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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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Τα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ ήταν τα εξής:
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Eγγυητικες αποκαταστασης περιβαλλοντος
Εργασιακα θεματα
Συμμετοχή του ΣΜΕ στο 5th Greek Raw Materials Community Dialogue
Συμμετοχη ΣΜΕ στο raw materials university days
Eξελίξεις στα ευρωπαϊκά θέματα υγείας και ασφάλειας εργασίας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

•

Εγγυητικές αποκατάστασης περιβάλλοντος

Συνεχίζουν τα προβλήματα εφαρμογής των εγγυητικών αποκατάστασης
Περιβάλλοντος. Η κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση λόγω ασαφειών της κείμενης
νομοθεσίας ερμηνεύει με διαφορετικό τρόπο το θέμα των εγγυητικών. Αποφασίστηκε
να συνταχθεί επιστολή προς τη Γενική Γραμματέα Ενέργειας και ΟΠΥ κ. Α. Σδούκου,
όπου θα αναλύονται τα προβλήματα και θα προτείνονται συγκεκριμένες προτάσεις
όπως:

α. Ο υπολογισμός κόστους αποκατάστασης για τον καθορισμό της εγγυητικής
επιστολής να γίνεται ως εξής:
-Εάν στην ΑΕΠΟ το κόστος αποκατάστασης έχει προσδιορισθεί με «τεκμαρτό» τρόπο,
τότε το ποσό της εγγυητικής επιστολής να υπολογίζεται στο 60% του «τεκμαρτού»
προσδιορισμού
-Εάν η ΑΕΠΟ προσδιορίζει το κόστος αποκατάστασης με βάση την ανάλυση κόστους
της ΜΠΕ η εγγυητική επιστολή να υπολογίζεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 της
νέας ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/80921/994 (παράγραφος 2 ή 3 ανάλογα με τη μέθοδο
υπολογισμού που έχει η ΜΠΕ).
β. Την προσθήκη μεταβατικής διάταξης στο άρθρο 7 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/80921/994,
στην οποία θα προβλέπεται ότι για τα λειτουργούντα, κατά την υπογραφή της ΥΑ 994,
λατομεία και μεταλλεία, η εγγυητική επιστολή θα καλύπτει το 20% του κόστους
αποκατάστασης, όπως αυτό ορίζεται με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/80921/994 και θα
προσαυξάνεται κατά 10% στα επόμενα τέσσερα έτη και 20% για το χρονικό περιθώριο
να εκπονήσουν νέες ΜΠΕ όπου απαιτείται και εφόσον αυτές εγκριθούν αρμοδίως θα
υπαχθούν στις διατάξεις της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/80921/994

• Συνάντηση της Επιτροπής για την προσέλκυση, χωροθέτηση και εγκατάσταση
βιομηχανικών μονάδων αξιοποίησης ορυκτών πρώτων υλών (ΟΠΥ) στις
λιγνιτοφόρες περιοχές.

Στις 03.12.2020 συνεδρίασε για 2η φορά η Επιτροπή για την προσέλκυση,
χωροθέτηση και εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων αξιοποίησης ορυκτών πρώτων
υλών (ΟΠΥ) στις λιγνιτοφόρες περιοχές.
Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Λασκαρίδης, καθώς και
τα υπόλοιπα μέλη: ο κ. Κουτσούκος, ο κ. Κουλίδης, ο κ. Χαλκιαδάκης, ο κ.
Παπανικολάου, ο κ. Καβαλόπουλος, ο κ. Ξηρόκωστας, o κ. Τζώρτζης και η κ. Καρβελά.
Προσκεκλημένος ήταν ο κ. Καράντζαλος, αναπληρωτής καθηγητής στον τομέα
Τοπογραφίας, ΕΜΠ, ο οποίος σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, παρουσίασε το θέμα
σχετικά με τους πρώτους χάρτες και χρήσεις γης που αφορούν στα Ειδικά
Πολεοδομικά Σχέδια στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (ΕΠΣ).
Αρχικά έγινε μία πολύ σύντομη ενημέρωση όσον αφορά στα ΕΠΣ, στο θεσμικό πλαίσιο
που τα διέπουν και στην αναγκαιότητα σύνταξής τους, πέρα από τα στοιχεία που ο
ίδιος με την ομάδα του (στο πλαίσιο συνεργασίας του με την Κ/Ξ εκπόνησης του
MasterPlan) έχει συλλέξει και επεξεργαστεί προκειμένου να δημιουργηθούν οι πρώτοι
χάρτες χρήσεων γης και να δοθούν τα απαιτούμενα στοιχεία στο πλαίσιο εκπόνησης
του Masterplan.
Στη συνέχεια έγινε εκτενέστατη παρουσίαση των σχετικών χαρτών χρήσεων γης, μέσω
powerpoint , σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα. Παρουσιάστηκαν οι εκτάσεις
που θα μείνουν στη ΔΕΗ και οι εκτάσεις που θα δοθούν προς βιομηχανική
εκμετάλλευση μετά τις διευθετήσεις των κενών. Αυτά προέκυψαν μετά από συνεργασία
και διαπραγματεύσεις της ΔΕΗ με την Επιτροπή του σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής
μετάβασης (ΣΔΑΜ). Παρουσιάστηκαν επίσης και οι υπόλοιπες χρήσεις γης, όπως οι
εκτάσεις υποδοχής βιομηχανικών πάρκων και οι εκτάσεις
βιομηχανικών
δραστηριοτήτων.
Η επιτροπή ΟΠΥ έθεσε πολλά ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν τόσο σε τεχνικό
όσο σε θεσμικό επίπεδο.
Συζητήθηκε επίσης το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αδειοδοτήσεων για δραστηριότητες
μεταποίησης, για μεταλλουργικές δραστηριότητες για την αδειοδότηση των
στρατηγικών επενδύσεων, για τον αναπτυξιακό νόμο (deminimis).
Όσον αφορά στις ΟΠΥ υπάρχουν τρεις αδειοδοτικές διαδικασίες: σαν στρατηγική
επένδυση, σαν βιομηχανία που έχει τους δικούς της κανόνες χωροθέτησης και σαν
μεταποιητική ή συναφή δραστηριότητα που το στάδιο της αδειοδότησης διακρίνεται σε
αυτό της εγκατάστασης και λειτουργίας.
Κλείνοντας ο πρόεδρος της Επιτροπής ζήτησε να πραγματοποιηθεί συνάντηση με
μέλος από την ΕNTERPRISE GREECE, με σκοπό στην επόμενη συνεδρίαση της
Επιτροπής να υπάρχει σχετική ενημέρωση για τις δυνατότητες που υπάρχουν στο
χώρο αξιοποίησης των ΟΠΥ, ώστε η ΕNTERPRISE GREECE να συνδράμει στην
προσέλκυση συναφών επενδύσεων και δραστηριοτήτων.

ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΙΑ

•

Συμμετοχή του ΣΜΕ στο 5th Greek Raw Materials Community Dialogue

To 5ο Greek RawMaterials Community Dialogue, διοργανώθηκε και φέτος από το
Περιφερειακό Κέντρο Ελλάδας για τις Πρώτες Ύλες – EIT RawMaterials Hub: Regional
Center Greece (RCGREECE) στο πλαίσιο της ετήσιας θεσμοθετημένης συνάντησης
της Ελληνικής Κοινότητας των ΟΠΥ. Η Κυκλική Οικονομία ως εργαλείο που θα
βοηθήσει τον κλάδο των Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ) να απαντήσει στην πρόκληση
της κλιματικής αλλαγής και να επιτύχει το στόχο της βιώσιμης ανάπτυξής του με
ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
του.
Τον τρόπο με τον οποίο η βιομηχανία ΟΠΥ θα απαντήσει στις προκλήσεις του
μέλλοντος και ιδιαίτερα στην προσαρμογή στο μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας,
περιέγραψαν εκπρόσωποι των επιχειρήσεων του κλάδου. Όπως ειπώθηκε «στην
Ευρώπη διαμορφώνεται ένας μοναδικός συνδυασμός παραγόντων που δίνουν την
ευκαιρία για ένα Green Deal: Δημοκρατία, ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές,
τεχνογνωσία». Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αναδειχθούν σε κεντρικό παράγοντα
για τη λειτουργία της Κυκλικής Οικονομίας, γι’ αυτό και ενθαρρύνεται από την Ε.Ε. η
δημιουργία Cluster στον τομέα της εξόρυξης, που μπορούν να συμβάλουν στην
υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών, του τεχνολογικού μετασχηματισμού, της
μεταφοράς τεχνογνωσίας και πόρων, αλλά και της πρόσβασης σε νέες επενδύσεις,
τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Από πλευράς ΣΜΕ μετείχε με την παρουσίασή του ο Πρόεδρος κ. Α. Κεφάλας με θέμα
«Circular Economy and Minerals. Case studies», όπου παρουσίασε εφαρμογές της
Κυκλικής Οικονομίας στον εξορυκτικό-μεταλλευτικό κλάδο, παραδείγματα
βελτιστοποίηση περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μετα-μεταλλευτικής χρήσης
μεταλλευτικών χώρων, βιομηχανικής συμβίωσης αλλά και εκμετάλλευσης
δευτερογενών αποθεμάτων.
Τέλος, κοινό συμπέρασμα όλων των εκπροσώπων του κλάδου ήταν ότι στην επιτυχία
του μοντέλου της Κυκλικής Οικονομίας είναι εξαιρετικά σημαντικός ο ρόλος της
Εκπαίδευσης, είτε αυτή αφορά τους άμεσα εμπλεκόμενους του κλάδου είτε τους
φοιτητές, τους επαγγελματίες ή ακόμα και τους καταναλωτές.
Μπορείτε να κατεβάσετε την σχετική παρουσίαση εδώ.
https://www.sme.gr/wp-content/uploads/2021/01/5th-GRMCDGMEA.pptx

•

Συμμετοxη ΣΜΕ στο raw materials university days

Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου και το EIT Raw Materials διοργάνωσε τη διαδικτυακή εκδήλωση «Raw
Materials University Days – NTUA 2020» που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 4
Δεκεμβρίου 2020 . Πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές επισκέψεις στα Εργαστήρια της
Σχολής και της Βιομηχανίας και παρουσιάστηκαν καινοτόμες έρευνες που διεξάγονται
στην αιχμή της τεχνολογίας για το σύνολο του κύκλου ζωής των Ορυκτών Πρώτων
Υλών. Πραγματοποιήθηκε στους φοιτητές ενημερωση για το πρόγραμμα
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, την πρακτική άσκηση στη βιομηχανία και
άλλες ευκαιρίες για τους νέους απόφοιτους και επαγγελματίες του κλάδου.

Από πλευράς ΣΜΕ τοποθετήθηκε ο Γενικός Διευθυντής κ. Χ. Καβαλοπουλος με την
εξής παρουσίαση:
https://www.sme.gr/wp-content/uploads/2021/01/Raw-Materials-University-Days%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE
%BF%CF%82-2020.pptx

ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

•

Συνάντηση της Advisory Committee on Safety and Health at Work (ACSH)

Η ACSH (στην οποία, ως γνωστόν, μετέχει και ο ΣΜΕ) στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου
2020 ασχολήθηκε κατά κύριο λόγο με τα εξής θέματα:

 Οι συνέπειες της πανδημίας COVID -19 στα συστήματα Υ&Α της εργασίας
και η βελτίωσή τους για την αντιμετώπιση της πανδημίας στους χώρους
εργασίας.
Συστήθηκε Ομάδα Εργασίας η οποία θα επεξεργαστεί το πλαίσιο των αλλαγών ή των
προτάσεων στο θέμα της Υ&Α.
Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων προτείνουν την τροποποίηση της οδηγίας
2000/54/ΕΕ περί βιολογικών παραγόντων ώστε να συμπεριληφθεί ο COVID-19 και να
προληφθούν στο μέλλον οι περιπτώσεις
πανδημιών. Άποψή τους είναι τα
προβλήματα του COVID-19 στους εργαζόμενους να αντιμετωπιστούν ως
επαγγελματικές ασθένειες, ιδιαίτερα στη βιομηχανία.
Οι εκπρόσωποι των εργοδοτών διαφώνησαν με αυτό υποστηρίζοντας ότι οι εργασίες
στη βιομηχανία δεν έχουν επικίνδυνη έκθεση εργαζομένων στον COVID-19 που να
οφείλεται στις συνθήκες, το είδος και το αντικείμενο.
 Εκπόνηση πλαισίου νέας στρατηγικής για την Υ&Α στην εργασία από
την Commission, για την περίοδο 2021-2027
Ανατέθηκε σε ανεξάρτητο φορέα με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και τα κράτη
μέλη, για την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της στρατηγικής του 2014-2020 και η
αξιολόγησή τους. Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης θα παρουσιαστούν στην
ACSH.
Οι απόψεις της ACSH για το διάστημα 2014-2020 θα ληφθούν υπόψη από την
Commission για την κατάστρωση της νέας στρατηγικής. Η ACSH θα πάρει ενεργό
μέρος στη διαμόρφωσή της.
Ήδη έχει δημιουργηθεί ερωτηματολόγιο από το φορέα που ανέλαβε τη διαβούλευση
προκειμένου να διεξαχθούν συμπεράσματα για τα αποτελέσματα της παλιάς
στρατηγικής, το οποίο προωθήθηκε για να απαντηθεί από τους ενδιαφερόμενους
φορείς.
Ο ΣΜΕ εξέθεσε τις απόψεις του και σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη με εκπρόσωπο τον
φορέα της αξιολόγησης της στρατηγικής 2014-2020 υποστηρίζοντας ότι σε γενικές
γραμμές ωφέλησε την Υ&Α εργασίας, προσεγγίζοντας και τις νέες προκλήσεις που
είναι οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και οι μυοσκελετικές παθήσεις.
Σε επίπεδο εθνικό τόνισε ότι οι στόχοι της στρατηγικής έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό
κανονιστικό πλαίσιο και την εθνική στρατηγική αλλά και η εφαρμογή τους χωλαίνει.
 Επικαλύψεις και διεπαφές μεταξύ κανονιστικού πλαισίου για την
Occupational Safety and Health (OSH) και τους περιορισμούς από τον
Κανονισμό REACH

H υπάρχουσα νομοθεσία Υ&Α εργασίας (ΟSH) έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα
αποτελεσματικό πλαίσιο της αντιμετώπισης των κινδύνων από τις χημικές ουσίες και
της προστασίας των εργαζομένων.
Ο κανονισμός REACH επίσης προστατεύει τους εργαζόμενους από τους χημικούς
κινδύνους προσφέροντας πληροφόρηση για τη σωστή-ασφαλή χρήση των χημικών,
προσδιορίζοντας και θέτοντας τρόπους ελέγχου της έκθεσης των εργαζομένων και
αντιμετώπισης των κινδύνων ή θέτοντας περιορισμούς σε όσους χειρίζονται ή
χρησιμοποιούν χημικά.
Η νομοθεσία Υ&Α εργασίας (OSH) και ο κανονισμός RΕACH θα πρέπει να είναι
συμπληρωματικοί.
Η ACSH εντοπίζει σημαντικές επικαλύψεις ή διαφοροποιήσεις μεταξύ OSH και
REΑCH, που δημιουργούν σύγχυση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και
πρόσθετο γραφειοκρατικό βάρος στις επιχειρήσεις.
Οι περιορισμοί μέσω REACH είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένης έρευνας και
επιβάλλεται ως κανονισμός, δεν αποτελούν όμως νομοθεσία OSH, η οποία
συμφωνείται από τους κοινωνικούς εταίρους (ΑCSH) μετά από εκτεταμένο διάλογο
και εκδίδεται αντίστοιχη opinion που τίθεται υπόψη της Commission. Η Commission με
βάση τα προηγούμενα εισηγείται στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο που τελικά
συναποφασίζουν με νομοθετική ρύθμιση.
Οι προτάσεις του REACH για Y&A, ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους, πρέπει σοβαρά
να λαμβάνει υπόψη την υπάρχουσα νομοθεσία και να ακολουθεί συγκεκριμένα
κριτήρια.
Τα κριτήρια απαντούν στις εξής ερωτήσεις:
 Τα διάφορα επίπεδα της υπάρχουσας νομοθεσίας στην EU και στα κράτη μέλη
χρειάζονται συμπλήρωση μέσω πράξεων κανονισμού REACH
 Οι υπάρχοντες περιορισμοί σε όρια έκθεσης εργαζομένων σε χημικές ουσίες
μέσω κείμενης OSH νομοθεσίας, δεν είναι αρκετοί και γιατί;
 Οι υπάρχοντες περιορισμοί είναι μη πραγματοποιήσιμοι ή κάποιες κατηγορίες
εργαζομένων δεν καλύπτονται;
 Είναι η πιο αποτελεσματική κανονιστική προσέγγιση για να αποτραπεί το
ενδεχόμενο να εισέλθουν στην αγορά επικίνδυνες ουσίες;
 Πλεονεκτούν οι περιορισμοί μέσω REACH στην αποτελεσματικότητα επιβολής
μέτρων προστασίας εργαζομένων
 Σε κάποια θέματα λείπει πρακτική εφαρμογή των OSH κανονισμών
Προτάθηκε από την ACSH και έγινε αποδεκτή η έκδοση καθοδηγητικής οδηγίας για
την παράλληλη λειτουργία REACH και ΟSH, ιδιαίτερα σε θέματα ορίων έκθεσης υπό
την Οδηγία Chemical Agents Directive και της Οδηγίας περί Καρκινογόνων.
Μόνο με την αποδοχή κοινών δεσμευτικών κριτηρίων θα αποφευχθεί η σύγχυση και
όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να ενισχύσουν τα προτεινόμενα μέτρα
REACH και OSH που θα είναι σε απόλυτη συνέργεια.
 Αναθεώρηση της Οδηγίας περί Μηχανημάτων (Machinery Directive)
Στο πλαίσιο των ενεργειών της Commission για την αξιολόγηση των υφιστάμενων
οδηγιών και την προσπάθεια για μείωση της νομοθεσίας (regulation fitness), η

υπάρχουσα οδηγία 2006/42/EC κρίθηκε ότι έπρεπε να επαναδιατυπωθεί με βάση τις
τεχνολογικές εξελίξεις και να εναρμονιστεί με άλλες νέες οδηγίες.
Η DG GROW πρότεινε τη σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας από την ACSH
προκειμένου να εισηγηθεί νέο σχέδιο οδηγίας.
Το σχέδιο νέας οδηγίας παρουσιάστηκε στο “Regulatory Scrutiny Board” της
Commission. Η DG GROW προτείνει σημαντικές αλλαγές στην οδηγία. Ιδιαίτερα στο
παράρτημα Ι ώστε να εκσυγχρονιστεί ανάλογα με τα νέα τεχνολογικά δεδομένα.
Επίσης προτείνει να συμπληρωθεί πέραν των παραδοσιακών καλύψεων σε κανόνες
Ασφαλείας που είχε η παλιά οδηγία με σύγχρονους κανόνες ασφάλειας αναλόγως της
χρήσης της νέας τεχνολογίας.
Η ACSH στην ανάλογη Opinion επί του θέματος προτείνει η νέα οδηγία να παραμένει
«τεχνικώς ουδέτερη». Οι κίνδυνοι από τη νέα τεχνολογία προσδιορίζουν και
οριοθετούν το νέο πλαίσιο ασφάλειας των μηχανημάτων και αυτό να είναι ελεγχόμενο
εντός των προδιαγεγραμμένων ορίων του κανονιστικού πλαισίου υγείας και ασφάλειας
εργασίας. Η νέα οδηγία να προβλέπει μηχανισμούς εύκολης τροποποίησης εάν το
απαιτήσουν νέες τεχνολογικές εξελίξεις, ιδιαίτερα με την εφαρμογή τεχνητής
νοημοσύνης και δυνατοτήτων εκμάθησης (machine learning).
Nα εκδοθεί νέα καθοδηγητική οδηγία εφαρμογής βάσει της νέας τεχνολογίας. Να είναι
εύληπτη και κατανοητή ώστε η εφαρμογή της από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να
είναι εύκολη, με τη χρήση και ηλεκτρονικών εργαλείων. Η νέα οδηγία πρέπει να είναι
σαφής ως προς την υποχρέωση μείωσης κινδύνων από τη λειτουργία τους με ευθύνη
των κατασκευαστών και την εκπόνηση μελετών εκτίμησης κινδύνων που θα
μεταβιβάζονται στον τελικό χρήστη μηχανών
 Τέταρτο κύμα ένταξης
Καρκινογόνων (CMD).

επικίνδυνων

ουσιών

στην

Οδηγία

περί

Μετά από ανάλογη συναπόφαση των ενδιαφερόμενων μερών της ACSH, προτείνεται
από την Commission η ένταξη στην CMD τριών νέων ουσιών: ενώσεις νικελίου,
ακρυλονιτριλίου και βενζολίου.
Για τις ενώσεις νικελίου έχει προταθεί το όριο του 0,01 mg/m3 στο αναπνεύσιμο κλάσμα
και 0, 05 mg/ m3 στο εισπνεύσιμο κλάσμα με μεταβατική περίοδο εφαρμογής μέχρι
17/1/2025 και μεταβατικό όριο έκθεσης το 0,1 mg/ m3 για το εισπνεύσιμο κλάσμα (μέχρι
την πλήρη εφαρμογή της Οδηγίας).
Το Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένει να ενταχθούν στην CMD οι τοξικές για την
αναπαραγωγή (reprotoxic) ουσίες που προκαλούν στείρωση και τα επικίνδυνα
προϊόντα ιατρικής χρήσης.
Η ACSH έχει εκφράσει την άποψη να μην διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της CMD
με διάφορες, κατά καιρούς, προτάσεις ένταξης επικίνδυνων χημικών ουσιών, όχι κατ’
ανάγκη καρκινογόνων. Πιστεύει ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν από την Οδηγία περί
Χημικών.
 Προώθηση μέσω του Standard Working Party of Extractive Industry
(SWPEI), ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και
κοινωνικών εταίρων σε θέματα Υ&Α που αφορούν εργαζόμενους στο
μεταλλευτικό τομέα.

Τo SWPEI θα επεξεργαστεί τη φόρμουλα ανταλλαγής και θα εισηγηθεί στην ολομέλεια
της ACSH για να εκδοθεί επίσημη opinion ώστε να λειτουργήσει υπό την καθοδήγηση
της Commission.

•

Επαφή με τους Ευρωβουλευτες

Ο Σύνδεσμος έκανε πρόσφατα παρέμβαση στους Έλληνες ευρωβουλευτές,
ενημερώνοντάς τους για σημαντικά θέματα που αφορούν τον εξορυκτικό κλάδο και
συζητούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Στην παρέμβαση του Συνδέσμου αρχικά ανταποκρίθηκαν οι Ευρωβουλευτές της Νέας
Δημοκρατίας κα Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου και η κα Μαρία Σπυράκη και από τον
ΣΥΡΙΖΑ το γραφείο του κ. Παπαδημουλη. Οργανώθηκαν σχετικές διαδικτυακές
συναντήσεις.
Στη συνάντηση με την κυρία Σπυράκη συμφωνήθηκε να στηριχθεί η προσπάθεια του
κλάδου να ενταχθεί στον Κανονισμό για την προώθηση των πράσινων επενδύσεων, να
ενισχύσουν την παρουσία του ελληνικού εξορυκτικού κλάδου στην Ευρωπαϊκή
Συμμαχία Πρώτων Υλών και κατέληξαν στο ότι πρέπει να τονιστεί στα αρμόδια
ευρωπαϊκά όργανα η σημασία του εξορυκτικού-μεταλλουργικού κλάδου για την
επίτευξη των στόχων των νέων ευρωπαϊκών αναπτυξιακών πολιτικών.

Η παρέμβαση έγινε με επιστολή που απηύθυνε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, κ.
Αθανάσιος Κεφάλας, στην οποία σημειώνεται ότι το χαρτοφυλάκιο των
ορυκτών πόρων της χώρας μας συντίθεται από μεγάλη ποικιλία ορυκτών, με
πολλές και σημαντικές χρήσεις στη βιομηχανία και στην καθημερινή ζωή. Για
πολλά από αυτά τα ορυκτά διενεργείται στην Ελλάδα παραγωγή παγκόσμιας
κλίμακας και μεγέθους.
Τα κύρια σημεία της ενημέρωσης προς τους Ευρωβουλευτές αφορούν :
α. Στο αποτύπωμα της εξορυκτικής-μεταλλουργικής βιομηχανίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον κλάδο:
•

να παράγει, πέραν των αδρανών δομικών υλικών, 42 διαφορετικά
μέταλλα και βιομηχανικά ορυκτά και να απασχολεί άμεσα 350.000 και
έμμεσα 1.200.000 εργαζόμενους

•

να στηρίζει σημαντικούς τομείς της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και έτσι να
μειώνει την εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εισαγόμενες
πρώτες ύλες. Χωρίς τη διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας των
πρώτων υλών, δεν μπορεί να υλοποιηθεί η στρατηγική επιλογή για την
ανάπτυξη, όπως αυτή εκφράζεται με την Πράσινη Συμφωνία (Green
Deal) και ειδικότερα να επιτευχθούν οι στόχοι για οικονομία μηδενικού
άνθρακα και γενικότερα της κυκλικής οικονομίας.

β. Στο περιεχόμενο μία σειράς πολιτικών και κανονισμών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που αλληλεπιδρούν και καθορίζουν το μέλλον της ευρωπαϊκής και
ελληνικής εξορυκτικής-μεταλλουργικής βιομηχανίας, όπως:
•

Η έμφαση στην Κυκλική Οικονομία και τη διαχείριση των εξορυκτικών
αποβλήτων

•

Ο νέος Νόμος για το Κλίμα

•

Η νέα Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Στρατηγική

•

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις Πρώτες Ύλες (Raw Materials Αlliance)

•

Η καθιέρωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων, με
αποτύπωση της κατανάλωσης ενέργειας, πρωτογενών και
δευτερογενών πρώτων υλών και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
από την παραγωγή του

•

Ο μηχανισμός αντιμετώπισης εισαγόμενων προϊόντων με αποτύπωμα
άνθρακα

•

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Ταξινόμησης για την προώθηση των
πράσινων επενδύσεων

γ. Στη σημασία των πρώτων υλών για την υλοποίηση των νέων ευρωπαϊκών
πολιτικών, αφού για την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού μοντέλου
οικονομίας, απαιτούνται:
•

μεγάλες ποσότητες σε χάλυβα, σίδηρο, χαλκό, αλουμίνιο, ψευδάργυρο,
νικέλιο

•

40 διαφορετικά μέταλλα που διευκολύνουν τη λειτουργικότητα, ενσωματώνουν
λειτουργίες και εξαλείφουν τη χρήση διαφορετικών προϊόντων ή συσκευών
σημαντικές ποσότητες σπάνιων γαιών για τα ηλεκτρικά οχήματα, τις ψηφιακές
τεχνολογίες και τις ανεμογεννήτριες

•

Ενδεικτικά οι νέες τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης και συσσωρευτών απαιτούν μέταλλα
όπως λίθιο, μαγνήσιο, αργίλιο, νικέλιο, κοβάλτιο και η κατανάλωσή τους θα αυξηθεί
1000% περισσότερο από σήμερα έως το 2050. Για τη δημιουργία κλιματικά ουδέτερης
ευρωπαϊκής οικονομίας θα απαιτηθεί 60 φορές μεγαλύτερη ποσότητα λιθίου, 15
φορές μεγαλύτερη ποσότητα κοβαλτίου, 10 φορές μεγαλύτερη ποσότητα σπάνιων
γαιών.

Επιπλέον ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων αναφέρθηκε και στις
εξειδικευμένες θέσεις της ελληνικής εξορυκτικής-μεταλλουργικής βιομηχανίας
για τη νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική για τις Πρώτες Υλες ζητώντας:
1. Ενίσχυση-υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιοποίηση των
ευρωπαϊκών πρώτων υλών με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή
ανεξαρτητοποίησή της από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Οι ενισχύσεις
αυτές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν όλες τις φάσεις αξιοποίησης των
ορυκτών πρώτων υλών, από την έρευνα για την ανεύρεση νέων κοιτασμάτων,
την εκμετάλλευση με την εφαρμογή νέων ψηφιακών τεχνολογιών, τον
εμπλουτισμό και την καθετοποίηση παραγωγής εξορυκτικών προϊόντων με
νέες τεχνολογίες

2. Ένταξη του κλάδου στον Κανονισμό Ταξινόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που ενισχύει τις πράσινες επενδύσεις διότι, όπως είναι φανερό, ο κλάδος
διευκολύνει και υποστηρίζει πολλές και ποικίλες δραστηριότητες απαραίτητες
για την πράσινη ανάπτυξη
3. Στο πλαίσιο της παροχής κινήτρων για την εφαρμογή των αρχών της Κυκλικής
Οικονομίας, να δοθούν ενισχύσεις με τη μορφή επιδοτήσεων σε Έρευνα και
Ανάπτυξη νέων προϊόντων του εξορυκτικού-μεταλλουργικού κλάδου για νέες
εφαρμογές και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
4. Να δοθούν επιδοτήσεις για την αξιοποίηση υπολειμματικών σχηματισμών, με
στόχο να παραχθούν δευτερογενείς αξιοποιήσιμες πρώτες ύλες
5. Να ενισχυθεί η απαραίτητη εκπαίδευση-επιμόρφωση του προσωπικού στις
νέες τεχνολογίες.
Στην επιστολή του ο Πρόεδρος του ΣΜΕ, κ Αθανάσιος Κεφάλας ζητά επίσης να
αναληφθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

•

πρωτοβουλία για απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας των
εξορυκτικών έργων σε όλα τα κράτη-μέλη, με ομογενοποίηση κριτηρίων
και διαδικασιών

•

κεντρική εκστρατεία με στόχο τη μεταστροφή της κοινής γνώμης και την
ακόμα μεγαλύτερη αποδοχή των δραστηριοτήτων αξιοποίησης των
Ευρωπαϊκών ορυκτών πρώτων υλών

Οι Έλληνες Ευρωβουλευτές συμφώνησαν να στηρίξουν την προσπάθεια του
κλάδου να ενταχθεί στον Κανονισμό για την προώθηση των πράσινων
επενδύσεων, να ενισχύσουν την παρουσία του ελληνικού εξορυκτικού κλάδου
στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πρώτων Υλών και κατέληξαν στο ότι πρέπει να
τονιστεί στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα η σημασία του εξορυκτικούμεταλλουργικού κλάδου για την επίτευξη των στόχων των νέων ευρωπαϊκών
αναπτυξιακών πολιτικών.
Επισυνάπτεται παρακάτω η παρουσίαση

Νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική για
τις Πρώτες Ύλες:
Προκλήσεις για την
Εξορυκτική - Μεταλλουργική
Βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και στην Ελλάδα

Αθήνα, Δεκέμβριος 2020

Με διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο μπορείτε να τη διαβάσετε

ΣMΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Από τη Δευτεροβάθμια Διαιτητική Επιτροπή του ΟΜΕΔ ο σύνδεσμος πήρε προθεσμία
μέχρι τις 15/1/2021 για να καταθέσει υπόμνημα με τις θέσεις του. Σε τηλεδιάσκεψη που
πραγματοποιήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2020 ο ΣΜΕ ανέπτυξε τις απόψεις του, οι
οποίες συνάδουν με τη νομική εκτίμηση της αντίστοιχης Πρωτοβάθμιας Διαιτητικής
Επιτροπής.
ΣMΕ και ΜΜΕ

Με δυο άρθρα του προέδρου του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων κ
Αθανασίου Κεφάλα σε πανηγυρικά τεύχη των εφημερίδων Βήμα και Παραπολιτικά,
έκλεισε ο χρόνος με σημαντική δημοσιότητα από πλευράς προβολής θέσεων και
απόψεων του Συνδέσμου σε δεκάδες ιστολογια αλλά και στις μεγάλες εφημερίδες.
Χρονιά που μας σημάδεψε με τον Cοvid19, χωρίς εκδηλώσεις αλλά με δελτία τύπου
που πρoέβαλαν την δραστηριότητα των εταιριών μελών και του Συνδέσμου

Δείτε τα δυο άρθρα που δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα Παραπολιτικά και στο Βήμα

