοδύναμες	
εκπομπές	CO2	μετρώνται	ή	/	και	εκτιμώνται	και	αναφέρονται	σύμφωνα	με	τα	
αποδεκτά	 πρότυπα	 αναφοράς	 που	 ορίζονται	 στην	 κοινοτική	 και	 εθνική	
νομοθεσία.	
	

	
2.	Ο	βιώσιμος	εφοδιασμός	της	Ε.Ε.	με	πρώτες	ύλες:	

I. αναγνωρίζει	τις	πρώτες	ύλες	ως	τον	βασικό	κρίκο	σε	βιώσιμες	αλυσίδες	αξίας	που	
συμβάλλουν	σε	οικονομικό,	περιβαλλοντικό	και	κοινωνικό	επίπεδο	



II. εφαρμόζει	χρηστή	δημοσιονομική	διαχείριση	
III. βελτιώνει	 συνεχώς	 τις	 περιβαλλοντικές	 επιδόσεις,	 βελτιώνει	 την	 αποδοτική	

χρήση	ενέργειας,	συμβάλλει	στον	μετριασμό	και	την	προσαρμογή	της	κλιματικής	
αλλαγής	

IV. λαμβάνει	υπόψη	μέτρα	προστασίας	του	περιβάλλοντος	και	μετριασμού	καθ	'όλη	
τη	διάρκεια	ζωής	ενός	τόπου	εξόρυξης,	από	την	έρευνα	ως	την	εξόφληση,	αλλά	
και	καθ'	όλη	τη	διάρκεια	του	κύκλου	ζωής	των	υλικών	του.	

V. προσπαθεί	για	την	αμοιβαία	αναγνώριση	των	υπαρχουσών	πρακτικών,	κωδικών	
και	προτύπων	σε	όλο	τον	κόσμο	που	προσφέρουν	βιώσιμη	διαχείριση	πόρων	

VI. επιτρέπει	 τη	 βιώσιμη	 χρήση	 ορυκτών	 πόρων	 κατά	 μήκος	 αλυσίδων	 αξίας	 και	
συμβάλλει	στην	κυκλική	οικονομία	της	ΕΕ,	όπου	αυτό	είναι	δυνατόν,	και	εντός	
των	αρμοδιοτήτων	της.	Η	βιώσιμη	προμήθεια	πρώτων	υλών	στην	ΕΕ	διευκολύνει	
και	ενθαρρύνει	την	κατανόηση	των	κύκλων	ζωής	τους	και	μαζί	με	ολόκληρη	την	
αλυσίδα	αξίας	υποστηρίζει	την	προώθηση	της	ασφαλούς	χρήσης,	της	ανάκτησης,	
της	ανακύκλωσης	και	/	ή	της	διάθεσης	των	προϊόντων.	

Η	 Ευρωπαϊκή	 βιώσιμη	 εξόρυξη	 πρώτων	 υλών	 σχεδιάζει,	 κατασκευάζει,	 λειτουργεί,	
παρακολουθεί	 και	 κλείνει/εξοφλεί	 τις	 εγκαταστάσεις	 απόθεσης	 και	 αποθήκευσης	
αποβλήτων	 και	 συναφών	 υποδομών,	 χρησιμοποιώντας	 ολοκληρωμένες	 πρακτικές	
διαχείρισης	 και	 διακυβέρνησης	 που	 βασίζονται	 στην	 εκτίμηση	 κινδύνου	 σύμφωνα,	
πάντα,	με	διεθνώς	αναγνωρισμένες	καλές	πρακτικές	και	την	αντίστοιχη	νομοθεσία	της	
Ε.Ε.	και	τη	νομοθεσία	των	κρατών	μελών.		

Η	βιώσιμη		εξαγωγή	ορυκτών	πρώτων	υλών	της	ΕΕ	βρίσκεται	πίσω	από	τους	στόχους	
των	 παγκόσμιων	 κλιματικών	 συμφωνιών	 μέσω	 της	 αποφυγής,	 της	 μείωσης	 ή	 του	
μετριασμού	των	εκπομπών	άνθρακα	και	της	χρήσης	διαθέσιμων	ανανεώσιμων	πηγών	
ενέργειας.	

Τέλος,	η		βιώσιμη	εξόρυξη	ορυκτών	πρώτων	υλών	της	ΕΕ	:	

 συμβάλλει	 στην	 ανθεκτικότητα	 των	 δραστηριοτήτων	 και	 των	 γειτονικών	
κοινοτήτων	ενόψει	των	κλιματικών	επιπτώσεων	

 δεσμεύεται	 πλήρως	 για	 την	 προστασία	 	 της	 	 υγείας	 και	 την	 ασφάλειας	 των	
εργαζομένων	προς	την	επίτευξη	μηδενικό	στόχου	ατυχημάτων,	τη	βελτίωση	των	
δεξιοτήτων	 του	 εργατικού	 δυναμικού	 τους,	 δημιουργώντας	 και	 διατηρώντας	
καλή	ποιότητα	του	επαγγελματικού	περιβάλλοντος.	Είναι	επίσης	δεσμευμένη	να	
διασφαλίσει	ότι	οι	ασφαλείς	συνθήκες	διαβίωσης	στις	τοπικές	τους	κοινότητες	
δεν	θα	τεθούν	σε	κίνδυνο	από	τις	επιχειρήσεις	τους.	



	

ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Παρουσίαση	στην	τριμερή	επιτροπή	διαιτησίας	του	ΟΜΕΔ	των	
απόψεων	του	ΣΜΕ	περί	μονομερούς	προσφυγής	
 
Παρουσιάστηκαν	στο	ΔΣ	από	τον	κο	Καβαλόπουλο	οι	απόψεις	του	Συνδέσμου	περί	του	
μη	 νόμιμου	 και	 αβάσιμου	 της	 μονομερούς	 προσφυγής	 της	 ΟΜΕ	 στη	 διαιτησία,	 στην	
τριμερή	 επιτροπή	 διαιτησίας	 του	 ΟΜΕΔ.	 	 Η	 	 γνώμη	 μας	 είναι	 ότι	 η	 δυνατότητα	
μονομερούς	προσφυγής	που	προέβλεπε	ο	παλιός	νόμος	1890/1990,	έχει	αναιρεθεί	από	
το	 νόμο	 4635/2019.	 Με	 βάση	 το	 νέο	 νόμο,	 πρέπει	 να	 πληρούνται	 συγκεκριμένες		
προϋποθέσεις	για	υπαγωγή	στη	δυνατότητα	μονομερούς	προσφυγής	στη	διαιτησία	και	
αυτές	οι	προϋποθέσεις	δεν	πληρούνται	στη	δική	μας	περίπτωση.	

 

	

ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ 
Πλούσιος		και	ο	Ιούνιος		από	αναρτήσεις	και	δημοσιεύματα	που	αφορούσαν		τον	
Σύνδεσμο	Μεταλλευτικών	Επιχειρήσεων.	
Δημοσιεύματα		στις	εφημερίδες	Ναυτεμπορική	και	Καθημερινή	άρθρο	στο	Βήμα	
της	 Κυριακής	 	 αλλά	 και	 πάνω	 από	 είκοσι	 αναρτήσεις	 σε	 μεγάλα	 και	 μικρά	
ιστολόγια		πρόβαλαν		την	αναπτυξιακή	στρατηγική	του	εξορυκτικού	κλάδου		και	
η	στήριξη	που	προσφέρει	στην	Εθνική	Οικονομία.	



Επίσης	η	Ομιλία	του	προέδρου	του	ΣΜΕ	κ	Αθανασίου	Κεφάλα	στο	Φόρουμ	των	
Δελφών		έτυχε	μεγάλης	προβολής		
	

«H	ελληνική	εξορυκτική	βιομηχανία	στοχεύει	να	κρατήσει	την	συνεισφορά	
της	 στο	 3%	 στο	 ΑΕΠ,	 να	 συνεχίσει	 να	 στηρίζει	 τη	 διατήρηση	 περίπου	
100.000	ποιοτικών	θέσεων	εργασίας	

Κύριοι	 στόχοι	 της	 ελληνικής	 εξορυκτικής	 βιομηχανίας	 είναι	 η	 διατήρηση	 της	
συνεισφοράς	 της	 στο	 3%	 του	 ΑΕΠ	 και	 η	 στήριξη	 100.000	 ποιοτικών	 θέσεων	
εργασίας,	 κυρίως	 στην	 ελληνική	 περιφέρεια.	 Όπως	 τόνισε	 χαρακτηριστικά	 ο	 κ.	
Αθανάσιος	Κεφάλας,	Πρόεδρος	του	Συνδέσμου	Μεταλλευτικών	Επιχειρήσεων,	στην	
τοποθέτηση	 του	 στο	Delphi	Forum	2020,	 βασικό	 μέλημα	 των	 επιχειρήσεων	 του	
κλάδου	είναι	η	ενίσχυση	των	εξαγωγών,	σε	ποσοστό	έως	και	10%,	χάρη	στην	έντονη	
εξωστρέφεια	της,	όπως	αυτή	εκφράζεται	με	την	εξαγωγή	του	75%	των	πωλήσιμων	
προϊόντων	της	σε	μεγάλο	αριθμό	κρατών.	

“Στη	 φετινή	 χρονιά	 θα	 εστιάσουμε	 στη	 μείωση	 των	 επιπτώσεων	 από	 την	
υγειονομική	 κρίση	 και	 τη	 γρήγορη	 ανάκαμψη	 του	 κλάδου	 σε	 ένα	 ιδιαίτερα	
απαιτητικό	διεθνές	οικονομικό	κλίμα,	εξασφαλίζοντας	υψηλά	επίπεδα	ασφάλειας	
και	 υγιεινής	 για	 το	 προσωπικό	 και	 τους	 συνεργάτες	 μας.	 Δίνουμε	 έμφαση	 σε	
δράσεις	 και	 προτάσεις,	 νομοθετικές	 και	 άλλες,	 με	 στόχο	 την	 διασφάλισης	 της	
παραγωγικής	 ικανότητας	 και	 της	 ανταγωνιστικής	 θέσης	 μας	 στο	 διεθνή	 στίβο,	
λαμβάνοντας	υπόψη	την	πιθανή	καταγραφή	της	χαμηλής	ζήτησης	πρώτων	υλών	
και	της	συμπίεσης	τιμών»,	ανέφερε	στην	συνέχεια	ο	Πρόεδρος	του	ΣΜΕ.	

«Σ’	αυτό	το	περιβάλλον	είναι	απαραίτητο	να	επιταχυνθούν	διαρθρωτικές	αλλαγές	
και	 μεταρρυθμίσεις	 που	 θα	 επιταχύνουν	 την	 απονομή	 δικαιοσύνης	 και	 θα	
ενισχύσουν	την	ασφάλεια	δικαίου,	να	υποστηριχθεί	με	απτά	μέτρα	η	ρευστότητα	
των	επιχειρήσεων	και	να	αποφευχθούν	φαινόμενα	μετακύλισης	του	προβλήματος	
από	 τη	 μία	 επιχείρηση	 στην	 άλλη,	 να	 ληφθούν	 μέτρα	 ενίσχυσης	 της	
ανταγωνιστικότητας	 του	 κλάδου	 με	 την	 μείωση	 του	 κόστους	 ενέργειας,	 τον	
υπολογισμό	 των	 αποσβέσεων,	 τη	 διευθέτηση	 του	 χρόνου	 εργασίας	 και	 τον	
εκσυγχρονισμό	της	νομοθεσίας	που	αφορά	στις	χερσαίες	μεταφορές.	

Η	μεταποίηση	συμβάλλει	στο	ΑΕΠ	της	χώρας	με	περίπου	8%	και	είναι	η	ώρα	αυτό	
να	αυξηθεί	σταδιακά	τουλάχιστον	στο	12%,	ώστε	να	αρχίσει	να	προσεγγίζει	τον	
Ευρωπαϊκό	 μέσο	 όρο.	 Οι	 δυνατότητες	 υπάρχουν	 και	 είναι	 η	 ώρα	 να	 κινηθούμε	
αποφασιστικά	και	να	αξιοποιήσουμε	το	ανθρώπινο	κεφάλαιο,	με	την	μείωση	και	
του	μη	μισθολογικού	βάρους	και	της	φορολογίας	των	ικανών	στελεχών	καθώς	και	
τα	υπόλοιπα	συγκριτικά	πλεονεκτήματα		της	χώρας	μας».	

Στο	βέλτιστο	τρόπο	διαχείρισης	της	κρίσης	αναφέρθηκε	συνοπτικά	ο	κ.	Κεφάλας,	
κλείνοντας	 την	 ομιλία	 του,	 καθώς	οι	 εταιρείες	 του	Συνδέσμου	απάντησαν	στη	
κρίση,	 λαμβάνοντας	 εγκαίρως	 αποφάσεις	 για	 τη	 διατήρηση	 των	 κρίσιμων	
δραστηριοτήτων	 της	 βιομηχανίας,	 με	 παράλληλη	 διασφάλιση	 της	 υγείας	 του	
ανθρώπινου	δυναμικού,	ενώ	έλαβαν	πρωτοβουλίες,	αξιολογώντας	τα	ρίσκα	και	



εκπονώντας	σχέδια	διατήρησης	της	ρευστότητας	και	της	βιωσιμότητας	σε	καιρούς	
αβεβαιότητας.		

	

Η	τρέχουσα		κρίση	μπορεί	και	πρέπει	να	αποτελέσει	το	θεμέλιο	λίθο	ενός	κύκλου	
ευημερίας	 με	 ταχύτερη	 εφαρμογή	 της	 ψηφιακής	 οικονομίας	 και	 νέων	 μορφών	
εργασίας	και	παραγωγής	στη	χώρα	μας».		

	

Ενδεικτικές	αναρτήσεις	

	

	

	

	

	

Ρεπορτάζ		στην	Ναυτεμπορική		και	επισημάνσεις	στην	Καθημερινή	

	



	

	

	

	

Τέλος	το	άρθρο	στο	Βήμα	

	



	

Και	το	κείμενο	

«Σαφές	 σχέδιο	 για	 την	 επόμενη	 μέρα	 προτείνει	 ο	 Σύνδεσμος	
Μεταλλευτικών	Επιχειρήσεων	

Η	δεκαετής	εγχώρια	οικονομική	κρίση	έκλεινε	το	κύκλο	της,	στο	τέλος	του	2019	
έγινε	ένας	πολύ	θετικός	απολογισμός	εξελίξεων	για	την	ελληνική	οικονομία	και	με	
την	 έναρξη	 του	 τρέχοντος	 έτους	 η	 έμφαση	 είχε	 περάσει	 στην	 ανάπτυξη,	 τον	
εκσυγχρονισμό	και	την	ενίσχυση	της	ανταγωνιστικότητας	και	της	εξωστρέφειας.	

Ελάχιστους	 μήνες	 αργότερα	 η	 ελληνική	 και	 παγκόσμια	 οικονομία	 δέχεται	 ένα	
αναπάντεχο	 και	 βαρύ	 πλήγμα.	 Πέρα	 	 από	 τις	 προκλήσεις	 που	 προϋπήρχαν	 και	
συνεχίζουν	να	υφίστανται,	προστίθεται	η	ανάγκη	διατήρησης	της	απασχόλησης	και	
τόνωσης	 των	 επενδύσεων	σε	 ένα	περιβάλλον	 κατάρρευσης	 της	 ζήτησης	 και	 της	
προσφοράς	καθώς	και	σημαντικής	διατάραξης	της	εφοδιαστικής	αλυσίδας.	

Όμως	ο	εξορυκτικός	κλάδος,	με	μεγάλη	εμπειρία	στη	διαχείριση	κρίσεων	όπως	το	
απέδειξε	και	στην	προηγούμενη	δεκαετία,	ακολούθησε	ένα	επιτυχημένο	τρίπτυχο	
για	το	πέρασμα	στην	επόμενη	μέρα	που	είναι:	

‐Απάντησε	 στη	 κρίση,	 αποφασίζοντας	 τις	 κρίσιμες	 δραστηριότητες	 που	 θα	
διατηρηθούν,	με	παράλληλη	διασφάλιση	της	υγείας	του	ανθρώπινου	δυναμικού.		

Σ’	 αυτή	 τη	 δύσκολη	 συγκυρία	 ο	 εξορυκτικός	 κλάδος	 δείχνει	 αντοχές,	 έδωσε	
ιδιαίτερο	βάρος	στη	φροντίδα	για	την	υγεία	των	εργαζομένων	και	των	συνεργατών	
του,	στήριξε	το	σύστημα	υγείας	και	τις	τοπικές	κοινωνίες	και	οργανώνεται	για	να	
συμβάλλει,	 με	 το	 μέγιστο	 των	 δυνατοτήτων	 του,	 στην	 ανάκαμψη	 της	 ελληνικής	
οικονομίας	

‐Ξαναπήρε	 τη	 πρωτοβουλία,	 κατανοώντας	 τα	 ρίσκα	 και	 εκπονώντας	 σχέδια	
διατήρησης	της	της	ρευστότητας	και	βιωσιμότητας	σε	καιρούς	αβεβαιότητας.		

Παρά	το	γεγονός	ότι	η	εγχώρια	αγορά	είναι	μικρή	και	ο	διεθνής	ανταγωνισμός	είναι	
υψηλός	 	 από	 μεγάλες	 εταιρείες,	 αξιοποιώντας	 	 πολλά	 κοιτάσματα	 παγκόσμιας	
κλάσης,	τη	γεωγραφική	θέση	της	χώρας	που	δίνει	πλεονεκτήματα	μεταφορών,	τη	
τεχνογνωσία	που	έχει	αναπτυχθεί	και	την	τόλμη	των	να	βγουν	έξω	από	τα	ελληνικά	
σύνορα,	 οι	 ελληνικές	 εταιρείες	 του	 εξορυκτικού	 κλάδου	 αποτελούν	 θετικό	
παράδειγμα	για	το	νέο	παραγωγικό	υπόδειγμα	της	χώρας	

	

‐Θεμελίωσε	 κύκλο	 ευημερίας,	 αξιοποιώντας	 τη	 κρίση	 ως	 καταλύτη	 για	 την	
επανεξέταση	διεργασιών,	θεσμοθέτηση	συνεργασίας	από	απόσταση	και	 	για	την	
επιτάχυνση	εισαγωγής	αυτοματισμών	και	ψηφιακών	ικανοτήτων.		

Σ’	αυτό	το	περιβάλλον	είναι	απαραίτητο	να	επιταχυνθούν	διαρθρωτικές	αλλαγές	
και	 μεταρρυθμίσεις	 που	 θα	 επιταχύνουν	 την	 απονομή	 δικαιοσύνης	 και	 θα	
ενισχύσουν	την	ασφάλεια	δικαίου,	θα	υποστηριχθεί	με	απτά	μέτρα	η	ρευστότητα	
των	 επιχειρήσεων,	 θα	 ληφθούν	 μέτρα	 ενίσχυσης	 της	 ανταγωνιστικότητας	 του	



κλάδου	με	την	μείωση	του	κόστους	ενέργειας,	τον	υπολογισμό	των	αποσβέσεων,	τη	
διευθέτηση	 του	 χρόνου	 εργασίας	 και	 τον	 εκσυγχρονισμό	 της	 νομοθεσίας	 που	
αφορά	στις	χερσαίες	μεταφορές	

	

Ο	 Σύνδεσμος	 Μεταλλευτικών	 Επιχειρήσεων	 υποδέχεται	 την	 επόμενη	 μέρα	 της	
υγειονομικής	κρίσης	με	σαφείς	προτάσεις		που	έχουν	στόχο	την	επανεκκίνηση	της	
Εθνικής	Οικονομίας.		

Προτεραιότητα	για	την	υγιή	επανεκκίνηση	της	οικονομίας	λογίζεται	η	εφαρμογή	
μέτρων	 άμεσης	 ενίσχυσης	 της	 ρευστότητας	 και	 της	 ανταγωνιστικότητας	 	 των	
επιχειρήσεων	 που	 πλήττονται	 από	 την	 υγειονομική	 κρίση.	 Αυτό	 θα	 επιτευχθεί,	
μεταξύ	 και	 άλλων	 μέτρων,	 με	 τη	 δραστική	 μείωση,	 αν	 όχι	 κατάργηση	 της	
προκαταβολής	φόρου,	την	περαιτέρω	μείωση	του	συντελεστή	φορολόγησης	και	τη	
μείωση	κατά	30%	των	πάσης	φύσεως	μισθωμάτων	και	τελών	των	εκμεταλλεύσεων	
ορυκτών	και	μεταλλευμάτων.		

Ο	Σύνδεσμος	μας	θεωρεί	μέτρο	δικαιοσύνης	για	όσες	εταιρείες	οι	οποίες	παρά	την	
ένταξή	τους	σε	δραστηριότητες	με	ειδικά	μέτρα	υπέρ	των	εργαζομένων	δεν	έκαναν	
χρήση	 αυτών,	 να	 υπάρξει	 μείωση	 φορολογίας	 για	 το	 διάστημα	 που	 δεν	 τα	
χρησιμοποίησαν.		

Για	 την	 ενίσχυση	 της	μακροχρόνιας	 ανταγωνιστικότητας	 των	 επιχειρήσεων	 του	
κλάδου	προτείνεται	δέσμη	παρεμβάσεων	για	την	μείωση	του	ενεργειακού	κόστους	
με	τη	μείωση	του	ειδικού	φόρου	κατανάλωσης	πετρελαίου	κίνησης,	τη	μείωση	των	
ρυθμιζόμενων	χρεώσεων	για	ενεργοβόρες	παραγωγές	και	την	απαλλαγή	από	τις	
ρυθμιζόμενες	χρεώσεις	για	το	μέρος	της	ενέργειας	που	ιδιοπαράγεται.	

	Επιπροσθέτως,	 θεωρείται	 εξαιρετικά	 σημαντική	 η	 επιτάχυνση	 ανάθεσης	
δημοσίων	έργων	που	έχουν	ήδη	προγραμματιστεί	και	η	ταχύτερη	αξιοποίηση	των	
κοινοτικών	προγραμμάτων	στήριξης	με	πρόταξη	των	έργων	που	θα	έχουν	άμεσα	
θετική	ανταπόκριση	στην	εθνική	οικονομία.	

Οι	 δυνατότητες	για	γρήγορη	ανάκαμψη	υπάρχουν	και	 είναι	η	ώρα	να	κινηθούμε	
αποφασιστικά	και	να	αξιοποιήσουμε	το	ανθρώπινο	κεφάλαιο,	με	την	μείωση	και	
του	μη	μισθολογικού	βάρους	και	της	φορολογίας	των	ικανών	στελεχών	καθώς	και	
τα	υπόλοιπα	συγκριτικά	πλεονεκτήματα		της	χώρας	μας.	

Εμείς	στη	φετινή	χρονιά	θα	εστιασθούμε	στη	μετρίαση	των	επιπτώσεων	από	την	
υγειονομική	 κρίση	 και	 την	 γρήγορη	 ανάκαμψη	 του	 κλάδου	 σε	 ένα	 ιδιαίτερα	
απαιτητικό	διεθνές	οικονομικό	κλίμα,	εξασφαλίζοντας	υψηλά	επίπεδα	ασφάλειας	
και	υγιεινής	για	το	προσωπικό	και	τους	συνεργάτες	μας	και	με	έμφαση	σε	δράσεις		
οι	 οποίες	 	 θα	 διασφαλίζουν	 τη	 διατήρηση	 της	 παραγωγικής	 ικανότητας	 και	 της	
ανταγωνιστικής	 θέσης	 μας	 στο	 διεθνή	 στίβο,	 ο	 οποίος	 θα	 παρουσιάσει	 χαμηλή	
ζήτηση	πρώτων	υλών	και	συμπίεση	τιμών».	

	

 


