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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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Α. ∆Σ
Τα θέματα που απασχόλησαν το ∆Σ του ΣΜΕ ήταν τα εξής:







Εργασιακά
Προβλήματα από την εφαρμογή της εγγυητικής απόφασης για τις εγγυητικές
επιστολές αποκατάστασης
Πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης-χωροταξικές διευθετήσεις-χρήσεις γης
Ποινές για θέματα περιβαλλοντικής ευθύνης
Ενημέρωση για το συνέδριο International Conference on Raw Materials and
Circular Economy (RawMat 2021) “Technological Developments and Future
Challenges”

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


Εγγυητικές επιστολές αποκατάστασης περιβάλλοντος

Εντοπίζονται
συγκεκριμένα
ΥΠΕΝ/∆ΑΠ/80921/994.

προβλήματα

στην

εφαρμογή

της

ΥΑ

∆εν διασαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογής της ΥΑ αφού αναφέρεται ότι αυτή τροποποιεί
την ΥΑ ∆ΑΠ/Α/Φ4.2/οικ. 176641/2214/28.6.2018. υπουργική απόφαση (Β’2909) ενώ
είναι σε ισχύ ο νόμος 4643/2019, όπου στο άρθρο 40 για τα μεταλλεία και τα λατομεία
αδρανών εντός λατομικών περιοχών υπάρχει άλλος τρόπος καταβολής των
εγγυητικών επιστολών.
Ο ΣΜΕ θα ζητήσει με επιστολή προς τη Γενική Γραμματέα Ενέργειας και Φυσικών
Πόρων διευκρινίσεις επί του θέματος όπως και τροποποιήσεις συγκεκριμένων
σημείων της νέας ΥΑ διότι:
Στο άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑ ΥΠΕΝ/∆ΑΠ/80921/994, εξαιρούνται του εγγυώμενου
ποσού της αποκατάστασης «γενικά έξοδα, εργολαβικό όφελος και ποσά
απρόβλεπτων δαπανών».
Όμως, ορισμένες Αποκεντρωμένες ∆ιοικήσεις θέτουν στις ΑΕΠΟ κόστος
αποκατάστασης, καθ’ υπέρβαση της δικαιοδοσίας των, με βάση αυθαίρετους
υπολογισμούς και χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την ανάλυση κόστους των
προτεινόμενων εργασιών αποκατάστασης όπως περιλαμβάνονται στην εγκριμένη
ΜΠΕ.
Επιπλόν, παρόλο που ο «τεκμαρτος» υπολογισμός δεν είναι αποδεκτός, το εκάστοτε
επιβαλλόμενο «τεκμαρτό» κόστος δεν αναλύεται, όπως θα έπρεπε, σε επιμέρους
εργασίες και διακριτά σε γενικά έξοδα, εργολαβικό όφελος και απρόβλεπτες δαπάνες.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν τα κόστη αυτά να εξαιρεθούν από το
ποσό του υπολογισμού της εγγυητικής επιστολής, όπως προβλέπεται από το άρθρο
2 παρ. 3 της νέας ΥΑ.
Όλα τα λειτουργούντα λατομεία, με βάση την παλαιότερη νομοθεσία, είχαν
προσδιορίσει στις ΜΠΕ μέγιστη διάρκεια εκμετάλλευσης 40 έτη. Με βάση όμως τις
διατάξεις του Ν. 4512/2018, έχουν πλέον τη δυνατότητα παράτασης αυτής έως 70 έτη.
Αυτό όμως απαιτεί νέες ΜΠΕ και εγκρίσεις, οι οποίες δεν θα είναι ολοκληρωμένες μέχρι
31/12/2020, ώστε να τύχουν της ευνοϊκότερης ποσοστιαίας κατανομής της εγγύησης
αποκατάστασης που προβλέπει ο τύπος του άρθρου 2 της ΥΑ ΥΠΕΝ/∆ΑΠ/80921/994
για τις εκμεταλλεύσεις με διάρκεια μεγαλύτερη των 40 ετών.
Έτσι πολλά λατομεία ή και μεταλλεία, λόγω της διάρκειας που προβλέπεται από τις
ήδη εγκεκριμένες ΜΠΕ, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα 40 έτη, με βάση τον τύπο του

άρθρου 2 της ανωτέρω απόφασης, καλούνται άμεσα να εγγυηθούν έως και το 100%
του
συνολικού
κόστους
αποκατάστασης,
όπως
ορίζεται
στην
ΥΑ
ΥΠΕΝ/∆ΑΠ/80921/994.



Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων-∆ιαχείριση αποβλήτων εκσκαφών,
κατασκευών και κατεδαφίσεων ΑΕΚΚ

Θεωρούμε ότι το τελικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων δεν διασαφηνίζει το θέμα της
διαχείρισης της περίσσειας των υλικών που προέρχονται από εκσκαφές έργων
κατηγορίας Α. Θα σταλεί επιστολή προς το Γενικό Γραμματέα Συντονισμού ∆ιαχείρισης
Αποβλήτων με την οποία θα ζητούμε να γίνει η εξής προσθήκη:
Στα έργα κατηγορίας Α να προβλέπεται στη ΜΠΕ και κατ’ επέκταση στην ΑΕΠΟ
συγκεκριμένος χώρος διάθεσης εκτός της εναλλακτικής διαχείρισης, για την περίσσεια
υλικών που προέρχονται από εκσκαφές και να απαγορεύεται η πώλησή τους.



Σχέδιο νόμου ΥΠΕΝ για την ανακύκλωση και την ενσωμάτωση της Οδηγίας
2018/851 για τα απόβλητα και της Οδηγίας 2018/852 για τις συσκευασίες.

Όπως είναι γνωστό, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για την
προώθηση της ανακύκλωσης και την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2018/851 για τα
απόβλητα και της Οδηγίας 2018/852 για τις συσκευασίες.
Με το εν λόγω Σχέδιο Νόμου προωθούνται σημαντικές ρυθμίσεις που κατ’ ένα βαθμό
ενδιαφέρουν και τον εξορυκτικό κλάδο είναι τα εξής :
• Θέσπιση συστήματος «πληρώνω όσο πετάω»: δυνατότητα υπολογισμού από ΟΤΑ
του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού στη βάση της
παραγωγής αποβλήτων (άρθρο 5)

• Μέτρα διευκόλυνσης του χαρακτηρισμού υποπροϊόντων & αποχαρακτηρισμού
αποβλήτων και καταχώρηση στοιχείων τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων
(Άρθρα 6, 7)
• ∆υνατότητα αξιοποίησης και διαχείρισης ΑΕΚΚ εντός εργοταξίου για τις ανάγκες του
έργου χωρίς υποχρέωση σύμβασης με ΣΣΕ∆ (Άρθρο 30) (υλοποίηση πρότασης ΣΜΕ)
• Επικίνδυνα απόβλητα: Πρόβλεψη για ιχνηλασιμότητά τους - Εγκατάσταση
συστήματος GPS στα οδικά μέσα μεταφοράς τους (άρθρο 34) & Μετακύλιση
προστίμων της χώρας στις υπαίτιες επιχειρήσεις που δεν έκαναν σωστή διαχείριση
επικίνδυνων «ιστορικών» αποβλήτων (άρθρο 51)

Αναλυτικά ο ΣΜΕ τοποθετήθηκε στη διαβούλευση ως εξής:
Άρθρο 2
Τροποποίηση Άρθρου 10 Ν. 4042/2012, παρ. 2α
«α) τα λύματα,»: ο όρος «λύματα» να τροποποιηθεί σε «υδατικά απόβλητα».
Εναλλακτικά, να παραμείνει σε παρένθεση η διευκρίνιση «waste waters» που υπήρχε
στο Ν. 4042/2012.
Η αφαίρεση της διευκρίνισης «waste waters» είναι ιδιαίτερης σημασίας, ενώ η
επιχειρούμενη αυτή τροποποίηση δεν περιλαμβάνεται στην εισαγωγή του Άρθρου 2
του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, όπου περιγράφονται οι τροποποιήσεις του
Άρθρου 10 του Ν. 4042/2012. Επισημαίνεται επίσης ότι για την αλλαγή αυτή (αφαίρεση
του όρου «waste waters») δεν υπάρχει τεκμηρίωση ούτε στην αιτιολογική έκθεση.
Ο επίσημος αγγλικός όρος στην Οδηγία 2008/98/ΕΚ αναφέρεται σε «waste waters».
Ο όρος «waste waters» ορίζεται σαφώς στον Κανονισμό 166/2006/ΕΚ «για τη
σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την
τροποποίηση των οδηγιών 91/689/EΟΚ και 96/61/EΚ του Συμβουλίου».
Σύμφωνα με το άρθρο 2, (15) του Κανονισμού: «‘waste water’ means urban, domestic
and industrial waste water, as defined in Article 2(1), (2) and (3) of Council Directive
91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste water treatment (2), and any

other used water which is subject, because of the substances or objects it contains, to
regulation by Community law».
Ο όρος «waste water» δεν μπορεί να αποδοθεί στα ελληνικά ως λύμα, γιατί στην
ελληνική το λύμα έχει ταυτιστεί με απόβλητα που συγκεντρώνονται μέσω
αποχετευτικού δικτύου (βλ. ορισμό στο λεξικό της ελληνικής γλώσσας του
Μπαμπινιώτη), ενώ στη συγκριμένη περίπτωση ο όρος έχει πιο γενική έκφραση αφού
περιλαμβάνει και κάθε άλλο «χρησιμοποιημένο νερό».
Επίσης δεν μπορεί να αποδοθεί ως «υγρά απόβλητα», γιατί στην περίπτωση αυτή
περιλαμβάνει και απόβλητα σε υγρή μορφή (π.χ. χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια).
Συνεπώς, η πιο ορθή μετάφραση του όρου «waste water» είναι «υδατικά απόβλητα».

Άρθρο 3
Τροποποίηση Άρθρου 11 Ν. 4042/2012, παρ. 10
Στο τέλος του ορισμού «συλλογή», να προστεθεί: «Η προσωρινή αποθήκευση
αποβλήτων στο χώρο του παραγωγού, ενόψει της διαδικασίας συλλογής, δεν
περιλαμβάνεται στην έννοια διαχείριση της παραγράφου 10, του παρόντος άρθρου».
Επισημαίνεται ότι:
Η διάκριση μεταξύ της προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων εν αναμονή της
συλλογής τους στο χώρο του παραγωγού και της προκαταρκτικής αποθήκευσης
αποβλήτων εν αναμονή της επεξεργασίας τους στο χώρο των εγκαταστάσεων
διαχείρισης αποβλήτων αναφέρεται σαφώς στις παρ. 15 και 16 του προοιμίου της
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, στην απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της
5ης Οκτωβρίου 1999 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-175/98 και C-177/98, καθώς
και στα αναγραφόμενα στις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την ερμηνεία βασικών προβλέψεων της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα
(Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste,
Εuropean Commission, DG Environment, 2012), όπου στην Παρ. 1.5.2.1 αναφέρεται:
«The preliminary storage of waste pending its collection takes place at the site of
generation. This preliminary storage, pending collection on the site where the waste is
produced, is not a waste treatment operation according to entries D15 Annex I
(together with footnote (***)) and R13 Annex II (together with footnote (*****)) to the
WFD».

Η διευκρίνιση είναι απαραίτητη για να ξεκαθαρίσει η σύγχυση με την «προκαταρκτική
αποθήκευση αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας
αποβλήτων» που περιλαμβάνεται στην έννοια της συλλογής, με την αναφορά του
σημείου 16 του Προοιμίου της Οδηγίας. Συγκεκριμένα:
Σύμφωνα με το Προοίμιο, Σημείο 15, της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, είναι αναγκαίο να γίνει
διάκριση μεταξύ της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων εν αναμονή της
συλλογής τους και της συλλογής και της αποθήκευσης αποβλήτων εν αναμονή της
επεξεργασίας τους. Οι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις που παράγουν απόβλητα κατά τη
διάρκεια των δραστηριοτήτων τους δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι ασχολούνται με τη

διαχείριση αποβλήτων και δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε άδεια για την αποθήκευση
των αποβλήτων τους εν αναμονή της συλλογής τους.
Ενώ στο Προοίμιο, Σημείο 16, της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ διευκρινίζεται ότι «η
προκαταρκτική αποθήκευση των αποβλήτων περιλαμβάνεται στον ορισμό της
συλλογής με την έννοια της δραστηριότητας αποθήκευσης εν αναμονή της συλλογής
σε εγκαταστάσεις στις οποίες εκφορτώνονται τα απόβλητα με σκοπό την προετοιμασία
τους για περαιτέρω μεταφορά τους προς ανάκτηση ή διάθεση αλλού».
∆εδομένου ότι οι ανωτέρω διευκρινίσεις του προοιμίου της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ δεν
αποτυπώθηκαν στο Ν. 4042/2012, η προτεινόμενη προσθήκη στον ορισμό της
συλλογής κρίνεται απαραίτητη., καθώς η μη ορθή ερμηνεία της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ
για την προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων στο χώρο του παραγωγού έχει ήδη
δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις παραγωγικές δραστηριότητες.

Άρθρο 6
Τροποποίηση Άρθρου 12 Ν. 4042/2012, Προσθήκη παρ. 3

Στο τέλος της νέας παρ. 3 να προστεθεί η ακόλουθη φράση:
«Υλικά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων
στο πλαίσιο του Κανονισμού 1907/2006/ΕΚ και δεν έχουν συμπεριληφθεί στο νέο
ΕΣ∆Α (ΠΥΣ 39.31.08.2020, ΦΕΚ 185/Α/29.09.2020) ως απόβλητα, θεωρούνται
υποπροϊόντα και δεν υπάγονται στην παραπάνω διαδικασία».

Άρθρο 6
Τροποποίηση Άρθρου 12 Ν. 4042/2012, Προσθήκη παρ. 5
Προτείνεται η υποβολή στοιχείων για τα υποπροϊόντα, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο,
να μην γίνεται μέσω του ΗΜΑ, αλλά να δημιουργηθεί νέα πλατφόρμα στα πρότυπα
του ΗΜΑ. Τα υποπροϊόντα δεν συνιστούν απόβλητα (άρθρο 12 του Ν. 4042/2012) και
δεν εμπίπτουν στο νομοθετικό πλαίσιο για τα απόβλητα αλλά στον Κανονισμό
1907/2006/ΕΚ (REACH). Αντίθετα, στο ΗΜΑ καταχωρούνται μόνο στοιχεία
αποβλήτων (άρθρο 42 του Ν. 4042/2012). Εξάλλου, στα υποπροϊόντα δεν αποδίδεται
κωδικός ΕΚΑ, ενώ και παρακάτω στο Άρθρο 41 του παρόντος υπό διαβούλευση
νομοσχεδίου δεν αναφέρεται η υποβολή στοιχείων για τα υποπροϊόντα στο ΗΜΑ. Σε
κάθε περίπτωση, ενδεχόμενη χρήση του ΗΜΑ για τον σκοπό αυτό θα οδηγούσε σε
ταύτιση της έννοιας του υποπροϊόντος με το απόβλητο.

Άρθρο 18
Προσθήκη Άρθρου 18Α στο Ν. 4042/2012
Προτείνεται αναδιατύπωση ή διόρθωση της παρ. 1 του νέου Άρθρου 18Α, διότι η παρ.
1 του άρθρου 33 του Κανονισμού 1907/2006/ΕΚ δεν αναφέρεται σε κοινοποίηση
πληροφοριών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, αλλά σε παροχή
πληροφοριών στον αποδέκτη του αντικειμένου.

Άρθρο 30
Άρθρο 40, παρ. 2 του Ν. 4042/2012
Στο τέλος της παρ. 2 του Άρθρου 40 του Ν. 4042/2012, να προστεθούν τα εξής:
«1. Η διαχείριση υλικών κατεδαφίσεων, κατασκευών ή εκσκαφών δημόσιων ή
ιδιωτικών έργων ή δραστηριοτήτων κατηγορίας Α’ του ν. 4014/2011(Α’ 209)
αποσκοπεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29, στη μέγιστη δυνατή
αξιοποίησή τους για τις ανάγκες του έργου ή της δραστηριότητας, ακολουθεί τα
προβλεπόμενα στην παρ. 6 και δύναται να γίνεται κατά προτεραιότητα εντός του
χώρου του έργου ή της δραστηριότητας του παραγωγού από τον ίδιο τον παραγωγό
ή σε όμορο χώρο ιδιοκτησίας του παραγωγού εφόσον αυτό προβλέπεται από σχετική
ΑΕΠΟ.
Στην περίπτωση που στην ΑΕΠΟ του Έργου ή της δραστηριότητας δεν υπάρχει
σχετική πρόβλεψη, είναι δυνατή η υποβολή Τεχνικής Έκθεσης, για ενημέρωση των
αρμοδίων αρχών. Για τα υλικά κατεδαφίσεων, κατασκευών ή εκσκαφών η διαχείριση
των οποίων γίνεται εκτός των χώρων του παραγωγού, ο φορέας του έργου ή της
δραστηριότητας συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (Β’
1312)».
Με την προτεινόμενη προσθήκη, ικανοποιείται απόλυτα η αρχή της εγγύτητας, ενώ θα
αποφευχθεί και σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση λόγω αποφυγής μετακίνησης
πολύ μεγάλων ποσοτήτων υλικών σε άλλους πιο απομακρυσμένους χώρους.

Άρθρο 39
Προσθήκη Άρθρου 36Α στο Ν. 4042/2012
Το σημείο α) προτείνεται να επαναδιατυπωθεί ως εξής:
«α) διάθεση των δικών τους μη επικίνδυνων αποβλήτων στον τόπο παραγωγής ή σε
όμορο χώρο ιδιοκτησίας του παραγωγού, εφόσον αυτό προβλέπεται από σχετική
ΑΕΠΟ, ή…»

Άρθρο 41
Τροποποίηση Άρθρου 42 του Ν. 4042/2012
∆εν υπάρχει καμία αναφορά για υποχρέωση υποβολής στοιχείων υποπροϊόντων στο
ΗΜΑ, όπως προβλέπεται ανωτέρω στο άρθρο 6 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου.
Σε κάθε περίπτωση, τα υποπροϊόντα δεν θα πρέπει να δηλώνονται στο ΗΜΑ. Τα
υποπροϊόντα δεν συνιστούν απόβλητα (άρθρο 12 του Ν. 4042/2012) και δεν
εμπίπτουν στο νομοθετικό πλαίσιο για τα απόβλητα, αλλά στον Κανονισμό
1907/2006/ΕΚ (REACH).

Άρθρο 47
Τροποποίηση Άρθρου 19 του Ν. 4042/2012

Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 3, ως ακολούθως:
«3. Οι καταχωρίσεις στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος οικολογικής διαχείρισης
και οικολογικού ελέγχου (ΕMAS), καθώς και τα πιστοποιημένα Συστήματα
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισής κατά ISO 14001, λαμβάνονται υπόψη για τις
επιθεωρήσεις, ιδίως όσον αφορά στη συχνότητα και την ένταση αυτών».

Άρθρο 51
Τροποποίηση Άρθρου 44 του Ν. 4042/2012, παρ. 2
∆εν πρέπει να επιβάλλονται πρόστιμα σε επιχειρήσεις για τη διαχείριση των ιστορικά
αποθηκευμένων αποβλήτων, ενώ η Χώρα δεν διαθέτει κατάλληλους αδειοδοτημένους
ΧΥΤΕΑ.
Επιπρόσθετα, τα «ιστορικά αποθηκευμένα απόβλητα» αφορούν εκείνα τα απόβλητα
που βρίσκονται επί μακρόν αποθηκευμένα σε χώρους εγκαταστάσεων διαχείρισης
αποβλήτων και όχι στον χώρου του παραγωγού. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι δεν
γίνεται ορθή ερμηνεία της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ κατόπιν της έκδοσης σχετικής
εγκυκλίου (13141/11.03.2016), όπου δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ της προσωρινής
αποθήκευσης αποβλήτων εν αναμονή της συλλογής τους στο χώρο του παραγωγού
και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων εν αναμονή της επεξεργασίας τους
στο χώρο των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων. Αυτή η παρερμηνεία οδηγεί
και στην επιβολή σχετικών χρονικών περιορισμών στην προσωρινή αποθήκευση
αποβλήτων στις ΑΕΠΟ εγκαταστάσεων, που είναι όμως μόνο παραγωγοί αποβλήτων
και καμία εργασία διαχείρισης αποβλήτων δεν εκτελείται σε αυτές.
Η εν λόγω διάκριση αναφέρεται σαφώς στις παρ. 15 και 15 του προοιμίου της Οδηγίας
2008/98/ΕΚ, στην απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 5ης
Οκτωβρίου 1999 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-175/98 και C-177/98, καθώς και
στα αναγραφόμενα στις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
ερμηνεία βασικών προβλέψεων της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (Guidance
on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste, Εuropean
Commission, DG Environment, 2012), όπου στην Παρ. 1.5.2.1 αναφέρεται:
«The preliminary storage of waste pending its collection takes place at the site of
generation. This preliminary storage, pending collection on the site where the waste is
produced, is not a waste treatment operation according to entries D15 Annex I
(together with footnote (***)) and R13 Annex II (together with footnote (*****)) to the
WFD».
Επισημαίνεται επίσης ότι, παρά τις μεγάλες προσπάθειες που συστηματικά
καταβάλλονται, πολύ συχνά είναι πρακτικά αδύνατη η τήρηση της παραπάνω
απαίτησης λόγω, τόσο των ιδιαιτεροτήτων της Χώρας (εγκαταστάσεις
απομακρυσμένες και με δυσκολίες πρόσβασης, μικρά νησιά μακριά από την
ηπειρωτική Χώρα, κ.λπ.), όσο και της προαναφερθείσας έλλειψης αδειοδοτημένων
ΧΥΤΕΑ. Είναι λογικό ότι για την απομάκρυνση ενός αποβλήτου θα πρέπει πρώτα να
συγκεντρωθεί μια κατάλληλη επαρκής ποσότητα προκειμένου να μεταβεί ο
συλλέκτης/μεταφορέας να την παραλάβει. Επιπλέον, για την μεταφορά των
επικινδύνων αποβλήτων από νησιωτικές εγκαταστάσεις, απαιτείται πλοίο μεταφοράς
επικινδύνων φορτίων. Ωστόσο, σε πολλά νησιά και ιδιαίτερα σε μικρά, δεν εκτελούνται
δρομολόγια πλοίων μεταφοράς επικινδύνων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και

ιδιαίτερα την τουριστική περίοδο. Στην περίπτωση αυτή για να γίνει μεταφορά θα
πρέπει να συγκεντρωθούν μεγάλες ποσότητες, αλλιώς το κόστος είναι τεράστιο.
Τέλος, σημειώνεται ότι τα προσεχή έτη αναμένεται να προκύψουν πολύ μεγάλες
ποσότητες αποβλήτων στο πλαίσιο των εργασιών απολιγνιτοποίησης. Είναι
αναμενόμενο ότι για τη διαχείριση αυτών των μεγάλων ποσοτήτων, που θα
περιλαμβάνουν και επικίνδυνα απόβλητα, θα απαιτηθεί ικανό χρονικό διάστημα, ενώ
η έλλειψη κατάλληλα αδειοδοτημένων χώρων δεν βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση.
Συνεπώς, ακόμα και γι’ αυτή την περίπτωση, δεν θεωρείται εύλογο να κινδυνεύει ο
παραγωγός των αποβλήτων με επιβολή προστίμων.

Άρθρο 57
Τροποποίηση Άρθρου 2 του Ν. 2939/2001
Στο τέλος του ορισμού «4. Άλλα προϊόντα», να προστεθεί η φράση:
«Στα «άλλα προϊόντα» δεν περιλαμβάνονται και εξαιρούνται τα υλικά κατεδαφίσεων,
κατασκευών ή εκσκαφών δημόσιων ή ιδιωτικών έργων ή δραστηριοτήτων κατηγορίας
Α’ του ν. 4014/2011(Α’ 209) που αξιοποιούνται για τις ανάγκες του έργου ή της
δραστηριότητας, εντός του χώρου του έργου ή της δραστηριότητας του παραγωγού
από τον ίδιο τον παραγωγό ή σε όμορο χώρο ιδιοκτησίας του παραγωγού εφόσον
αυτό προβλέπεται από σχετική ΑΕΠΟ».

Γενικό σχόλιο
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης και ψήφισης του νέου Νόμου,
προτείνεται η άμεση έκδοση των τροποποιημένων νόμων (4042/2012, 2939/2001) σε
κωδικοποιημένη μορφή, λόγω της εκτεταμένης αναθεώρησής τους.



∆ιαβούλευση για το masteplan της απολιγνιτοποίησης

Στην ιστοσελίδα opengov.gr (http://www.opengov.gr/minenv/?p=11202) τέθηκε το
Σχέδιο ∆ίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (masterplan) των λιγνιτικών περιοχών της
∆υτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, οι βασικές αρχές του οποίου
παρουσιάστηκαν τον Σεπτέμβριο. Η δημόσια διαβούλευση θα διηρκεσε έως τις 10
Νοεμβρίου 2020.
Σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, κ. Κωστή Χατζηδάκη τα βασικά συστατικά
του σχεδίου είναι: Μεγάλες επενδύσεις- Πόροι 5 δισ. ευρώ- Φορολογικά κίνητρα.
Το masterplan εδράζεται σε πέντε πυλώνες ανάπτυξης (καθαρή ενέργεια, βιομηχανία,
βιοτεχνία και εμπόριο, έξυπνη αγροτική παραγωγή, βιώσιμος τουρισμός, τεχνολογία
και εκπαίδευση).
Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, το τελικό masterplan –που θα
εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο- θα αποτελέσει τη βάση για το νέο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆ίκαιης Μετάβασης 2021-2027 (που θα υποβληθεί στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης του νέου ΕΣΠΑ) στο

οποίο θα εξειδικεύονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων
δραστηριοτήτων στις λιγνιτικές περιοχές.
Για τους κατοίκους της ∆υτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, «αλλάζει η σελίδα»
της απασχόλησης. θα αναπτυχθούν πολλές δραστηριότητες με δύο βασικά εργαλεία:
Τη χρηματοδότηση ύψους 5,05 δισ. ευρώ από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους που
θα διοχετευθεί στις λιγνιτικές περιοχές και το πλαίσιο των κινήτρων που θα
οριστικοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα προσελκύσουν μεγάλες
παραγωγικές επενδύσεις.

Το masterplan για το Σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης λιγνιτικών περιοχών
παρατιθεται στο παρακατω link:
https://www.ecotec.gr/wp-content/uploads/2020/10/20201005_Sxedio_DikaihsMetabasis_lignitikon_Perioxon.pdf
http://www.opengov.gr/minenv/?p=11202

Γ. Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας


Σχέδιο έκθεσης για την κοινωνική Ευρώπη “social Europe”

Στις αρχές του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωσή της με τίτλο
«Μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για απλές μεταβάσεις». Στην παρούσα ανακοίνωση
επισημαίνεται ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει επί του παρόντος τρεις μεταβάσεις:
πράσινες, ψηφιακές και δημογραφικές, εξ ου και η ανάγκη προσαρμογής των
πολιτικών της ΕΕ για τη διατήρηση των ευρωπαϊκών κοινωνικών επιτευγμάτων και την

καταπολέμηση των ανισοτήτων. Η έκθεση συζητείται επί του παρόντος στην Επιτροπή
Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ). Οι απόψεις του ΕΚ είναι πιθανό
να επηρεάσουν το περιεχόμενο του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για την εφαρμογή
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που λήγει τον Φεβρουάριο του
2021. Η ψηφοφορία στο EMPL έχει προγραμματιστεί για τις 10 Νοεμβρίου.

Τα πιο σημαντικά σημεία για τους εργοδότες είναι τα εξής:
- Η Επιτροπή ζητά μια νέα οδηγία πλαίσιο της ΕΕ για την ενημέρωση και τη
διαβούλευση των εργαζομένων και την αναθεώρηση της οδηγίας των Ευρωπαϊκών
Συμβουλίων Εργασίας, δηλαδή φορέων που εκπροσωπούν τους ευρωπαίους
υπαλλήλους μιας εταιρείας. Μέσω αυτών, οι εργαζόμενοι ενημερώνονται και
συμβουλεύονται τη διοίκηση σχετικά με την πρόοδο της επιχείρησης και οποιαδήποτε
σημαντική απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα μπορούσε να επηρεάσει την
απασχόληση ή τις συνθήκες εργασίας τους. Η άποψη των εργοδοτών είναι ότι υπάρχει
ήδη επαρκής νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους
εργαζομένους. Και αυτή η νομοθεσία εφαρμόζεται καλά σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ
και λειτουργεί καλά τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους
- Η Επιτροπή ζητά μια νέα οδηγία σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και τα δικαιώματα
στην ψηφιακή οικονομία, η οποία θα καλύπτει επίσης τους μη τυπικούς εργαζομένους,
τους εργαζομένους σε εταιρείες πλατφορμών και τους αυτοαπασχολούμενους. Η
άποψη των εργοδοτών είναι ότι η συμφωνία-πλαίσιο των Ευρωπαίων Κοινωνικών
Εταίρων για την ψηφιοποίηση καλύπτει ήδη βασικά ζητήματα που σχετίζονται με τη
χρήση ψηφιακών εργαλείων στο χώρο εργασίας και υποστηρίζει τους κοινωνικούς
εταίρους που συνεργάζονται για να αποκομίσουν τα οφέλη, αλλά και να
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ψηφιακής μετάβασης.
- Η Επιτροπή ζητά ανώτατο όριο 10% για την προσωρινή εργασία (από τη συνολική
απασχόληση) και την αναθεώρηση της οδηγίας για την προσωρινή εργασία. Η άποψη
των εργοδοτών είναι ότι η προσωρινή απασχόληση παρέχει σημαντική ευελιξία όχι
μόνο στις εταιρείες αλλά και στους εργαζομένους. Η διαθεσιμότητα ενός διαφορετικού
εύρους συμβάσεων είναι ζωτικής σημασίας για την ένταξη περισσότερων ατόμων στις
αγορές εργασίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο της οικονομικής
ανάκαμψης για να επιστρέψουν οι άνθρωποι στην αγορά εργασίας, με τελικό στόχο τη
μόνιμη απασχόληση

- Η Επιτροπή ζητά ένα στόχο 90% για την κάλυψη συλλογικών διαπραγματεύσεων
έως το 2030. Η άποψη των εργοδοτών είναι ότι δεν είναι αποδεκτό ή σκόπιμο να
καθορίσει η ΕΕ την κάλυψη των συλλογικών διαπραγματεύσεων, καθώς αυτή είναι
εθνική αρμοδιότητα. Αυτό δεν σέβεται επίσης την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων.



Αποτελέσματα αναφοράς NEPSI (NEPSI reporting)

Το NEPSI Reporting είναι μια σημαντική διαδικασία που αποδεικνύει τη δέσμευση του
κλάδου για συνεχή μείωση της έκθεσης σε Αναπνεύσιμο Κρυσταλλικό Πυριτικό (RCS)
στο χώρο εργασίας. Οι αναφορές βασικών δεικτών απόδοσης NEPSI 2020 (KPIs)
ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2020 και έληξαν τον Σεπτέμβριο. Με τη συμπερίληψη
σκόνης RCS στην οδηγία για τα Καρκινογόνα και τα Μεταλλαξιογόνα (CMD directive)
και τη μελλοντική αναθεώρηση του ευρωπαϊκού ορίου έκθεσης στην εργασία (OEL),
είναι σημαντικό να διατηρήσουμε το επίπεδο συμμετοχής, καθώς αυτό θα αποδείξει
τελικά την εμπλοκή και τη βοήθειά μας να διατηρήσουμε την αξιοπιστία μας.
Παρά τις δύσκολες συνθήκες reporting λόγω πανδημίας COVID19, τα μέλη υπέβαλαν
τις αναφορές τους εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Παρατηρήθηκε ότι το
ποσοστό των εργαζομένων που ενδέχεται να εκτεθούν σε RCS (Respirable Crystalline
Silica) είναι υψηλότερο από αυτό που αναφέρθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Το
ποσοστό των εργαζομένων που καλύπτονται από την παρακολούθηση της έκθεσης
ήταν 71,05% το 2020, το οποίο αφήνει ακόμη το περιθώριο βελτίωσης. Σε σύγκριση
με τα προηγούμενα έτη, το ποσοστό των εργαζομένων που καλύπτονται από την
αξιολόγηση κινδύνου αυξήθηκε και αντιπροσωπεύει το 99,1% των εργαζομένων.



Εκδήλωση για την επίσημη έναρξη της Πανευρωπαϊκής εκστρατείας: Ασφαλείς
και Υγιείς Χώροι εργασίας 2020-2022 "Μειώστε την καταπόνηση".

Οι Μυοσκελετικές Παθήσεις που συνδέονται με την εργασία (ΜΣΠ) βρίσκονται στο
επίκεντρο της τελευταίας εκστρατείας του EU-OSHA για τους Ασφαλείς και Υγιείς
Χώρους Εργασίας, και μάλιστα για έναν σημαντικό λόγο. Οι εκφυλιστικές αυτές
παθήσεις, στις οποίες συγκαταλέγονται η οσφυαλγία και ο πόνος στον αυχένα,
αποτελούν τις παθήσεις που προσβάλλουν συχνότερα τους εργαζομένους στην
Ευρώπη.

Με τη σωστή προσέγγιση, οι ΜΣΠ που σχετίζονται με την εργασία μπορούν να
προληφθούν. Με την αντιμετώπιση των ΜΣΠ όχι μόνο προστατεύονται οι εργαζόμενοι
σε προσωπικό επίπεδο, αλλά βελτιώνεται επίσης η ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων μέσω της μείωσης των απουσιών λόγω ασθένειας και της αύξησης της
παραγωγικότητας, ενώ παράλληλα μειώνεται η επιβάρυνση στα εθνικά συστήματα
υγείας.
Η εκστρατεία οργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την
Υγεία στην Εργασία (European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA) -το
μόνιμο όργανο της ΕΕ στον χώρο της Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας (ΥΑΕ)
που έχει έδρα το Μπιλμπάο της Ισπανίας-, το ∆ίκτυο των Εθνικών Εστιακών Πόλων
του και τους κοινωνικούς εταίρους στον χώρο της ΥΑΕ (οργανώσεις εργοδοτών,
οργανώσεις εργαζομένων, επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις, ακαδημαϊκά
ιδρύματα και ινστιτούτα κ.λπ.).
Η εκστρατεία έχει τους ακόλουθους στόχους:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τις ΜΣΠ που σχετίζονται με την
εργασία,
να προαγάγει την εκτίμηση των σχετικών κινδύνων και τη διαχείριση
των ΜΣΠ,
να αναδείξει ότι οι ΜΣΠ αποτελούν πρόβλημα για όλους —σε κάθε
είδους χώρο εργασίας και κλάδο,
να βελτιώσει τις γνώσεις σχετικά με νέους και αναδυόμενους κινδύνους
σε σχέση με τις ΜΣΠ,
να υπογραμμίσει την ανάγκη επανένταξης και παραμονής στην εργασία
όλων όσοι έχουν χρόνιες ΜΣΠ και να προτείνει τους τρόπους με τους
οποίους μπορεί να επιτευχθεί αυτό,
να ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών
μεταξύ σχετικών ενδιαφερόμενων μερών.

Στις 12 Νοεμβρίου 2020, στο πλαίσιο αυτό, διοργανώθηκε η επίσημη έναρξη της
εκστρατείας "Μειώστε την καταπόνηση", μέσω της οργάνωσης σχετικής εκδήλωσης
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που βασίζεται στο βασικό αντικείμενο της
διαχείρισης και πρόληψης των ΜΣΠ που σχετίζονται με την εργασία.
H συμμετοχή της χώρας στην εκστρατεία αυτή ξεκίνησε με την εκδήλωση που
οργανώθηκε από το αρμόδιο τμήμα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης
στην Εργασία, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Στην εκδήλωση αυτή απηύθυναν χαιρετισμό οι Έλληνες κοινωνικοί εταίροι στο
Management Board της ΕU-OSHA οι κ.κ. Χρ. Καβαλόπουλος, εκπρόσωπος των
Ελλήνων Εργοδοτών και Α. Στοϊμενίδης, εκπρόσωπος στης ΓΣΕΕ.
Το Υπουργείο στην εισαγωγική του ομιλία ανέφερε ότι υποστηρίζει την καμπάνια για
την αντιμετώπιση των μυοσκελετικών με οργάνωση και προώθηση δράσεων όπως:
 οργάνωση και υλοποίηση ημερίδων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης,
 οργάνωση και υλοποίηση δράσεων προβολής και επικοινωνίας,
 αξιοποίηση μέσων προβολής και επικοινωνίας για την σε εθνικό επίπεδο
προαγωγή των θεμάτων ΥΑΕ
 εισηγήσεις σε θεματικές ημερίδες και σεμινάρια που οργανώνονται από το
Υπουργείο Εργασίας ή άλλους ενδιαφερόμενους φορείς,
 διανομή και διάχυση σε ευρεία κλίμακα έντυπου και ηλεκτρονικού
πληροφοριακού υλικού,
 κοινοποίηση και διάχυση καλών πρακτικών, αποτελεσμάτων μελετών και
πορισμάτων ερευνών,
 οργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης εργοδοτών και εργαζομένων, κυρίως από
επιλεγμένους κλάδους πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων,

 συμβουλευτική/τεχνική στήριξη των πολύ μικρών και των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων στη διαχείριση των θεμάτων ΥΑΕ,
 ανάπτυξη και δωρεάν διάθεση εργαλείων διαχείρισης της ΥΑΕ (όπως
πρακτικούς οδηγούς, καταλόγους ελέγχου των επαγγελματικών κινδύνων,
ψηφιακά εργαλεία για την εκτίμηση των κινδύνων κ.α.) από τις πολύ μικρές και
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
 οργάνωση
επιμορφωτικών
σεμιναρίων
για
εκπαιδευτικούς
και
μαθητές/σπουδαστές/νέους από την Α΄ βάθμια, τη Β΄ βάθμια -με έμφαση στην
επαγγελματική εκπαίδευση (ΕΠΑΛ) και το θεσμό της μαθητείας-, καθώς και την
τριτοβάθμια εκπαίδευση,
 οργάνωση ημερίδων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ΥΑΕ σε
φορείς, διοικητικά στελέχη και εργαζόμενους από την Αυτοδιοίκηση,
 δικτύωση και συνέργεια με τα μέλη του Εθνικού ∆ικτύου Πληροφόρησης για
την ΥΑΕ καθώς και άλλα υφιστάμενα δίκτυα παροχής πληροφόρησης ή/και
συμβουλευτικής στήριξης,
 οργάνωση στοχευμένων εκστρατειών ελέγχου και συμβουλευτικής με
επιτόπιες επιθεωρήσεις των χώρων εργασίας από τους αρμόδιους
επιθεωρητές ΑΥΕ του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ()ΣΕΠΕ),κ.α.
Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών Πέτρος Λυμπερίδης
ανέφερε ότι οι Μυοσκελετικές Παθήσεις (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία,
αποτελούν μεγάλο τμήμα απασχόλησης στην καθημερινή φυσικοθεραπευτική
αποκατάσταση. Η αξιολόγηση ενός ασθενούς με ΜΣΠ, πρέπει να γίνεται ατομικά για
την εύρεση των προβλημάτων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής του, καθώς είναι
ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ολιστικά. Για να
μπορέσει να γίνει ολιστική αντιμετώπιση, δεν αρκεί μόνο η θεραπευτική αποκατάσταση
της τρέχουσας ΜΣΠ, αλλά πρέπει να αξιολογηθούν επιμέρους παράγοντες που έχουν
οδηγήσει στην εμφάνιση του προβλήματος. Στα πλαίσια της πρόληψης των ΜΣΠ, ο
φυσικοθεραπευτής προτείνει τις κατάλληλες παρεμβάσεις αφού πρώτα έχει προηγηθεί
η αξιολόγηση όλων των παραμέτρων που συντελούν στην εμφάνιση του
προβλήματος.
Στην εκδήλωση παρουσίασαν ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ομιλίες όπως της
εκπροσώπου του Π.Σ.Φ. κας Ελένης Ζίγκιρη με θέμα "Μυοσκελετικές παθήσεις στην
εργασία και στρες" και του καθηγητή κ. Παναγιώτη Tσακλή με θέμα "Εργονομικοί
παράγοντες κινδύνου και πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων στην εργασία".

∆. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Συνέδριο International Conference on Raw Materials and Circular Economy
(RawMat 2021) “Technological Developments and Future Challenges»

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και ο
Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες “GRawMat”
διοργανώνουν ∆ιεθνές Συνέδριο για τον Ορυκτό Πλούτο με τίτλο «Πρώτες Ύλες και
Κυκλική Οικονομία – Τεχνολογικές Εξελίξεις και Μελλοντικές Προκλήσεις» που θα
διεξαχθεί στην Αθήνα από 5 έως και 9 Σεπτεμβρίου 2021. Το Συνέδριο αποτελεί τη
φυσική συνέχεια των τριών πρώτων συνεδρίων που είχαν διοργανωθεί από το ΤΕΕ
από το 1978 μέχρι και το 2000.

Η θεματολογία του RawMat 2021 θα εστιαστεί σε θέματα έρευνας, εξόρυξης,
επεξεργασίας και εκμετάλλευσης πρώτων υλών, ενέργειας, διαχείρισης περιβάλλοντος
και αξιοποίησης παραπροϊόντων και αποβλήτων καθώς επίσης και στις νέες και
καινοτόμες τεχνολογικές εξελίξεις που σχετίζονται με τον κλάδο των πρώτων υλών και
την κυκλική οικονομία. Σκοπός του Συνεδρίου είναι να συγκεντρώσει και να φέρει σε
επαφή επιστήμονες, στελέχη εταιρειών και φορείς λήψης αποφάσεων προκειμένου να
μοιραστούν απόψεις και γνώσεις σε σχέση με τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις
σύγχρονες τάσεις, εφαρμογές και εξελίξεις στις ορυκτές πρώτες ύλες.
Σε αυτήν την προσπάθεια ζητήθηκε η συμβολή του ΣΜΕ. Αποφασίστηκε από το ∆Σ ο
Σύνδεσμος να είναι στην Οργανωτική Επιτροπή και να τεθεί το Συνέδριο υπό την
αιγίδα του. Επίσης θα συμβάλει ενεργά στην προβολή του και τη συμμετοχή των
εταιρειών μελών.

Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Μετά την προσφυγή της ΟΜΕ στη δευτεροβάθμια πενταμελή επιτροπή διαιτησίας και
μετά την παρέλευση 4 μηνών, φαίνεται ότι η υπόθεση θα συνεχίσει προκειμένου να
τελεσιδικήσει.
Ο ΣΜΕ είχε θέσει υπόψη της διοίκησης του ΟΜΕ∆ ,το αίτημά του για να ολοκληρωθεί
η εκκρεμότητα με τη δευτεροβάθμια επιτροπή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος,
τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το ∆Σ του ΟΜΕ∆ πρέπει να πάρει απόφαση
με την οποία να θεωρεί ότι η υπόθεση είναι περαιωμένη, μετά και την απόφαση της
πρωτοβάθμιας επιτροπής.

