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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	ΜΑΡΤΙΟΥ	2021	
 
Α.	ΔΣ	
	
	
Τα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ ήταν τα εξής: 
 

 Εργασιακά θέματα- Χάραξη τακτικής για το 2021  
 Εκκρεμότητες με ΥΠΕΝ-τηλεδιάσκεψη με την Επιτροπή Βιομηχανίας της Ν. Δημοκρατίας  
 Εξελίξεις στα ευρωπαϊκά θέματα του κλάδου 
 Υπογραφή σύμβασης της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» 

 
 
	
	
Β.	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	ΚΑΙ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ	
	
		

 Επιστολή	στον	Υφυπουργό	Περιβάλλοντος	κ.	Αμυρά	για	Συνάντηση	με	το	ΣΜΕ		
	

Εστάλη από το ΣΜΕ επιστολή προς τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος κ.Αμυρά με αίτημα συνάντησης μαζί του,
προκειμένου να συζητηθούν τα κρισιμότερα θέματα που απασχολούν την εξορυκτική βιομηχανία και άπτονται
των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου. Πολλά από τα θέματα αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στην ανάπτυξη
της εξορυκτικής δραστηριότητας και αναμένουν λύσεις εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. 
 
Τα θέματα αυτά αφορούν: 

 Αδειοδότηση εξορυκτικών έργων εντός προστατευόμενων περιοχών 
 Νόμος 4685/2020 
 Διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων, τροποποίηση υπάρχοντος κανονιστικού  
 Προβλήματα από τις ασάφειες στη δασική νομοθεσία και τη λειτουργία των δασικών υπηρεσιών 
 Λειτουργία Επιθεωρήσεων Περιβάλλοντος 
 Οριοθέτηση Υδατορεμάτων 
 Ποινικές κυρώσεις με βάση το άρθρο 55 του ν. 4512/2018 και ν. 1650/1986 

	
	

 Tηλεδιάσκεψη	με	Επιτροπή	Βιομηχανίας	της	Ν.Δ.	και	παρέμβαση	της	Επιτροπής	Βιομηχανίας	της	
ΝΔ	 για	 συνέχεια	 διαλόγου	 με	 επιτελεία	 των	 Γενικών	 Γραμματέων	 κας	 Α.	 Σδούκου	 και	 κ.	 Κ.
Αραβώση 

 
Στη συνάντηση είχαν προσκληθεί η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κ. Α. Σδούκου, ο 
Γραμματέας Πολιτικής  Επιτροπής της ΝΔ, Ο Γραμματέας, ο Διευθυντής και τα μέλη της ομάδας Βιομηχανικής
Πολιτικής της Γραμματείας Παραγωγικών Τομέων της ΝΔ. Έγινε αναζήτηση τρόπων επίσπευσης της αξιολόγησης
των υφιστάμενων προτάσεων του κλάδου (ΣΜΕ) από την πολιτεία, ώστε να λυθούν τα αιτήματα του κλάδου μέσω
της ψήφισης νομικού πλαισίου, το οποίο θα ενθαρρύνει  τις επενδύσεις και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
	
 



Στο πλαίσιο αυτό, η πλευρά της κας Α. Σδούκου  με τους κκ Ν. Ξηρόκωστα  και Γ. Ζαφειράτο στη σχετική 
τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο και το Γενικό Δν/τη του ΣΜΕ, συζήτησαν αναλυτικά τα αεξής: 
 

 Κατάθεση τροποποιήσεων του ν. 4512/2018 σε νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ που θα αφορά στην ενέργεια 

 Τροποποίηση του Μεταλλευτικού Κώδικα για τις μεταλλευτικές παραχωρήσεις (χρονικές επεκτάσεις, 
προτάσεις για ενεργές, αποθεματικές και αργούσες 

 Νέα ρύθμιση για εγγυητικές περιβάλλοντος της ΔΕΗ 

 Η λειτουργία των φυτοτεχνικών μελετών στην άδεια έγκρισης επέμβασης 

 Aπλοποίηση αδειοδότησης εγκαταστάσεων 

 NATURA και υπόγεια έργα 

 Επιβολή πράσινου τέλους στα λατομεία αδρανών  

 

Επίσης προτάθηκε από την Επιτροπή η  σύσταση Ομάδας Εργασίας, επεξεργασίας λύσεων νομοτεχνικά
αναλυμένων και περιεγραμμένων και συμμετοχή του Συνδέσμου. Από το ΣΜΕ προτάθηκε να λειτουργήσουν από 
πλευράς του δύο ομάδες εργασίας, μία για κάθε ομάδα θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων των δύο
Γενικών Γραμματέων που μετείχαν στο διάλογο.  

Τέλος επισημάνθηκε  ότι οι ομάδες εργασίας θα πρέπει να συμφωνήσουν σε συγκεκριμένο πλάνο δράσης, 
ξεκινώντας από τα απλούστερα θέματα ή από αυτά που είναι ήδη ώριμα (έχουν συζητηθεί και έχουν κατατεθεί
προτάσεις). 

Παρακάτω επισυνάπτεται σχετική παρουσίαση  που ετοίμασε ο Σύνδεσμος στο πλαίσιο της συνάντησης (για νο 
διαβάσετε πατήστε ctl+click πάνω στην εικόνα): 
 

Προτάσεις διαμόρφωσης βιομηχανικής πολιτικής 
στον κλάδο των μεταλλευτικών εταιρειών

Αθήνα, Μάρτιος 2021

 
 

 

 



 

 

Γ.	ΣΜΕ	και		Εργασιακά	θέματα	 

 Απόφαση	 της	 δευτεροβάθμιας	 επιτροπής	 διαιτησίας,	 προσφυγή	 ΟΜΕ,	 διαπραγματεύσεις	 επί	
συμβάσεων	εργασίας,	χάραξη	πολιτικής	ΣΜΕ	στα	Εργασιακά	θέματα	
	

 
Ως γνωστόν, η δευτεροβάθμια Επιτροπή διαιτησίας δικαίωσε τις απόψεις του ΣΜΕ. Υπάρχει η δυνατότητα
προσφυγής  της ΟΜΕ στα πολιτικά δικαστήρια, ενάντια στην απόφαση αυτή. Το ενδεχόμενο αυτό κρίνεται μικρής 
πιθανότητας.  
  
Εκκρεμεί ακόμη η απόφαση του ΣτΕ για την επεκτασιμότητα και τη φύση της σύμβασης του 2018. Η σύμβαση του 
2018 έχει λήξει όπως και η μετενέργειά της. Σε περίπτωση δημιουργίας επιχειρησιακής σύμβασης, αυτή
υπερισχύει έναντι όλων των άλλων. 
 
Είναι δεδομένο ότι ο διάλογος και οι διαπραγματεύσεις επί συμβάσεων δεν τελειώνουν και αποτελούν συνεχόμενη 
διαδικασία, οπότε είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα επαναληφθούν διαπραγματεύσεις με βάση τα νέα δεδομένα
του νόμου, των οικονομικών συνθηκών και των αποφάσεων των οργάνων.  
  
 

   

Δ.	ΣΜΕ	ΚΑΙ	ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ	ΘΕΜΑΤΑ		
	

 Γενική	Συνέλευση	Euromines		
	

H Γενική Συνέλευση της Euromines πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαρτίου 2021, όπου μαζί με τη συνολική
ενημέρωση για τα κύρια θέματα του κλάδου, παρουσιάστηκε και επίσημα ο νέος Γενικός Διευθυντής και εκλέχθηκε
το νέο Steering Committee του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου.  
 
 
Παρουσιάστηκαν επίσης: 
 

 Το Business Plan της Euromines  
 To όραμα και η αποστολή της  



 Οι στρατηγικοί της στόχοι 
 Σχέδιο δράσης 
 Projects και καμπάνιες 
 Reports από τις συνεδριάσεις των επιμέρους ομάδων εργασίας που πραγματοποιήθηκαν το Φεβρουάριο 

(βλέπε Πεπραγμένα Φεβρουαρίου 2021) 
 Προτεραιότητες 2021 
 Οικονομικά στοιχεία 

Γενικότερο όραμα του ευρωπαϊκού συνδέσμου είναι η δημιουργία μιας βιώσιμης και υπεύθυνης βιομηχανίας 
ορυκτών και μετάλλων που να παρέχει σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό κεφάλαιο στη 
βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας.  
 

 
 
Ειδικότερα στόχοι: 
 
 Η προώθηση της δημιουργίας βιώσιμης και επιτυχημένης βιομηχανίας ορυκτών πρώτων υλών μέσω 

επιχειρηματικής αριστείας  
 Η εκπροσώπηση από τη Euromines της βιομηχανίας ευρωπαϊκών ορυκτών πρώτων υλών και η  

λειτουργία της ως δίκτυο συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφορίας του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
 Η ενίσχυση των επαφών με τη μεταλλευτική κοινότητα μέσα στην Ευρώπη και τον κόσμο, όπου κρίνεται 

αυτό απαραίτητο, με σκοπό την επίτευξη  
αυτών των στόχων 

 
 
 
 

 Εξελίξεις	στα	 ευρωπαϊκά	θέματα	του	Ευρωπαϊκού	Κλάδου:	 Αναθεώρηση	της	Οδηγίας	Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων	(ΙΕD)‐Οργάνωση	και	λειτουργία	της	European	Raw	Materials	Alliance	

	
Το Σεπτέμβριο 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σχέδιο δράσης για τις πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας . Από το 
2020, έχουν ταξινομηθεί 30 πρώτες ύλες ως κρίσιμης σημασίας, μεταξύ των οποίων αρκετές που αποκτούν ολοένα και 
μεγαλύτερη σημασία για τον ενεργειακό τομέα.  Στο πλαίσιο αυτό, συστήθηκε η Ευρωπαϊκή συμμαχία για τις πρώτες ύλες, με 
στόχο τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών
παραγόντων στην αλυσίδα αξίας, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, τα συνδικάτα, την κοινωνία των πολιτών, τους
οργανισμούς έρευνας και τεχνολογίας, τους επενδυτές και τις ΜΚΟ. 
Η ERMA είναι μια ανοιχτή και χωρίς αποκλεισμούς συμμαχία, που παρέχει ένα ευρύ και ανεξάρτητο φόρουμ για συζήτηση
και ανάλυση, καθώς και έναν μηχανισμό υλοποίησης πιθανών επενδυτικών έργων και δραστηριοτήτων, με υποδομές που
θα συμβάλουν στη δημιουργία μακροπρόθεσμης προστιθέμενης αξίας και θέσεων εργασίας για την Ευρώπη. Οργανώθηκε
και λειτουργεί στο πλαίσιο της νέας πολιτικής της Commission για τις πρώτες ύλες: COM (2020) 474 final «Aνθεκτικότητα



ως προς τις πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας-χαρτογραφώντας την πορεία προς μεγαλύτερη ασφάλεια και βιωσιμότητα» και
το «Αction Plan on Critical Raw Materials». Συμμορφώνεται με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ και τις διεθνείς εμπορικές
δεσμεύσεις της ΕΕ, συμβάλλοντας στην εξασφάλιση αξιόπιστης, ασφαλούς και βιώσιμης πρόσβασης στις πρώτες ύλες. 
Οι δραστηριότητες της ERMA οργανώνονται σε βιομηχανικά οικοσυστήματα (clusters), που καθορίζονται γύρω από
συγκεκριμένες αλυσίδες αξίας. Το πρώτο cluster ασχολείται με την πιο κρίσιμη αλυσίδα αξίας για πολλά βιομηχανικά
οικοσυστήματα της ΕΕ που έχουν βασίζονται σε σπάνιες γαίες και σε κρίσιμα υλικά για κινητήρες. Το δεύτερο cluster θα
εξετάσεις τις απαραίτητες πρώτες ύλες για αποθήκευση ενέργειας και μετατροπή της σε σταθερές και μη στατικές
εφαρμογές. Πρόσθετα clusters θα καθοριστούν αργότερα. O συντονισμός της ΕRMA ανατέθηκε από την Commission στο ΕΙΤ 
Raw Materials με Eλληνικές συμμετοχές, σε επίπεδο Grow Mat cluster: ΕΜΠ, ΕΚΠΑ, Eco Resources, ΛΑΒΑ, Ελληνικός Χρυσός,
Γεωελλάς και αυτόνομα (εκτός cluster): Mytilineos, ΕΑΓΜΕ, Orykton Consulting, Monolithos, PCN Materials (University of 
Crete), Ελληνικοί Λευκόλιθοι. 
 
 
 
Βασικοί στόχοι της Συμμαχίας είναι: 
 

 Να εντοπιστούν εμπόδια, ευκαιρίες, επενδυτικές περιπτώσεις για τη δημιουργία ικανότητας σε όλα τα στάδια της
αλυσίδας αξίας των πρώτων υλών, από την εξόρυξη έως την ανάκτηση αποβλήτων. 

 Να αναπτυχθούν κριτήρια βιώσιμης χρηματοδότησης για το κόστος της εξόρυξης και της επεξεργασίας στο πλαίσιο
του EU TAXONOMY μέχρι τέλους 2021. Η νέα άποψη είναι αντί της ένταξης με κριτήρια Do Not Significant Harm,
δηλαδή εάν η δραστηριότητα είναι πράσινη ή εν δυνάμει πράσινη, να δημιουργηθεί από την Commission guideline
για τα κριτήρια που πρέπει να πληροί μία εξορυκτική δραστηριότητα ώστε να θεωρείται ότι προωθεί τη βιώσιμη
ανάπτυξη, εντός του πνεύματος της Green Deal 

 Να γίνει καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, που αποτελεί βασική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής
Πολιτικής για τις Πρώτες Ύλες. Ο τομέας αυτός υστερεί και οι λόγοι είναι πολυδιάστατοι: έλλειψη επενδύσεων σε
έρευνα νέων κοιτασμάτων, χρονοβόρες αδειοδοτήσεις, χαμηλή αποδοχή από κοινή γνώμη και τοπικές κοινωνίες 

 Να ενισχυθούν από την Ε.Ε. οι προσπάθειες μεταφοράς εξορυκτικών δραστηριοτήτων και καθετοποίησης
εξορυκτικών προϊόντων στις περιοχές που εντάσσονται στο σχέδιο δίκαιης μετάβασης στη μετα-λιγνιτική εποχή 

 Να ενισχυθούν οι καινοτόμες μέθοδοι έρευνας εντοπισμού κοιτασμάτων (πχ τηλεπισκόπηση) και εκμετάλλευσης-
επεξεργασίας ΟΠΥ κρίσιμης σημασίας 

 Να διασφαλιστεί η αλυσίδα εφοδιασμού σε πρώτες ύλες 
 Να ενισχυθεί η έρευνα στην εκμετάλλευση αποβλήτων, στην καθετοποίηση και παραγωγή πρώτων υλών και 

βασικών μετάλλων και στην υποκατάστασή τους από κρίσιμα υλικά 
 Να ισχυροποιηθούν η έρευνα και η καινοτομία για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από την

εκμετάλλευση ΟΠΥ 
 Να καλλιεργηθεί η πολιτική βούληση και να εφαρμοστούν κατάλληλες πολιτικές στα κράτη μέλη, ώστε να

δημιουργηθούν ευμενέστερες συνθήκες προς την αδειοδότηση της λειτουργίας νέων επιχειρήσεων προμήθειας
πρώτων υλών, παρέχοντας παράλληλα την απαραίτητη βοήθεια ώστε να απαλλαχθούν από επιπρόσθετα διοικητικά
βάρη και να καταστούν πιο ανταγωνιστικές 

 
Μέχρι το 2030, προβλέπεται ότι οι δραστηριότητες της ERMA θα αυξήσουν την παραγωγή πρώτων και προηγμένων υλικών
και θα συμβάλλουν στην εφαρμογή της κυκλική οικονομίας, ενισχύοντας την ανάκτηση και την ανακύκλωση κρίσιμων
πρώτων υλών. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει προσπάθεια μεταστροφής των τοπικών  κοινωνιών για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ΟΠΥ 
σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, τονίζοντας τις θετικές συνέπειες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, με διαφάνεια στην
αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πρέπει να ενισχυθεί η δημόσια αποδοχή μέσω της
εκπαίδευσης και της ενημέρωσης. Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, σε εθνικό επίπεδο το ζητά αυτό από το 2014
με την ανακοίνωση της Εθνικής Πολιτικής για τις ΟΠΥ. 
	
	
Σχέδιο	Δράσης	για	τη	Συμμαχία	Πρώτων	Υλών	
	
Η ΕΕ εξαρτάται σημαντικά από εισαγωγές από τρίτες χώρες, ιδίως για πρώτες ύλες που είναι σημαντικές για την ενίσχυση
της ψηφιοποίησης, της αυτοματοποίησης και της τεχνολογικής εξέλιξης. 



 
Η Ε.Ε., ενέκρινε το σχέδιο δράσης της Συμμαχίας που επικεντρώνεται στην εξασφάλιση του μελλοντικού αποθέματος
πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας στην Ε. Ε. Στο πλαίσιο αυτό, Η ERMA καλείται να λάβει τα εξής μέτρα για την προστασία
των αλυσίδων εφοδιασμού πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας ώστε η ευρωπαϊκή αγορά να καταστεί πιο ανεξάρτητη από τις
εισαγωγές από τρίτες χώρες: 
 

 Η εξάρτηση της ΕΕ από πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας πρέπει να μειωθεί μέσω της αποδοτικότερης χρήσης των
πόρων, των βιώσιμων προϊόντων και της καινοτομίας 

 Η εγχώρια εξόρυξη πρώτων υλών στην ΕΕ θα πρέπει να στηριχθεί πολιτικά και οικονομικά και ο εφοδιασμός από
τρίτες χώρες θα πρέπει να διαφοροποιηθεί 

 Τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα, αλλά και η ιχνηλασιμότητα των αλυσίδων εφοδιασμού και διανομής,
πρέπει να διασφαλίζονται με διεθνείς συμφωνίες 

 Η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας, της καινοτομίας και των
επενδύσεων 

 Η εξεύρεση εναλλακτικών πηγών εφοδιασμού και η σύναψη στενότερων εταιρικών σχέσεων μεταξύ των φορέων
που δραστηριοποιούνται στον τομέα των πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας πρέπει να είναι πρώτης προτεραιότητας

 Η συνεργασία με τους εταίρους πρέπει, ωστόσο, να συνδέεται και με την υπεύθυνη προμήθεια, δηλαδή την
προμήθεια πρώτων υλών  που έχουν παραχθεί κατά βιώσιμο τρόπο . Η υψηλή συγκέντρωση του εφοδιασμού σε 
χώρες με χαμηλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα όχι μόνο θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του εφοδιασμού,
αλλά μπορεί επίσης να επιδεινώσει κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. 

 Επιδίωξη σύναψης διεθνών συμφωνιών με στόχο τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου διαφάνειας των αλυσίδων
εφοδιασμού και διανομής 

	
 
Περισσότερες λεπτομέρειες και για τις εξελίξεις στην αναθεώρηση της Οδηγίας Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  ΕΙD. 
Επισυνάπτονται παρακάτω  (πατήστε ctl+click πάνω στην εικόνα για να διαβάσετε τη σχετική παρουσίαση) 

EΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 
 
 
 

Ε.	ΥΓΕΙΑ	ΚΑΙ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ	ΣΤΗΝ	ΕΡΓΑΣΙΑ	
	

 Αξιολόγηση	της	οδηγίας	για	τους	χώρους	εργασίας	(Workplaces	directive)	και	για	την	οδηγία	για
την	εργασία	σε	εξοπλισμό	με	οθόνη	οπτικής	απεικόνισης	(Display	Screen	Equipment)	

	
Η Commission ζήτησε αξιολόγηση των δύο οδηγιών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Το θέμα έχει
συζητηθεί και στην Advisory Committee of Safety and Health, όπου οι εκπρόσωποι των εργοδοτών και στην
Commission και στο φορέα, κατέθεσαν απόψεις, το περίγραμμα των οποίων αποτελεί position paper της Business
Europe, τα βασικότερα σημεία του οποίου παραθέτουμε παρακάτω:  



Γενικές	Γραμμές	
 Στην αξιολόγηση του εάν και κατά πόσο οι ευρωπαϊκές οδηγίες Υγείας και Ασφάλειας εργασίας είναι

κατάλληλες για το σκοπό  (fit for purpose) (δηλαδή εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν)
ή απαιτούν εκσυγχρονισμό/ανανέωση, θα πρέπει να επικεντρωθεί η προσοχή στη διασφάλιση και την
προστασία των εργαζομένων και, όπου είναι εφικτό, στην απλοποίηση της εφαρμογής της στις
επιχειρήσεις, χωρίς γραφειοκρατικά βάρη. Η προστασία του εργαζόμενου υποστηρίζεται από την ορθή
εφαρμογή της Οδηγίας 

 Είναι κρίσιμο να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες και ο αντίκτυπος στις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και των μικρο-μικρών επιχειρήσεων. 

 
Οδηγία	για	τους	Χώρους	Εργασίας	(Workplace	Directive)	

	
 H oδηγία για τους Χώρους Εργασίας συνεχίζει να παραμένει κατάλληλη για το σκοπό που δημιουργήθηκε, 

συμπεριλαμβάνοντας στο πεδίο εφαρμογής της την εκτεταμένη εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων στην
εργασία και την εργασία εκτός συνηθισμένων οριοθετημένων επαγγελματικών χώρων και συνθηκών. 
Αυτό οφείλεται στην ευρύτητα της εμβέλειας και τη φύση της οδηγίας (να είναι αρχοκεντρική), γεγονός
που πρέπει να ληφθεί υπόψη αλλά και να διασφαλιστεί, προκειμένου να συνεχίσει να είναι η Οδηγία
σχετική με το αντικείμενο και σταθερή απέναντι στις συνεχείς μεταβολές των τρόπων, μορφών, δομών και
χώρων εργασίας.  
 

 
 
Οι υπερβολικά περιγραφικές οδηγίες δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε τέτοιες αλλαγές και θα χρειάζονται
συνεχή αναβάθμιση-αναθεώρηση, γεγονός που δεν είναι σε καλή κατεύθυνση και θα μπορούσε δυνητικά 
να δημιουργήσει ανασφάλεια νομικής φύσεως σε εργοδότες και εργαζόμενους. 

 
 Μία πολύ καλύτερη και σίγουρα πιο αποτελεσματική προσέγγιση θα ήταν η διασφάλιση ορθής εφαρμογής

ήδη υφιστάμενων κανόνων, βρίσκοντας λύσεις σε επίπεδο εργασιακού περιβάλλοντος, με εποικοδομητικό 
τρόπο και με διαλεκτική  προσέγγιση ανάμεσα σε εργοδότες, εργαζόμενους και όπου κρίνεται κατάλληλο ή
απαραίτητο, σε εθνικό επίπεδο, με εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων 
 

 Η προσέγγιση θα πρέπει να είναι διαλλακτική, εναλλακτική, πραγματιστική και εφικτή 
 



 Πάνω από όλα, ο ορισμός του εργασιακού χώρου (workplace), αυτού καθ’ εαυτού, στην οδηγία, θα πρέπει 
να αποφευχθεί να επεκταθεί πέρα από το πεδίο ελέγχου του εργοδότη. Γιατί σε αυτήν την περίπτωση, θα
ήταν αδύνατη η εφαρμογή από τις επιχειρήσεις (για παράδειγμα δεν είναι εφικτό ένας εργοδότης να
ελέγχει την υγεία και ασφάλεια εργασίας σε ένα προσωρινό/μεταβατικό χώρο εργασίας σε σύγκριση με
ένα μόνιμο ή να ελέγξει παράγοντες όπως η ποιότητα του αέρα ή του κλίματος στο σπίτι κάποιου 
εργαζόμενου, στο τρένο, το ξενοδοχείο, έναν δημόσιο χώρο κτλ) 
 
Για τους λόγους αυτούς, θα πρέπει να επικεντρωθεί η προσοχή στη βάση της οδηγίας και όχι στα σχετικά
επιμέρους παραρτήματα.  

 
 Οδηγία	για	την	εργασία	σε	εξοπλισμό	με	οθόνη	οπτική	απεικόνισης	

	
Κάποιες από τις προβλέψεις της οδηγίας για την εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης, έχουν πια
ξεπεραστεί. Κάποιες άλλες ήδη καλύπτονται με ένα πολύ γενικό τρόπο σε άλλες οδηγίες Υγείας και Ασφάλειας
Εργασίας και ιδιαίτερα στην Οδηγία-Πλαίσιο (Framework Directive) και την Οδηγία για τον Επαγγελματικό 
Εξοπλισμό. Άλλες προβλέψεις παραμένουν σχετικά επίκαιρες.  
Προτάθηκε να επικεντρωθεί η προσοχή στην αναθεώρηση του παραρτήματος της οδηγίας, διασφαλίζοντας ότι
εκείνα τα μέρη της οδηγίας που παραμένουν σχετικά, συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα και ότι άλλα μέρη της
οδηγίας που δεν είναι πια σχετικά/επίκαιρα ή έχουν ξεπεραστεί ή καλύπτονται από άλλα πλαίσια Υγείας και
Ασφάλειας /σχετική νομοθεσία, να αφαιρεθούν από την Οδηγία 
 

 
 
 

 



Είναι επίσης σημαντικό να ληφθεί υπόψη η τεχνολογική βελτίωση/αναβάθμιση του οπτικού εξοπλισμού οθονών,
του πληκτρολογίου και άλλων εξαρτημάτων και εξοπλισμού από τότε που υιοθετήθηκε και εφαρμόστηκε η
οδηγία, γεγονός που δεν έχει οδηγήσει στον περιορισμό του αρνητικού αντίκτυπου στην υγεία και την όραση των
εργαζομένων. 
 
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι από πλευράς υγείας και ασφάλειας εργασίας, οι εργοδότες αγοράζουν και
χρησιμοποιούν εξοπλισμό, αλλά δεν τον παράγουν, δεν τον κατασκευάζουν. Γι’ αυτό πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη τα standards που θέτουν οι κατασκευαστές, έχοντας κατά νου ότι δεν κατασκευάζουν/παράγουν μόνο σε
στενό ευρωπαϊκό πλαίσιο/δεν περιορίζονται μόνο σε ευρωπαϊκή εμβέλεια. Αυτό μπορεί να είναι σύνθετο για τις
εταιρείες και ειδικά για τις μικρομεσαίες.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

	


