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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 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 
 
 Α. ΔΣ 

Τα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ ήταν τα εξής: 

 Προετοιμασία Γενικής Συνέλευσης  
  Tηλεδιάσκεψη με τον  Yφυπουργό Περιβάλλοντος κ. Αμυρά  
  Εργασιακές κινητοποιήσεις στην Β. Ελλάδα  
 Περιφερειακό Χωροταξικό Σ. Ελλάδας-Απόφαση ΣτΕ  
 Ιδιοκτησιακό καθεστώς απαλλοτριώσεων 

 

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

 Περιφερειακό Χωροταξικό Στερεάς Ελλάδας 
 

Διάφοροι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης προσέφυγαν στο ΣτΕ για την ακύρωσή του.  

Το ΣτΕ δεν έκανε αποδεκτές τις ενστάσεις.  

Στην απόφαση υπάρχουν θετικές αναφορές όπως ότι στις περιοχές NATURA δεν απαγορεύεται η εξορυκτική δραστηριότητα, 
τα κοιτάσματα των ορυκτών πόρων χωροθετούνται από τη φύση άρα απαιτείται να διασφαλίζεται η δυνατότητα αξιοποίησής 
τους, η ορατότητα των έργων δεν αποτελεί a priori απαγορευτικό παράγοντα, εντός δασικών εκτάσεων επιτρέπεται η 
λειτουργία εγκαταστάσεων εάν σχετίζονται με την εξορυκτική δραστηριότητα. 

 

 Ιδιοκτησιακό καθεστώς απαλλοτριώσεων 
 

Υπάρχει σύγχυση ως προς το θέμα. Το ΣτΕ το 2013 βγάζει απόφαση με την οποία κατοχυρώνει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας 
σε αυτόν που πληρώνει το κόστος απαλλοτρίωσης.  

Ο Πολιτεία δια νόμου το 2014 παίρνει θέση για τις απαλλοτριώσεις της ΔΕΗ ότι μετά το πέρας της εκμετάλλευσης των 
λιγνιτικών κοιτασμάτων  και της αποκατάστασής τους, χαρακτηρίζονται ως δημόσιες εκτάσεις, επειδή η εταιρεία έχει δημόσιο 
χαρακτήρα.  

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς απολλοτριώσεων απασχολεί και άλλες εταιρείες-μέλη του ΣΜΕ και είναι από τα θέματα που έχει 
θέσει ο Σύνδεσμος στο ΥΠΕΝ.  

 

 Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης περί αναστολής της ποινικής διαδικασίας 

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από το νομικό γραφείο του κ. Γ. Ξανθούλη. Στη μελέτη αυτή περιγράφεται το 
πρόβλημα που δημιουργείται με την παράλληλη λειτουργία του ποινικού και διοικητικού δικαστηρίου για ίδιο 
έννομο αγαθό (περιβάλλον), ίδια παραβατικότητα και ίδιο υπεύθυνο. Εκ παραλλήλου κρίνοντας διοικητικός και 
ποινικός δικαστής πριν ολοκληρωθεί η τελεσίδικη απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου επί του περιβαλλοντικού 
παραπτώματος, είναι βέβαιο ότι το αποτέλεσμα των ποινών θα είναι υπέρμετρο της παράβασης. Με το υπάρχον 



σύστημα δεν διασφαλίζεται η αναλογικότητα των ποινών. Η βασική πρόταση του ΣΜΕ είναι να αναστέλλεται η 
ποινική δίωξη μέχρι τελεσιδικίας της υπόθεσης για παράβαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας από το διοικητικό 
δικαστήριο, ώστε ο ποινικός δικαστής να λαμβάνει υπόψη του την απόφαση του διοικητικού επί του 
παραπτώματος και το ύψος της ποινής που έχει επιβληθεί.  

Η μελέτη κατατέθηκε στον  Υπουργό ΠΕΝ κ. Σκρέκα και επιδιώχθηκε να συζητηθεί με τους νομικούς του 
συμβούλους. 

Επισυνάπτονται παρακάτω η μονογραφία, η επιστολή και η συνοπτική παρουσίαση της πρότασης: 

 
(με διπλό κλικ πάνω στις εικόνες, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά) 
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Συνοπτικό σημείωμα 

Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης  

Αθήνα, 6 Απριλίου  2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος προβλέπονται ως προς τους 

ιθύνοντες» των νομικών προσώπων (πρόεδρος Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος, Διαχειριστής κ.λπ.) αφενός μεν 

ποινικές  κυρώσεις αυτών, με την ιδιότητα του «αυτουργού» (άρθρο 28),  αφετέρου δε και διοικητικές κυρώσεις 

επιβολής προστίμων, τόσο στα φυσικά πρόσωπα, καθώς και στα νομικά πρόσωπα (άρθρο 30) αλλά και διακοπή της 

λειτουργίας της επιχείρησης στις περιπτώσεις υποβάθμισης του περιβάλλοντος.  

ικότερα, ως προς τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις των οποίων η εκμετάλλευση ορυκτών και μεταλλευμάτων 

αποτελεί τον αποκλειστικό σκοπό επιχειρηματικότητας και αξιοποίησης, ως πόροι δημοσίου συμφέροντος με 

ιδιαίτερη συνεισφορά στην εθνική οικονομία (όπως έχει κριθεί με αποφάσεις το ΣτΕ), στην περίπτωση της 

υποβάθμισης του περιβάλλοντος, είναι πιθανό να επισύρει σωρευτικά τόσο τις διοικητικές κυρώσεις επιβολής 

προστίμων, όπως και τις ποινικές (φυλάκιση, χρηματική ποινή), καθώς και την  κατάπτωση της  εγγυητικής 

επιστολής της § 2 του αρ. 55 του Ν. 4512/2018.  

Η προαναφερόμενη περίπτωση του συγκερασμού των διακλαδικών δικαιακών διατάξεων προστασίας του 

περιβάλλοντος, δηλαδή ποινικού και διοικητικού δικαίου (για την ίδια παράβαση με βάση τα ίδια πραγματικά 

περιστατικά «κατ’ ουσία και κατά χρόνο») ενέχει τη διακινδύνευση της επιβολής υπέρμετρης κύρωσης σε σχέση προς 

τη βαρύτητα και τη φύση της παράβασης, στην εκδίκαση υποθέσεων του δικαίου περιβάλλοντος. Κατά τις διατάξεις 

του, σε περίπτωση προσβολής της προστασίας και υποβάθμισης του περιβάλλοντος, συντρέχουν νομοθετικά, όπως 

προαναφέραμε, αφενός επιβολές ποινών αμιγούς ποινικού χαρακτήρα, χρηματικών ποινών, καθώς και στέρηση της 



 

 



 

 Διαδικτυακή συνάντηση με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος κ. Αμυρά 

Στη συνέχεια της επιστολής που εστάλη στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος κ. Αμυρά με αίτημα τη συνάντησή του με 
το ΣΜΕ, προκειμένου να συζητηθούν τα κρίσιμα θέματα του κλάδου, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση, 
στο πλαίσιο της οποίας κατατέθηκε το επισυναπτόμενο υπόμνημα. 

Με τον κ.  Αμυρά, με βάση τα θέματα των αρμοδιοτήτων του που του τέθηκαν, δεν συζητήθηκε η διαχείριση 
εξορυκτικών αποβλήτων, η λειτουργία των Επιθεωρήσεων Περιβάλλοντος, η οριοθέτηση των υδατορεμάτων και 
οι ποινικές κυρώσεις για περιβαλλοντικές παραβάσεις. 

Επισυνάπτεται το υπόμνημα. (Πατήστε διπλό κλικ πάνω στην εικόνα για να το διαβάσετε αναλυτικά): 
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                                                              Αθήνα, 8 Απριλίου 2021 

 ΥΠΟΜΝΗΜΑ  

Κρίσιμα θέματα για την αδειοδότηση-λειτουργία  εξορυκτικών έργων 

Αδειοδότηση εξορυκτικών έργων εντός προστατευόμενων περιοχών Ν.4685/2020  

Αντίθετα με το ευρωπαϊκό πνεύμα και τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις ο Ν.4685/2020 στο άρθρο 44 περί τροποποιήσεων του 
ΠΔ 59/2018 που αναφέρεται στις χρήσεις γης, θέτει αναιτιολόγητα και εκ των προτέρων την εξορυκτική δραστηριότητα 
στερεών ορυκτών εκτός επιτρεπόμενων χρήσεων γης στις ζώνες απόλυτης προστασίας φύσης και προστασίας φύσης. 

τίμησή μας στις περιοχές αυτές υπάρχουν πιθανά και βέβαια αποθέματα πρώτων υλών που υπερβαίνουν το 
30% των βεβαιωμένων αποθεμάτων στο σύνολο της χώρας. 

Η ειδική κατηγορία χρήσης «25» στο βαθμό που αφορά αποκλειστικά στις εξορυκτικές δραστηριότητες στερεών ορυκτών
(λατομεία, ορυχεία και μεταλλεία) οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο των μελών του Συνδέσμου μας, πρέπει να 
συμπεριληφθεί στις επιτρεπόμενες χρήσεις στο άρθρο 44 παραγρ.18 με τις αντίστοιχες προσθήκες στις παραγράφους 14α 
και 14β (ζώνες απόλυτης προστασίας φύσης και προστασίας της φύσης), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και από το 
Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές πρακτικές. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει την πιο αυστηρή νομοθεσία σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος σε όλον 
μο, νομοθεσία η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται με νέες ρυθμίσεις, στρατηγικές για την προστασία της 

βιοποικιλότητας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την αντιμετώπιση των ρύπων και των αποβλήτων και οδηγίες 
για την επίτευξή τους.  

Όμως, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αλυσίδα εφοδιασμού με φυσικούς πόρους αναγκαίων για την Ευρωπαϊκή κοινωνία, 
επιτρέπει την εξόρυξη πρώτων υλών και μέσα σε προστατευόμενες περιοχές χωρίς να υπαγορεύει άκριτα και εκ των 
προτέρων την αξιοποίησή τους. Τους όρους της αδειοδότησης αυτής τους έχει θεσπίσει και περιγράψει αναλυτικά στην 
καθοδηγητική οδηγία για την εξορυκτική δραστηριότητα εντός περιοχών προστασίας «ΝΑΤURA Guidance for Extractive

Activities», η οποία έχει εκδοθεί από το Σεπτέμβριο του 2010. 

Σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη που έχουν ορυκτούς πόρους (π.χ. Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία, Φιλανδία, Πορτογαλία, 
Ισπανία, Τσεχία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία), υπάρχουν παραδείγματα εξορυκτικών έργων εντός προστατευόμενων περιοχών, 
επισημαίνουμε δε ότι οι χώρες αυτές είναι και ανταγωνιστικές προς την ελληνική εξορυκτική βιομηχανία.  

Πρόταση Συνδέσμου 

Να τροποποιηθεί το άρθρο 44 του Ν.4658/20 ως κατωτέρω: 

Στο άρθρο 44 να γίνει διαχωρισμός της ειδικής κατηγορίας «25» σε «25.1 εξόρυξη στερεών ορυκτών» και 
«25.2 έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων» 

 



 

 

 Αξιολόγηση Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών ΕΜΠ 
 

Στη συνάντηση αξιολόγησης μετείχε από πλευράς ΣΜΕ ο κ. Α. Κεφάλας, ο οποίος ανέπτυξε τα θετικά και τα αρνητικά της 
Σχολής καταθέτοντας προτάσεις βελτίωσης του προγράμματος σπουδών. 

 

 Πρωτοβουλία της ΕΕ για βιώσιμα προϊοντα (Sustainable Products Initiative) 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει μία «πρωτοβουλία» για τη θέσπιση κανονιστικού πλαισίου που θα αφορά τα 
βιώσιμα προϊόντα εντός ευρωπαϊκής αγοράς (Sustainable Products Initiative (SPI)). Θα αναθεωρήσει την Ecodesign
Directive με πρόσθετα κανονιστικά μέτρα, προωθώντας πλέον βιώσιμα προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά. Βιώσιμα 
προϊόντα είναι εάν έχουν διάρκεια ζωής, ανακυκλωσιμότητα, δυνατότητες επισκευής, επαναχρησιμοποίησης και 
ενεργειακά αποδοτικότερη αποδοτικότητα. Επίσης, η αναθεωρημένη οδηγία στοχεύει στον περιορισμό 
επικίνδυνων χημικών ουσιών στα προϊόντα της ευρωπαϊκής αγοράς και σε τομείς όπως: 

 Ηλεκτρονικά 
 Κλωστοϋφαντουργία 
 Έπιπλα-οικιακός εξοπλισμός 
 Χάλυβας, Τσιμέντο και χημικά προϊόντα 

                             

Κατά τη γνώμη μας η υιοθέτηση των κριτηρίων αυτών σε ό,τι αφορά στα προϊόντα, αλλάζει πλήρως το χάρτη της 
ευρωπαϊκής αγοράς. Έμμεσα ή άμεσα επηρεάζονται και τα προϊόντα της εξορυκτικής-μεταλλουργικής βιομηχανίας.

Το κείμενο της Εκτίμησης Επιπτώσεων κατά την έναρξη της πρωτοβουλίας θα μπει σε δημόσια διαβούλευση 
προκειμένου να πάρει την τελική του μορφή. Στο κείμενο αυτό περιγράφεται ξεκάθαρα η νέα Πολιτική για τα 
Βιώσιμα Προϊόντα και οι προεκτάσεις που άπτονται της εξορυκτικής-μεταλλουργικής βιομηχανίας και της 



βιομηχανίας Τσιμέντου. Ο ΣΜΕ μέσω της Euromines θα μετάσχει στη διαβούλευση και τη διαμόρφωση των τελικών 
θέσεων του ευρωπαϊκού εξορυκτικού κλάδου. 

 

Γ. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 Εκστρατεία για τις μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) στους χώρους εργασίας, διασύνδεσή τους με 
τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες επικινδυνότητας (Business Europe, EU OSHA) 

Όλες οι σχετικές έρευνες συγκλίνουν στο ίδιο συμπέρασμα. Υπάρχει άμεση διασύνδεση μυοσκελετικών παθήσεων 
που παρουσιάζονται στην εργασία, με το ψυχοκοινωνικό περιβάλλον εντός και εκτός εργασίας που επιδρά στον 
εργαζόμενο. 

Υπάρχουν δύο βασικοί άξονες-κατευθύνσεις που συνθέτουν το πρόβλημα της εμφάνισης ΜΣΠ και προσδιορίζουν 
μέχρι σε ένα σημείο τις κατευθύνσεις πρόληψης (διότι οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που προέρχονται από το εξω-
εργασιακό περιβάλλον, δεν ελέγχονται): ο εμβιομηχανικός και ο ψυχοκοινωνικός. 

Ως κύρια χαρακτηριστικά τους έχουν: 

α Εργασία, μορφή καθηκόντων: 

i. Το περιεχόμενο της εργασίας. Ανάλυσή της σε επιμέρους καθήκοντα, ευθύνες, απαιτούμενες γνώσεις και 
δεξιότητες. 

ii. Το περιβάλλον εργασίας. Ανάλυσή του σε συνθήκες που επικρατούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
του εργαζόμενου 

β Ο οργανισμός που παρέχει την εργασία και η εσωτερική του οργάνωση: 

i. Οργάνωση εργασίας, οργάνωση υγείας και ασφάλειας εργασίας 
ii. Συνθήκες απασχόλησης 

iii. Κοινωνικό περιβάλλον εργασίας-εργασιακές σχέσεις 

γ Ο εργαζόμενος και η ψυχολογία του 

i. Πνευματική και φυσική κατάσταση, διάθεση, stress 
ii. Kοινωνική και επαγγελματική θέση 

iii. Αναγνώριση από ομάδα 
iv. Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και εξω-επαγγελματικής-προσωπικής ζωής 

Στον εμβιομηχανικό άξονα η θετικότητα στα (α), (β), και (γ) σε συνδυασμό με μέτρα πρόληψης όπως η εφαρμογή 
κανόνων ασφαλούς εργασίας, η εκπαίδευση και η κουλτούρα των εργαζομένων σε θέμα Υ&Α και η φυσική 
κατάσταση εντός και εκτός χώρου εργασίας οδηγούν σε «ευημερία» (well being), εργασιακή τουλάχιστον. 

Όλα αυτά αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της εμφάνισης ΜΣΠ αλλά δεν τις μειώνουν απαραίτητα, όσο και αν 
φαίνεται παράδοξο. Σε χώρες όπως οι Σκανδιναβικές, η θετικότητα των εμβιομηχανικών παραγόντων, είναι αρκετά 
υψηλά παρόλα αυτά, οι ΜΣΠ είναι σημαντικά αυξημένες. 



Αντικειμενικά στοιχεία για την εξήγηση του φαινομένου δεν υπάρχουν. Με αρκετό υποκειμενισμό και αναλύοντας 
την εμπειρία από εργασιακά και κοινωνικά σύνολα του τύπου των Σκανδιναβικών Χωρών, μπορεί κανείς να 
ισχυριστεί ότι οι ΜΣΠ οφείλονται στην ατομική ψυχολογία που δεν επηρεάζεται όσο σε άλλες χώρες από τους 
παράγοντες και τη φύση της εργασίας, ενώ αντιθέτως, επηρεάζει από ψυχοκοινωνικούς παράγοντες εκτός 
εργασίας (πχ κατάθλιψη, κοινωνική απομόνωση κτλ.). 

 

 

Στον ψυχοκοινωνικό άξονα, η θετικότητα στα (α), (β), (γ) σε συνδυασμό με μέτρα πρόληψης όπως  η ψυχολογική 
υποστήριξη του εργαζόμενου, η αντιμετώπιση με επαγγελματικό τρόπο της κακής πνευματικής ή φυσικής του 
κατάστασης, της κακής διάθεσης απέναντι στην εργασία, το περιβάλλον, την ομάδα ή της αρνητικότητας σε σχέση 
με τη θέση του, το επαγγελματικό του status και την κοινωνική του κατάσταση, οδηγεί σε «ευημερία» (well-being), 
εντός και εκτός εργασίας. Αυτό περιορίζει σημαντικά τον κίνδυνο της εκδήλωσης ΜΣΠ, ιδιαίτερα αν ο εργαζόμενος 
με κατάλληλη υποστήριξη, μπορεί μα ξεπεράσει και εξω-εργασιακούς παράγοντες όπως τη δυσμενή κοινωνική 
συμπεριφορά. 

Και πάλι η ευημερία έχει δύο κατευθύνσεις: την περίπτωση εργαζομένων που λόγω ευημερίας παρουσιάζουν  
μείωση των ΜΣΠ και την περίπτωση εργαζομένων που παρόλο που κρίνεται ότι είναι σε κατάσταση well-being, 
παρουσιάζουν ΜΣΠ.  

Θα πρέπει οι οργανισμοί που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ανατροφοδότησης των ΜΣΠ, παρά τα λαμβανόμενα 
μέτρα, να επαναξιολογήσουν το πλαίσιο εργασίας-εργαζόμενου και να επανασχεδιάσουν θέσεις εργασίας, τρόπους 
εκτέλεσης, επικοινωνία και συμμετοχικό μοντέλο. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η «ευημερία» πηγαίνει σε δύο 
κατευθύνσεις: εξάλειψη και εμφάνιση ΜΣΠ, που αντιμετωπίζεται στη συνέχεια με αξιολόγηση των συστημάτων 
πρόληψης και λήψη νέων μέτρων. Τα μέτρα αυτά θα αφορούν τόσο το άτομο  όσο και την ομάδα. Μέτρα όπως: 
αυτονομία ρυθμού και χρόνου εργασίας, αυτόνομη ομαδική εργασία, θετική επίδραση του ελέγχου και οι αρνητικές 
επιπτώσεις από την έλλειψη ορίων σε αυτήν όπως και στην καθοδήγηση, μπορεί να δώσουν λύσεις ή να ακυρώσουν 
το ένα το άλλο. Η εφαρμογή τους πρέπει διαρκώς να κυμαίνεται ανάμεσα στο άτομο και τις ιδιαίτερες 



συμπεριφορές ή απαιτήσεις του και στην ομάδα με τις δικές της ιδιαιτερότητες. 
 

Το θέμα αυτό αναδείχτηκε σε workshop της Business Europe στο οποίο μετείχε ενεργά και ο ΣΜΕ, καταλήγοντας 
στις θέσεις και τα συμπεράσματα που γράφτηκαν. 

Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 Συμμετοχή του ΣΜΕ στη Διαδικτυακή συνεδρίαση του Policy Committee της Euromines  

Η Επιτροπή ασχολήθηκε με τη διαμόρφωση θέσεων στα εξής θέματα: 

α Draft Delegation Act (Σχέδιο πράξης εξουσιοδότησης) της Commission στη μείωση της Κλιματικής 
Αλλαγής και στην υιοθέτηση κριτηρίων στο πλαίσιο του EU Taxonomy. Θέσεις εξορυκτικού κλάδου

Δεδομένου ότι, οι πρώτες ύλες από ευρωπαϊκές πηγές θα είναι κρίσιμες για την ευρωπαϊκή οικονομία μετά την 
κρίση της πανδημίας και την ανοικοδόμησή της, δεδομένου ότι η δυνατότητα της ευρωπαϊκής εξορυκτικής 
βιομηχανίας να ελαττώσει τις δυσλειτουργίες της εφοδιαστικής  αλυσίδας σε πρώτες ύλες για τις βιομηχανίες που 
τις χρησιμοποιούν , ιδιαίτερα για τη βιομηχανία τροφίμων, τη φαρμακευτική βιομηχανία και τα ιατρικά εφόδια, 
είναι σημαντικές, τα μέλη της Euromines υπογραμμίζουν στην Commission τα παρακάτω: 

 Να τροποποιηθεί η αντίστοιχη εξουσιοδοτική πράξη ως προς τα όρια που τίθενται στο κριτήριο «do no
significant harm», τα οποία «τιμωρούν» ευρωπαϊκές βιομηχανίες  που αποτελούν ηγετικούς παίκτες στη 
διεθνή αγορά και λειτουργούν σε πλήρη συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς νόμους. Η 
περιβαλλοντική λειτουργία αυτών, είναι πολύ καλύτερα από τους ανταγωνιστές τους 

 Να χρησιμοποιηθεί μία ολοκληρωμένη , ολιστική προσέγγιση της αλυσίδας αξίας όταν αναπτύσσονται τα 
τεχνικά κριτήρια για ένταξη στην ταξινομία των πράσινων επενδύσεων (ΕU Taxonomy) 

 Να συμπεριληφθεί ο κλάδος των ΟΠΥ στη δεύτερη εξουσιοδοτική πράξη, διότι πληροί  τις 6 ομάδες 
κριτηρίων του EU Taxonomy 

O κανονισμός EU Taxonomy πρέπει να παρέχει κίνητρα για επενδύσεις που θα είναι ουσιώδεις για την εφαρμογή 
της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal). 

Kλιματικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια πρέπει να καθορίσουν ποιες επενδύσεις έχουν τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά της «βιωσιμότητας», ώστε να καλύψουν τον ευρωπαϊκό εφοδιασμό σε πρώτες ύλες. 

Εάν ο τομές των πρώτων υλών δεν γίνει ελκυστικός σε επενδύσεις, βοηθώντας τον να βελτιώσει τη βιώσιμη 
λειτουργία του από θέση ανταγωνιστική με τις εισαγόμενες πρώτες ύλες  τότε ο τομέας δεν θα μπορέσει να καλύψει 
ένα σημαντικό μέρος των αναγκών που προέρχονται από την εφαρμογή του  Green Deal. Αυτό θα οδηγήσει σε 
μεγαλύτερες εισαγωγές πρώτων υλών που θα έχουν παραχθεί με πολύ λιγότερους περιβαλλοντικούς περιορισμούς. 

Αντί η Commission να ζητά από την Πλατφόρμα που θα κρίνει την ένταξη δραστηριοτήτων στο πλαίσιο πράσινων 
επενδύσεων, συγκρίνοντας το μηδενικό σενάριο (επενδύσεις καλών πρακτικών με μη επένδυση), να συγκρίνει 
επενδύσεις που εφαρμόζουν ευρωπαϊκές καλές πρακτικές με εναλλακτικά μέσα που επιτυγχάνουν το ίδιο 
αποτέλεσμα αλλά με μικρότερες θυσίες για την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.  



 

β Position paper της Euromines για την ευρωπαϊκή πολιτική (έγγραφο σε επίπεδο επικοινωνίας) 
«Critical Raw Materials Resilience: charting a path towards greater security and sustainability» και 
την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Τα κυριότερα σημεία: 

 Η ΕΕ για να αντιμετωπίσει τις μεγάλες απαιτήσεις σε πρώτες ύλες και ιδιαίτερα σε κρίσιμες για την ανάπτυξη 
της οικονομίας της στα νέα πλαίσια της Green Deal, είναι απαραίτητο όχι μόνο να καταστήσει τις 
υπάρχουσες ευρωπαϊκές εκμεταλλεύσεις κοιτασμάτων ΟΠΥ πιο αποδοτικές αλλά να αυξήσει την έρευνα και 
ιδιαίτερα προς την ανεύρεση κρίσιμων πρώτων υλών.  



                                  

Στο πλαίσιο αυτό, τα ευρωπαϊκά όργανα θα πρέπει να: 

 Αναγνωρίσουν τη μεγάλη ανάγκη σε ΟΠΥ για τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία 
 Ενθαρρύνουν την προσβασιμότητα στα ευρωπαϊκά κοιτάσματα ΟΠΥ 
 Αποφευχθεί η επιβολή πρόσθετων πιέσεων και βαρών μέσω κανονιστικού πλαισίου στο ήδη πολύ 

επιβαρυμένο τομέα της εξορυκτικής βιομηχανίας 
 Υποστηρίξουν τη δημιουργία Sustainable Finance Action Plan που θα βασίζεται σε καθολική, ολιστική 

προσέγγιση της αλυσίδας αξίας που θα περιλαμβάνει και την ευρωπαϊκή μεταλλεία ως πληρούσα τα 
κριτήρια της EU Taxonomy 

 Αναγνωρίσουν ότι η μεταλλεία έχει έμμεσες εκπομπές CO2 είτε από την κατεργασία προϊόντων που έχουν 
ανθρακικές ρίζες είτε από τα συστήματα παραγωγής και καθετοποίησης εκεί όπου η ηλεκτροκίνηση έχει 
μεγάλες δυσκολίες. Πρέπει να ενθαρρυνθεί στη δραστική μείωση των αέριων ρύπων με ενίσχυση της 
αυτοματοποίησης και ηλεκτροκίνησης και με στήριξη των μεγάλων επενδύσεων που απαιτούνται 



 Συμβάλουν στη μείωση του εφοδιασμού σε πρώτες ύλες από τρίτες χώρες που δεν ακολουθούν πολιτικές 
της ΕΕ, με την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Μεταλλείας που ακολουθεί πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης 
(Sustainable EU Mining) 

Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

 Περί Χειριστών Μηχανημάτων έργου 

Ως γνωστόν, με το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο, είναι σχεδόν αδύνατο να χορηγηθούν άδειες χειριστών με βάση 
τα προβλήματα που δημιουργούνται σε εξεταζόμενους και εξεταστές από την ομαδοποίηση των μηχανημάτων.  

Είμαστε σε συνεχή συνεργασία με το ΣΕΒ προκειμένου να αλλάξει συνολικά το πλαίσιο αδειοδότησης των χειριστών 
μηχανημάτων έργου. Επίσης το θέμα αυτό το έχουμε αναδείξει και ως ΣΜΕ στις πολιτικές ηγεσίες του ΥΠΕΝ (τομέας 
Βιομηχανίας) και προ των εκλογών του 2019 και μετά.  

Με το νέο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Κυριακού έχουν γίνει συντονισμένες κινήσεις προκειμένου να 
απλοποιηθεί η αδειοδότηση των χειριστών και να καλυφθούν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί, κύρια στα 
εξορυκτικά, τα κατασκευαστικά έργα και τη βιομηχανία.  

                                              

Οι προσπάθειες μέσω ΣΕΒ έχουν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας και κινούνται στις εξής κατευθύνσεις: 

•             Στις εξετάσεις των Χειριστών να μην εξετάζονται σε όλα τα μηχανήματα της Ειδικότητας αλλά μόνο στη 
κατηγορία που τους ενδιαφέρει 

•             Να ενεργοποιηθούν οι υπάρχουσες θεσμικές προβλέψεις για διενέργεια εξετάσεων και από άλλους φορείς 
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία. 



•             Στις επιτροπές εξετάσεων των Περιφερειών τα απουσιάζοντα μέλη του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμάτων) να είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από μέλη του ΤΕΕ. 

•             Να βελτιωθεί (ώστε να ενεργοποιηθεί καθώς θα γίνει ελκυστικός) ο λόγος υποκατάστασης ημερομισθίων 
με σεμινάρια κατάρτισης 

Ο ΣΜΕ είναι σε συνεχή επαφή και συνεργασία με τον εκπρόσωπο ΣΕΒ κ. Ν. Γαβαλάκη. 

 

ΣΤ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 Διαδικτυακή συνεδρίαση της Ομάδας Επικοινωνίας του ΣΜΕ   
Στις 14/4/2021 συνεδρίασε η Ομάδας Επικοινωνίας ΣΜΕ με αντικείμενο συζήτησης τα στατιστικά επισκεψιμότητας του site 
του ΣΜΕ και την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Συνδέσμου για το 2020. Στην ομάδα μετείχαν από πλευράς ΣΜΕ ο κ. Χ. 
Καβαλόπουλος, ο κ. Σ. Ζλατάνος και η κ. Κ. Τσίχλα και από πλευράς μελών ο κ. Μ. Κωνσταντινίδης (Δ.Δ), ο κ. Χ. Ρούμπος (ΔΕΗ), 
ο κ. Α. Γεωργίου (ΤΙΤΑΝ), ο κ. Ι. Λουκάς (ΔΔ), ο κ. Ι.Καραβελάκης (Imerys Hellas), η κ.Β.Κατσούλη και ο κ. Β. Αντζουλάτος 
(ΔΕΗ).   

Παρατίθενται παρακάτω τα θέματα που συζητήθηκαν: 

Θέμα 1ο : επισκεψιμότητα του site sme.gr  

Ως προς την επισκεψιμότητα του site του ΣΜΕ, παρουσιάστηκαν από το ΣΜΕ κάποια στατιστικά και πραγματοποιήθηκε 
σχετική συζήτηση με τα μέλη, όπου εκφράστηκαν οι απόψεις τους αλλά και αντίστοιχες προτάσεις βελτίωσης. Ειπώθηκε ότι 
το site είναι ένα καθαρά κλαδικό site  στο οποίο δεν είναι εύκολα εφικτό, ούτε μπορεί να είναι ιδιαίτερα αναμενόμενο να 
αυξηθεί η επισκεψιμότητα του σε τεράστιο βαθμό, ειδικά από άποψη διεύρυνσης κοινού. Το target group δεν θα ήταν ασφαλές 
να αλλάξει γιατί μία απότομη διεύρυνσή του ελλοχεύει κάποιους κινδύνους, ένας εκ των οποίων είναι να χτυπηθεί από 
αντιμεταλλευτικά κινήματα και από ανθρώπους που επιτίθενται ή εναντιώνονται στον κλάδο. Η προσέλκυση μεγάλου εύρους 
κόσμου μπορεί να ενέχει κινδύνους  για τους σκεπτικιστές.  

Επομένως στρατηγικά θα έπρεπε να γίνει πιο ελκυστικό τουλάχιστον για τα άτομα που ενδιαφέρονται και συσχετίζονται με 
το κλάδο, προκειμένου να αυξηθεί ο χρόνος αναμονής στους στην ιστοσελίδα αλλά και να την προβάλλουν περισσότερο 
ευρύτερα.  Ως προς την υπάρχουσα οργάνωση του site, ειπώθηκε ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην 
προώθηση των newsletter, ίσως και η αποστολή επιμέρους άρθρων ως δελτίων τύπου, αφού στα στατιστικά επισκεψιμότητας 
παρατηρήθηκε αύξηση τις ημέρες αποστολής του newsletter.  

Eπίσης, ειπώθηκε ότι το section με τα ευρωπαϊκά θέματα είναι αρκετά χρήσιμο και θα πρέπει να ενισχυθεί κι άλλο, όπως και 
το κομμάτι με τη νομοθεσία. Φυσικά, ποτέ δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως πρωτογενής πηγή πληροφόρησης για τα 
κανονονιστικά και νομοθετικά θέματα γιατί η νομοθεσία έχει πολυδαίδαλο σχήμα το οποίο δεν μπορεί να υποστηριχθεί από 
μία ιστοσελίδα ευρύτερου πληροφοριακού  και επικοινωνιακού χαρακτήρα.   Προτάθηκε από τους συμμετέχοντες να 
δημιουργηθεί μία ξεκάθαρη στρατηγική ως προς το εάν επιλέγουμε ως σύνδεσμος να ανοίξουμε ή όχι ως προς το ευρύτερο 
κοινό γιατί κάτι τέτοιο δεν υποστηρίζεται με την υφιστάμενη οργάνωση. Θα πρέπει να απευθυνθούμε σε συγκριμένες ομάδες 
ως target group μας. Θα μπορούσε επίσης να ανεβάσει την επισκεψιμότητα η οργάνωση ενός ηλεκτρονικού library με 
επιστημονικά papers και επιλεγμένες διπλωματικές εργασίες αποφοίτων της Σχολής Μεταλλειολόγων. Φυσικά κάτι τέτοιο 
προϋποθέτει άλλου είδους οργάνωση και συνεργασία με το Πολυτεχνείο, προκειμένου να ληφθεί το απαραίτητο υλικό.    

Επιπλέον με ένα άλλο κόστος μπορεί να δημιουργηθεί λογαριασμός LinkedIn του ΣΜΕ, στον οποίο θα ανεβαίνει όποτε κρίνεται 
απαραίτητο σημαντικό επίκαιρο υλικό. Χρήσιμο επίσης θεωρήθηκε να δημιουργούνται alerts κάθε φορά που αναρτάται κάτι 
καινούργιο στο site. Τέλος κρίνεται σημαντικό να ανέβουν τα επίπεδα συμμετοχής στη συγγραφή του newsletter, προκειμένου 
να εναλλάσσονται και να ανανεώνονται οι συγγραφείς και το υλικό.    



 

Θέμα 2ο : Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων ΣΜΕ 2020   

Ως προς την τρέχουσα δομή της Ετήσιας Έκθεσης Δραστηριοτήτων του ΣΜΕ, ειπώθηκε εν γένει ότι εξυπηρετεί τους σκοπούς 
μας και ότι μπορεί να παραμείνει ως έχει στο μεγαλύτερο μέρος της. Σε επίπεδο πιο ενδελεχούς προσέγγισης, προτάθηκε  να 
προστεθούν νέα κομμάτια όπου θα γράφεται ξεχωριστά Αποστολή, Όραμα, Ιστορία (Μission, Vision, History) και μήνυμα του 
προέδρου. Eπίσης, προτάθηκε ως προς τους πίνακες Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης να δίνεται μια πιο σύντομη μαζική προβολή 
της τάσης των δεικτών την τελευταία δεκαετία, με infografics, με link στο site που θα παραπέμπει στον αναλυτικό πίνακα 
περισσότερων ετών, για όσους θέλουν να έχουν πιο ξεκάθαρη ολική εικόνα. Προτάθηκε επίσης να αλλάξει το ύφος του λόγου 
και της γλώσσας των κειμένων ώστε να είναι πιο σύγχρονο αλλά και να γράφονται περισσότερα επίκαιρα άρθρα. Τέλος θα 
μπορούσε να ενισχυθεί κι άλλο η συγγραφή ευρωπαϊκών θεμάτων. Εν γένει η εικόνα αυτή είναι όμοια και με τη δομή που 
ακολουθούν και άλλοι αντίστοιχοι σύνδεσμοι με παρόμοιο αντικείμενο, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.   

 

 Συμμετοχή του ΣΜΕ στη διαδικτυακή εκδήλωση του EnAct-SDGs «Επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης - Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των σπουδαστών του κλάδου των ΟΠΥ». 

Σε συνέχεια της διαδικτυακής εκδήλωσης για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κλάδου των ΟΠΥ, η οποία διοργανώθηκε τον 
Οκτώβριο του 2020, το έργο περνάει στην επόμενη φάση που αφορά στην κατάρτιση ενός Σχεδίου Δράσης για την ενίσχυση 
των δεξιοτήτων των σπουδαστών του κλάδου, με στόχο την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). 

Στην κατεύθυνση αυτή, διοργανώθηκε  στο πλαίσιο του προγράμματος μια νέα διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Επίτευξη 
των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης – Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των σπουδαστών του κλάδου των ΟΠΥ», 
η οποία περιελάμβανε: 

 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης: Αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών των 
συμμετεχόντων  Σχολών/Πανεπιστημίων, Εντοπισμός εκπαιδευτικών αναγκών και Gap Analysis, υπό το πρίσμα της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 Συζήτηση με κοινωνικούς Εταίρους του κλάδου, εκπροσώπους του Πανεπιστημίου, των Σπουδαστών, της Βιομηχανίας 
και των Επαγγελματιών, για την κατάρτιση  Σχεδίου Δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των σπουδαστών του 
κλάδου των ΟΠΥ προς την επίτευξη των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 

To workshop πραγματοποιήθηκε στις 22-4-2021 και συμμετείχε σε αυτό ενεργά και οι ΣΜΕ με τοποθέτησή του σε 
σημαντικά ερωτήματα όπως: 

 Πώς μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω η συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημίων και των Επιχειρήσεων του 
κλάδου; 

 Πώς μπορούν να προετοιμαστούν καλύτερα οι φοιτητές και απόφοιτοι των Σχολών Μηχανικών πρώτων 
υλών για την επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης; 



 Πώς μπορούν να ενσωματωθούν περαιτέρω οι πρακτικές μηχανικής βιώσιμης ανάπτυξης στα υπάρχοντα 
προγράμματα σπουδών των Σχολών Μηχανικών πρώτων υλών; 

 Πώς μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω η ευαισθητοποίηση του ακαδημαϊκού προσωπικού για τους στόχους 
αειφόρου ανάπτυξης; 

 

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της ανάλυσης: (μπορείτε να τα διαβάσετε με διπλό κλικ 
στα εικονίδια) 

 

NTUA – Conclusion 
of the GAP Analysis .pdf

Gap_analysis_SMME-
NTUA_Greece_-_stakeholder_summary1.pdf 

 

Ζ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ 

Με τίτλους όπως «η Ώρα της εξορυκτικής  βιομηχανίας» , «Ο εξορυκτικός κλάδος μπορεί να φέρει επενδύσεις 500 εκατ. με το 
«Ελλάδα 2.0» και "Οδηγός ανάπτυξης" ο κλάδος της εξορυκτικής βιομηχανίας.  Περισσότερα από είκοσι ιστολόγια και 
εφημερίδες  φιλοξένησαν  σχετικό άρθρο του προέδρου του ΣΜΕ κ Αθ.Κεφάλα  που ήταν το Βήμα του Συνδέσμου  στο 
Newsletter. 

To Newsletter σιγά σιγά αρχίζει να αποτελεί πηγή ειδήσεων και άρθρων από τους δημοσιογράφους που προβάλλουν την 
εξορυκτική βιομηχανία και τα επιτεύγματα της 

Ενδεικτικά: 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 


