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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων ιδρύθηκε το 1924 µε την πρώτη επωνυµία «Ένωσις των
εν Ελλάδι Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων». Σκοπός του 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, ασφαλής 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.

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Α. ΔΣ

Τα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ ήταν τα εξής:
−
−
−
−
−
−
−

Συνάντηση με υφυπουργό ΠΕΝ
Παράταση προθεσμιών έρευνας λατομικών ορυκτών
Τηλεδιάσκεψη με την Ομάδα Βιομηχανικής Πολιτικής της Ν.Δ.
Εισήγηση της ad hoc ομάδας εργασίας για τη διερεύνηση της δυνατότητας
διεύρυνσης του ΣΜΕ
Eυρωπαϊκα θέματα
Συνέδριο «International Conference on Raw Materials and Circular Economy
(Raw Materials 2021)-Technological Developments and Future Challenges
Οικονομικός Απολογισμός 2020-Οικονομικός Προϋπολογισμός 2021

Β. Περιβάλλον και ανάπτυξη

•

Ενημέρωση για συνάντηση με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος κ. Ταγαρά

Στις 2/2/2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τον Υφυπουργό Χωροταξίας και
Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ν. Ταγαρά, αρμόδιο και για θέματα περιβαλλοντικής
αδειοδότησης. Σε ιδιαίτερα συνεργατικό κλίμα ο Πρόεδρος του ΣΜΕ και ο Γεν. Δν/τής
ΣΜΕ ανέπτυξαν τα εκκρεμή θέματα του κλάδου που αφορούν στις αρμοδιότητες του
κ. Υφυπουργού. Συγκεκριμένα:
Α. Ενέργειες για την ολοκλήρωση του Ειδικού Χωροταξικού Ορυκτών Πρώτων Υλών
Β. Τροποποιήσεις Περιφερειακών Χωροταξικών σε ό,τι αφορά Πρώτες Ύλες.
Γ. Τροποποίηση του ισχύοντος νόμου 4607/2019 περί Αιγιαλού και Παραλίας
Δ. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση:
-Περιβαλλοντική Αδειοδότηση εξορυκτικών έργων εντός προστατευόμενων περιοχών
Ν. 4685/2020
-Καθυστερήσεις στις εγκρίσεις ΜΠΕ και στην έκδοση ΑΕΠΟ
-Καθυστερήσεις ανανέωσης και τροποποίησης ΑΕΠΟ
-Αδειοδότηση εξορυκτικών αποβλήτων
-Προσδιορισμό ανταλλάγματος χρήσης δασικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 32
παραγρ. 5 του ν. 4280/2014
-Αδειοδότηση δανειοθαλάμων - αποθεσιοθαλάμων άρθρο 7 του ν. 4014/2011 και
άρθρο 52 του ν. 4512/2018

Στη συνέχεια της συνάντησής μας με τον υπουργό στις 2/2/2021 και του υπομνήματος
που καταθέσαμε υπόψη του σχετικά με τα κρίσιμα θέματα που απασχολούν την
εξορυκτική βιομηχανία (αναφορικά με την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση και τη
Χωροταξία), εκφράσαμε τις απόψεις μας επί των Περιφερειακών Χωροταξικών
Σχεδίων, τα οποία κατά τη γνώμη μας χρειάζονται τροποποιήσεις ως προς την
εξορυκτική δραστηριότητα. Επισυναπτεται παρακατω:

παραρτημα
υπομνηματος για υπο

•

Παράταση Προθεσμιών έρευνας λατομικών ορυκτών

Εστάλη από το Σύνδεσμο επιστολή στη ΓΓ Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κα
Α. Σδούκου σε σχέση με τα σημαντικά προβλήματα που δημιουργούνται στην ομαλή
λειτουργία υφιστάμενων λατομείων στην περίπτωση αναζήτησης επέκτασης αλλά και
μελλοντική δυσκολία για την ανάπτυξη νέων λατομικών εκμεταλλεύσεων.

Επισυνάπτεται παρακάτω η σχετική επιστολή

Eπιστολή ΣΜΕ Αλ.
Σδούκου ΓΓΥΠΕΝ sent

Επιπλέον εστάλη από το ΣΜΕ πρόταση τροπολογίας για την παράταση της έρευνας
σε Λατομικά Ορυκτά.

Η παράγραφος 4 του άρθρου 59 του Ν 4442/16 τροποποιείται ως έξης :

4. Εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση χορηγεί, μέσα
σε είκοσι (20) ημέρες την έγκριση για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών, στην οποία
περιλαμβάνονται οι ΠΠΔ που οφείλει να τηρεί ο ενδιαφερόμενος και οι τεχνικές
δεσμεύσεις, οι οποίες τίθενται με τη γνωμοδότηση του Τμήματος Επιθεώρησης
Μεταλλείων και πρέπει να τηρούνται από τον ενδιαφερόμενο. Η έγκριση αυτή
χορηγείται για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών και για ενιαία έκταση. Κατ’ εξαίρεση η

χρονική διάρκεια ισχύος των εγκρίσεων που χορηγήθηκαν κατά τα έτη 2019 και 2020
παρατείνεται κατά ένα επιπλέον έτος.

Αιτιολόγηση:
Κρίνεται απαραίτητη η παράταση ισχύος των εγκρίσεων που χορηγήθηκαν κατά τα έτη
2019 και 2020 για ένα επιπλέον έτος, καθώς λόγω της πανδημίας COVID-19
περιορίστηκε η λειτουργία των εξορυκτικών επιχειρήσεων, καθιστώντας σχεδόν
αδύνατη ιδιαιτέρως δύσκολη την ολοκλήρωση των σχετικών ερευνών για τα έργα για
τα οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εγκρίσεις.

•

Υπογραφή νέας επενδυτικής συμφωνίας της Ελληνικός Χρυσός

Η Ελληνικός Χρυσός ανακοινώνει την κύρωση από την Ολομέλεια της Βουλής των
Ελλήνων της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας με την Ελληνική Κυβέρνηση, σε συνέχεια
της υπογραφής της στις 5 Φεβρουαρίου 2021. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για
την πλήρη και βιώσιμη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην ΒΑ Χαλκιδική και
την υλοποίηση μίας εκ των μεγαλύτερων άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα.
Η νέα Επενδυτική Συμφωνία, που υπεγράφη στις 5 Φεβρουαρίου 2021, τροποποιεί
την από του 2003 Σύμβαση Μεταβίβασης μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός και του
Ελληνικού Δημοσίου, εκσυγχρονίζοντας το νομικό και οικονομικό πλαίσιο της
επένδυσης και εξασφαλίζοντας σημαντικά οφέλη για όλες τις πλευρές. Μεταξύ άλλων,
το Δημόσιο θα επωφεληθεί από υψηλότερα κρατικά έσοδα, ενώ η τοπική κοινωνία από
ενισχυμένες δεσμεύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, μεγάλες επενδύσεις
κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, και αυξημένες θέσεις εργασίας.
Η Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ με την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(ΦΕΚ). Η δε έγκριση της άδειας για την εφαρμογή της μεθόδου της Ξηρής Απόθεσης
μεταλλευτικών καταλοίπων στο έργο των Σκουριών αναμένεται μόλις το Υπουργείο
Ενέργειας και Περιβάλλοντος ολοκληρώσει την αξιολόγηση του εν λόγω φακέλου που
η Ελληνικός Χρυσός έχει ήδη υποβάλει. Παράλληλα, εντός του έτους η Εταιρεία θα
υποβάλει νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Η νέα Επενδυτική Συμφωνία συνοδεύεται από ένα αναβαθμισμένο, σύγχρονο
επενδυτικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει:
 Ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου των Σκουριών και μετάβασή του σε
φάση παραγωγής
 Αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του ενεργού μεταλλείου της
Ολυμπιάδας στους 650.000 τόνους ετησίως, από 400.000 τόνους σήμερα
 Αναβάθμιση και επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων του Στρατωνίου, που
θα επιτρέψει τις εξαγωγές των παραγομένων προϊόντων σε χύδην μορφή
 Περαιτέρω επενδύσεις στην γεωλογική έρευνα στην περιοχή του ενεργού
μεταλλείου Μαύρων Πετρών-Στρατωνίου
 Δέσμευση διερεύνησης και υποβολής πρότασης για εναλλακτικές μεθόδους
μεταλλουργικής κατεργασίας του συμπυκνώματος πυριτών Ολυμπιάδας, που
θα εξασφαλίζουν περιβαλλοντική, λειτουργική και οικονομική αποδοτικότητα
Μερικές από τις βασικότερες διαφορές της νέας με την παλιά σύμβαση είναι:

Θεσμοθετείται όργανο από επιχείρηση auditing διεθνούς κύρους που θα
επιβλέπει την τήρηση των συμφωνηθέντων σε ό, τι αφορά κύρια στα
περιβαλλοντικά και θα αναφέρεται στο συναρμόδιο υπουργείο. Αυτό,
ανεξάρτητα από το σώμα επιθεωρητών του Υπουργείου
Τίθενται όροι προστασίας των επενδυτών για την τήρηση των συμφωνηθέντων
κύρια ως προς την αδειοδότηση των έργων, στο πλαίσιο πνεύματος ασφάλειας
δικαίου
H μητρική εταιρεία ELDORADO έχει επενδύσει 1,3 δις δολάρια στα έργα της
Κασσάνδρας. Για την υλοποίηση των νέων μελετών εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 1,81,9 δις δολάρια (για Ολυμπιάδα και Σκουριές), οπότε εξετάζονται χρηματοδοτικά
εργαλεία. Οι Σκουριές ως γνωστόν, με 0,9 gr/τον. σε χρυσό θεωρείται ένα από τα
καλύτερα κοιτάσματα διεθνώς και αυτό αποτελεί πόλο έλξης επενδυτών, ιδιαίτερα με
την άρση των δυσκολιών στην αδειοδότηση του έργου.
Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ

Με περισσότερες από είκοσι αναρτήσεις- Δημοσιεύσεις για τις δραστηριότητες του
Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων προβλήθηκε η συνάντηση του προέδρου
του ΣΜΕ κ Αθανασίου Κεφάλα και του γενικού Διευθυντή κ Χρ Καβαλόπουλου με
την ηγεσία του ΥΠΕΝ .
Στις αναρτήσεις προβάλλονταν τα προβλήματα που έθεσαν στον Υπουργό κ Σκρέκα
και στον Υφυπουργό κ Ταγαρα και που εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει ο κλάδος.
Επίσης ιδιαίτερα προβλήθηκε και το άρθρο του γενικού γραμματέα του Συνδέσμου
που αναφερόταν στον ορυκτό πλούτο.
Τα κείμενα ελήφθησαν από το newsletter που κυκλοφόρησε ο Σύνδεσμος.

Ενδεικτικές αναρτήσεις:

Δ.ΣΜΕ και υγεία και ασφάλεια εργασίας

Δημιουργήθηκε από τη Euromines Ερωτηματολόγιο reporting Ασφάλειας βάσει
προτύπων και ορισμών του ICMM, του αντίστοιχου παγκόσμιου μεταλλευτικού
συνδέσμου αλλά και των δεικτών του δικού μας συνδέσμου.
Τα μέλη της Euromines λειτουργούν σε όλη την Ευρώπη και εκτός αυτής. Κάθε κράτος
μέλος έχει συνήθως διαφορετικό τρόπο υπολογισμού των ατυχημάτων. Η αναφορά
(reporting) ατυχημάτων διαφέρει επίσης από τη μία εταιρεία στην άλλη. Η χρήση ενός
ομοιόμορφου προτύπου θα επιτρέψει να εναρμονιστούν τα δεδομένα για τον τομέα,
να αξιολογηθεί η απόδοση των μελών και να τεθούν περαιτέρω στόχοι ώστε να
καταστεί εφικτό να δημιουργηθεί ενιαία κουλτούρα και στρατηγική ασφάλειας. Στη
διαδικασία διαμόρφωσης δεικτών μετείχε ενεργά και ο ΣMΕ, δίνοντας κατευθύνσεις
βάσει του δικού του τρόπου υπολογισμού των ατυχημάτων αλλά και θέτοντας
παρατηρήσεις επι των KPIs (key performance indicators) που ορίστηκαν προκειμένου
να υπολογίζεται το reporting των ατυχημάτων

Επισυνάπτονται οι τελικοί πίνακες με τα KPIs και σχετικό ερωτηματολόγιο για
το reporting όπως και επεξηγηματικό αρχείο με τους ορισμούς

Euromines Safety
Reporting.xlsx

Euromines Safety
Annex 4 Safety
Reporting definitions.p Reporting KPIs.xlsx

KPIs for Accidents
Reporting from Eurom

Ε. ΣMΕ και εργασιακά θεματα

•

Aπόφαση πενταμελούς επιτροπής διαιτησίας του ΟΜΕΔ

Mετά από 2,5 χρόνια συνεχούς αγώνα, η πενταμελής επιτροπή διαιτησίας του ΟΜΕΔ
έβγαλε κατά πλειοψηφία απόφαση ότι η έφεση της ΟΜΕ κατά της διαιτητικής
απόφασης της τριμερούς επιτροπής διαιτησίας, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. Κατόπιν αυτού,
οποιαδήποτε προσπάθεια υπογραφής συλλογικής σύμβασης εργασίας από το 2019,
σταματά. Οι εταιρείες μέλη είναι απόλυτα ελεύθερες να διαχειριστούν τα εργασιακά
τους σε επιχειρησιακό επίπεδο, χωρίς δεσμεύσεις και προαπαιτούμενα.

Eπισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.
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Στ. ΣΜΕ και ευρωπαϊκά θέματα

•

Συνεδρίαση ομάδων Εργασίας της Euromines στο πλαίσιο της
επικείμενης Γενικής της Συνέλευσης

Στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εuromines που θα πραγματοποιηθεί
αρχές Μαρτίου, έλαβαν χώρα διαδικτυακά οι συνεδριάσεις των ομάδων Περιβάλλοντος
(Environment Committee), Επικοινωνίας (Communication Committee), Υγείας και
Ασφάλειας εργασίας (Health and Safety Committee) και ομάδα πολιτικής (Policy
Committee), στις οποίες μετείχε και ο ΣΜΕ, θέτοντας τις απόψεις του κλάδου.
Ενημερωθήκαμε για τις νέες τάσεις σε ό,τι αφορά στην αδειοδότηση των εξορυκτικών
έργων. Παρόλο που είναι σε επίπεδο αρχικών σκέψεων και σχεδιασμού δύο είναι οι
κυρίαρχες τάσεις:
Α. Προσέγγιση διαχείρισης προσδιορισμού και διαχείρισης κινδύνων στο σύνολο της
εξορυκτικής δραστηριότητας και
Β. Η πρόταση ένταξης του κλάδου στην προς αναθεώρηση οδηγία της “Industrial
Emissions Directive”. Είναι πιθανό στο εγγύς μέλλον να δυσκολέψει η αδειοδότηση των
εξορυκτικών έργων αλλά και γενικότερα ότι είναι εμφανής η τάση υπερ-νομοθέτησης
για την εξορυκτική δραστηριότητα, αντιμετωπίζοντας την ως κάτι ιδιαίτερα
προβληματικό.

Επισυνάπτεται παρακάτω παρουσίαση με τα κύρια σημεία. Με διπλό κλικ μπορείτε
να τη διαβάσετε αναλυτικά

EΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εν συντομία τα θέματα που συζητήθηκαν στο Communication Committee και στα οποία
δόθηκε μεγαλύτερη βαρύτητα ήταν τα εξής:
• Επικοινωνιακή στρατηγική της Euromines και επικοινωνιακές προτεραιτότητες για το
2021
• Όραμα, αποστολή και αντικείμενα εργασίας
• Επικοινωνιακή στρατηγική που συσχετίζεται με τα νέα δεδομένα που έχουν
δημιουργηθεί με την πανδημία-ο ρόλος της βιομηχανίας
• Βιώσιμη χρηματοδότηση-Sustainable Finance (κύρια μηνύματα, σχετικό υλικό και
επόμενες κινήσεις
• Επαφή με NGOs-επόμενες κινήσεις
• Κύριες αλυσίδες αξίας και οικοσυστήματα
• Δεξιότητες και εκπαίδευση-Briefcase project (επικοινωνιακό εργαλείο που συνδέει την
εκπαίδευση με τη βιομηχανία και προωθεί στα σχολεία τον κλάδο των πρώτων υλών)
• Επικοινωνιακές προτεραιότητες και δράσεις (2021-2022) των υπόλοιπων μελών
Αναλυτικά επισυνάπτεται παρακάτω η σχετική αναλυτική παρουσίαση την οποία
μπορείτε να διαβάσετε με διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο
Παρουσίαση από τα θέματα που συζητήθηκαν στην ομάδα επικοινωνίας

Εν συντομία τα θέματα που συζητήθηκαν στο Health and Safety Committee και στα
οποία δόθηκε μεγαλύτερη βαρύτητα ήταν τα εξής:
Ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις σε θέματα ευρωπαϊκού νομοθετικού
πλαισίου υγείας και ασφάλειας εργασίας
 Νέο ευρωπαϊκό στρατηγικό πλαίσιο Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας 20212027
 Οδηγία περί Καρκινογόνων και Μεταλλαξιογόνων (CMD)-update
 Οδηγια περί Ασβέστου στην εργασία
 Οδηγία περί χημικών παραγόντων (Chemical Agents Directive)-εξελίξειςleads and its compounds
 Αναθεώρηση της Machinery Directive 2006/42
 Αποτελέσματα του NEPSI roadmap
 Nέος κανονισμός για το Non Road Machinery
 Εξελίξεις στο project Υ&Α της Euromines
 Risk Assessment project
 Sectoral Social Dialogue Committee
 REACH
Στρατηγική της Euromines για τη μείωση των ατυχημάτων
 Κύρια στατιστικα ασφάλειας της EUROSTAT
 Safety Reporting KPIs
 Εκκίνηση safety alert για ενημέρωση σε σχέση με εξελίξεις σε θέματα
ασφάλειας των μελών

 Αναλυτικά επισυνάπτεται παρακάτω η σχετική αναλυτική παρουσίαση την
οποία μπορείτε να διαβάσετε με διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο
Παρουσίαση από τα θέματα που συζητήθηκαν στην ομάδα υγείας και ασφάλειας
εργασίας

Εν συντομία τα θέματα που συζητήθηκαν στο Policy Committee και στα οποία
δόθηκε μεγαλύτερη βαρύτητα ήταν τα εξής:
 Περιβάλλον, βιωσιμότητα, διακυβέρνηση
 Commission και Στρατηγική Πολιτική για τις Πρώτες Ύλες (Nέα ευρωπαϊκή
προεδρεία και προτεραιότητες της, ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, EU
Green Deal)
 Προτεραιότητες και σχέδιο δράσης της Policy Committee 2021
 Sustainable Finance
Αναλυτικά επισυνάπτεται παρακάτω η σχετική αναλυτική παρουσίαση την οποία
μπορείτε να διαβάσετε με διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο

Παρουσίαση από τα θέματα που συζητήθηκαν στην ομάδα πολιτικής (policy
committee)

