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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.  
 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΜΑΙΟΥ 2021 

 

Α. ΔΣ 

Τα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ του ΣΜΕ ήταν: 

1. Προετοιμασία Γενικής Συνέλευσης  

2. Εκκρεμότητες με ΥΠΕΝ  

3. Νέο εργασιακό νομοσχέδιο αντιμετώπισης Συλλογικών Συμβάσεων  

4. Εξελίξεις σε ευρωπαϊκά Θέματα 

 

Β. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 Συμμετοχή στο DELPHI FORUM VI στις 12/5/2021 
Για τον τρόπο που δεσμεύονται τα μέλη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων 
μέσω του Κώδικα Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης μίλησε ο Πρόεδρός του κ. Αθανάσιος 
Κεφαλάς στο Delphi Forum VI. Εξήγησε ότι με τον τρόπο αυτόν ελέγχονται μέσω 
δεικτών όλα τα μέλη για τις επιδόσεις τους στον περιβαλλοντικό και κοινωνικό τομέα 
και όπως τόνισε: «Η εξόρυξη είναι μέρος της βιώσιμης ανάπτυξης και διευκολύνει την 
πράσινη ανάπτυξη». Σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης, υπογράμμισε ότι ο 
κλάδος του είναι πρωταθλητής στις καθυστερήσεις αφού ο μέσος όρος για μία άδεια 
είναι 750 εργάσιμες μέρες. «Είμαστε σε επαφή με την κυβέρνηση αλλά ακόμα δεν 
έχουμε δει τις λύσεις που χρειαζόμαστε», είπε. Τέλος, ο κ. Κεφαλάς επεσήμανε ότι η 
Ε.Ε. έχει θεσπίσει αυστηρούς περιβαλλοντικούς περιορισμούς και έχει δώσει και 
συγκεκριμένες οδηγίες αλλά κάποιες από αυτές δεν εφαρμόζονται στην Ελλάδα (όπως 
η εξόρυξη σε περιοχή NATURA) και αυτό, όπως τόνισε, αποτελεί αδικία καθώς μας 
φέρνει σε μειονεκτική θέση έναντι του Ευρωπαϊκού ανταγωνισμού. 



 

Παρατίθεται παρακάτω αναλυτικά η τοποθέτησή του στο round table:  

 

1. Mιλάμε για τους στόχους της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και τη βιώσιμη 
ανάπτυξης. Είναι εφικτό για τις εξορυκτικές και μεταλλευτικές εταιρίες να συμμετέχουν 
σε αυτήν την προσπάθεια; Είναι δυνατόν να «πρασινίσουν» τις δραστηριότητές τους; 

Τα μέλη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων μας δεσμεύονται ήδη από το 
2006 σε Κώδικα Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης και ο Σύνδεσμός πρωτοπόρησε με τη 
δημοσιοποίηση λεπτομερούς απολογισμού βιωσιμότητας με 12 ομάδες δεικτών που 
αφορούν απασχόληση, εκπαίδευση, ασφάλεια, κατανάλωση ενέργειας και νερού, 
εκπομπές ρύπων, διαχείριση αποβλήτων κτλ. σε ετήσια βάση. 

Εστιάζοντας στην εφαρμογή του τριγώνου της βιώσιμης ανάπτυξης θα αναφερθώ στο 
ότι η εξόρυξη: 

- απασχολεί λιγότερα από 200.000 στρέμματα (0,15% της ελληνικής γης),  έχει 
αποκαταστήσει ήδη περίπου 100.000 στρέμματα από το 1979 με σεβασμό στη 
βιοποικιλότητα, ενώ  σε πολλές περιπτώσεις έχουν εγκατασταθεί και ευρηματικές μετα-
μεταλλευτικές χρήσεις γης  

-συνεργάζεται αποτελεσματικά με τοπικές κοινωνίες με παράδειγμα την «ισόρροπη 
ανάπτυξη της Μήλου» και την διατήρηση της Φωκίδας ως πρώτης βωξιτοπαραγωγού 
περιοχής στην Ευρώπη, αλλά και την υποστήριξη των δομών υγείας στη πανδημία 
που βιώνουμε   

-συμβάλλει με πάνω από 3% στο ΑΕΠ και υποστηρίζει πάνω από 100.000 ποιοτικές 
θέσεις εργασίας κυρίως στην περιφέρεια 

 
-με την εξαγγελθείσα απολιγνιτοποίηση θα μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της, 
χρειάζεται όμως προσοχή στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. 

  
Η εξόρυξη είναι μέρος της βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και διευκολύνει (enabler) την 
πράσινη ανάπτυξη στηρίζοντας σημαντικούς τομείς της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. 
Χωρίς τη διασφάλιση αποδοτικής εφοδιαστικής αλυσίδας πρώτων υλών, δεν μπορεί 
να υλοποιηθεί η στρατηγική επιλογή της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) και 
εκτιμάται ότι για την υλοποίηση του συζητούμενου ευρωπαϊκού μοντέλου της κλιματικά 
ουδέτερης οικονομίας θα απαιτηθεί 60 φορές μεγαλύτερη ποσότητα λιθίου,15 φορές 
μεγαλύτερη ποσότητα κοβαλτίου, 10 φορές μεγαλύτερη ποσότητα σπάνιων γαιών και 
πολύ μεγαλύτερες από τις σημερινές ποσότητες νικελίου, αλουμινίου, χάλυβα και 
άλλων μετάλλων.                

 
2. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και αναφέρομαι σε θέματα 
αδειοδότησης και χωροθέτησης; 

Επιγραμματικά αναφέρομαι σε τρείς μεγάλες κατηγορίες αδειοδοτικών προκλήσεων: 
        -Ο κλάδος είναι μακράν «πρωταθλητής» στον κύκλο της αργής και περίπλοκης 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, με σημαντικές καθυστερήσεις στις εγκρίσεις, 
ανανεώσεις και τροποποιήσεις ΜΠΕ και τριβές στις διαδικασίες αδειοδότησης και 
ελέγχου σε θέματα  «εξορυκτικών αποβλήτων»  
        -Οι ασάφειες της Δασικής Νομοθεσίας επιτρέπουν αυθαίρετες ερμηνείες και αυτές 
οδηγούν σε αύξηση κόστους από την αναιτιολόγητη επιμήκυνση του χρόνου 
συντήρησης αποκατεστημένων εκτάσεων, υψηλό κόστος έναρξης εξορυκτικών 



δραστηριοτήτων και σημαντικές καθυστερήσεις στην εγκατάσταση και έναρξη 
εργασιών  
        -Τις επιβεβλημένες αλλαγές στο Λατομικό Νόμο μετά από 3ετή εφαρμογή  του, 
ώστε  να εξαλειφθεί μία ακόμα πηγή καθυστερήσεων στην αδειοδότηση  των 
εξορύξεων, να αποφευχθεί η υπερβολική οικονομική επιβάρυνση του κλάδου από 
κόστος εγγυητικών επιστολών, να πάψει η δυσμενής μεταχείριση του εξορυκτικού 
κλάδου, καθώς και οι υπέρμετρες παράλληλες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις  για 
ενδεχόμενες περιβαλλοντικές παραλείψεις. 
     

         Επιπλέον η αργή απονομή της δικαιοσύνης και η ανασφάλεια δικαίου επιτείνουν 
τα προβλήματα και τις προκλήσεις που δημιουργεί η αργοπορούσα 
αδειοδότηση. 

 Όσον αφορά στα θέματα χωροταξίας σημειώνεται ότι η υφιστάμενη νομοθεσία 
κατοχυρώνει τη χωροθέτηση των κοιτασμάτων εκεί που τα τοποθέτησε η φύση. 
Όμως για την προστασία του ορυκτού δυναμικού της χώρας και σύμφωνα και με 
τις προβλέψεις της Εθνικής Πολιτικής Ορυκτών Πρώτων Υλών  απαιτείται 
ολοκληρωμένος Χωροταξικός Σχεδιασμός για αυτές. 

Το ΥΠΕΝ προχώρησε στην ανάθεση εκπόνηση μελέτης το 2019, όμως ακόμα το 
έργο δεν έχει ολοκληρωθεί.  

Επιπλέον σε μία σειρά από Περιφερειακά Χωροταξικά Σχέδια έχουμε εντοπίσει 
ελλιπή αξιολόγηση του αναπτυξιακού χαρακτήρα της εξορυκτικής βιομηχανίας, 
ανατροπή της ιεραρχίας του χωροταξικού σχεδιασμού και συστηματική 
παράλειψη εφαρμογής της νομοθετημένης αρχής για την «φυσική χωροθέτηση 
των κοιτασμάτων ορυκτών πρώτων υλών».  

Επομένως επιβάλλεται η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του Ειδικού Χωροταξικού 
των ΟΠΥ και πρέπει γρήγορα να τροποποιηθούν και να εναρμονιστούν τα 
Περιφερειακά Χωροταξικά ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη αξιοποίηση των 
ΟΠΥ προς όφελος της οικονομίας μας.  

 



    3. Ένα από τα αιτήματα που θέτει ο Σύνδεσμος είναι και ο αποκλεισμός της εξόρυξης 
στερεών ορυκτών σε περιοχές NATURA 2000. Ζητάτε την εφαρμογή 
ευρωπαϊκών οδηγιών. Συμβαδίζει η εξορυκτική δραστηριότητα με την προστασία 
του περιβάλλοντος; 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει την πιο αυστηρή νομοθεσία προστασίας του 
περιβάλλοντος σε όλον τον κόσμο, με έμφαση στη βιοποικιλότητα, την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την αντιμετώπιση των ρύπων και των 
αποβλήτων καθώς και οδηγίες για την επίτευξή των.  

Προκειμένου όμως 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 απαγορεύει άκριτα και εκ των 
προτέρων την αξιοποίησή τους. Τους όρους της αδειοδότησης αυτής τους έχει  
περιγράψει αναλυτικά, από τον Σεπτέμβριο του 2010,  σε σχετική οδηγία για την 
εξορυκτική δραστηριότητα εντός περιοχών προστασίας και η οποία διασφαλίζει 
πλήρως τη συμβατότητα της εξόρυξης με τους στόχους της προστασίας των . 

Σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη που έχουν ορυκτούς πόρους (π.χ. Αυστρία, 
Γερμανία, Σουηδία, Φιλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Τσεχία, Γαλλία, Βέλγιο, 
Ιταλία), υπάρχουν πολλές αδειοδοτημένες εξορύξεις μέσα σε προστατευόμενες 
περιοχές.  

Αντίθετα με το ευρωπαϊκό πνεύμα και τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις ο 
Ν.4685/2020 θέτει αναιτιολόγητα και εκ των προτέρων την εξορυκτική 
δραστηριότητα στερεών ορυκτών εκτός επιτρεπόμενων χρήσεων γης στις ζώνες 
απόλυτης προστασίας φύσης και προστασίας φύσης. Κατά την εκτίμησή 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), πρέπει να συμπεριληφθεί στις επιτρεπόμενες χρήσεις στις ζώνες 
απόλυτης προστασίας φύσης και προστασίας της φύσης, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα και από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές 
πρακτικές. 

Ο κ. Δημητριάδης με τη σειρά του αναφέρθηκε σε μία σειρά από πρωτοβουλίες 
που έχει αναλάβει η εταιρία όπως το ολιστικό και πρωτοπόρο σύστημα 
διαχείρισης βιώσιμης λειτουργίας και επιχειρησιακής ανάπτυξης που εφαρμόζει 
(Sustainability Integrated Management System). «Κρινόμαστε και 
αξιολογούμαστε εσωτερικά και εξωτερικά», τόνισε. Επίσης αναφέρθηκε σε ένα 
πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που ελέγχει την ποιότητα του 
αέρα, το έδαφος, τον θόρυβο, το οικοσύστημα και άλλους παράγοντες σε 400 
σημεία με σχεδόν 30 σταθμούς, ενώ τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών 
αναρτώνται στο διαδίκτυο. 

 

 

 

 



Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

 

 Νέα Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Στρατηγική 
 

Κατατέθηκε από την Commission στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το 
σχέδιο της προτεινόμενης νέας Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής Στρατηγικής, σε 
επικαιροποίησή της αντίστοιχης του 2020. 

 

Τα βασικότερα σημεία: 

 

 Πλήρης εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων της ενιαίας αγοράς με σκοπό να 
διασφαλιστούν η διαθεσιμότητα και η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων , 
αγαθών και υπηρεσιών 

 Εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς σε διεύρυνση της εναρμόνισης των προτύπων 
για βασικές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, καθώς και μεγαλύτερη 
ψηφιοποίηση της εποπτείας της αγοράς. Στοχευμένα μέτρα για τις ΜΜΕ 

 Παρακολούθηση της ενιαίας αγοράς σε 14 βιομηχανικά οικοσυστήματα: 
κατασκευές, ψηφιακός κλάδος, υγεία, αγροδιατροφικός τομέας, ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, ενεργοβόρες βιομηχανίες, μεταφορές και 
αυτοκινητοβιομηχανία, ηλεκτρονικά είδη, κλωστοϋφαντουργία, αεροδιαστημική 
και άμυνα, πολιτιστικός και δημιουργικός κλάδος, τουρισμός, κοινωνική 
οικονομία και λιανικό εμπόριο 

 Ενίσχυση της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ με άνοιγμα στο εμπόριο 
και στις επενδύσεις, εξασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

 Οικοδόμηση οικονομικής ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων 
 Βιομηχανικές συμμαχίες-συμπράξεις 
 Παρακολούθηση και αντιμετώπιση στρατηγικών εξαρτήσεων. Δημοσίευση μιας 

πρώτης έκθεσης στην οποία αναλύονται οι στρατηγικές εξαρτήσεις της Ε.Ε. Η 
έκθεση εντοπίζει 137 προϊόντα σε ευαίσθητα οικοσυστήματα για τα οποία η ΕΕ 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ξένες πηγές τα οποία αντιπροσωπεύουν το 
6% της αξίας όλων των εισαγόμενων προϊόντων στην Ε.Ε. Εντοπίζονται 6 
στρατηγικοί τομείς στους οποίους η Ε.Ε. έχει μεγάλες εξαρτήσεις: 

 

 Πρώτες ύλες 
 Μπαταρίες 
 Δραστικά φαρμακευτικά συστατικά 
 Υδρογόνο 
 Ημιαγωγοί 
 Τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους και παρυφών 

 



 
 

 Η βιομηχανική στρατηγική περιλαμβάνει κατάλογο δράσεων για στήριξη της 
πράσινης και ψηφιακής μετάβασης της βιομηχανίας της Ε.Ε. Κύρια, αναφέρεται 
σε σχεδιασμό οδών μετάβασης, ανάπτυξη ψηφιακών και «πράσινων 
ικανοτήτων», στήριξη κρατών μελών σε κοινά έργα ώστε να μεγιστοποιηθούν 
οι επενδύσεις του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθαρή και 
ανταγωνιστική βιομηχανία χάλυβα και μετάλλων, επενδύσεις σε ΑΠΕ, με 
σκοπό άφθονη, προσβάσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια, απαλλαγμένη 
από εκπομπές CO2.  

 

 
Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
 

 Παρατηρήσεις του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων επί του 
σχεδίου νόμου: «Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση 
Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 
190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και 
παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας - Κύρωση της  Σύμβασης 187 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της 
Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής 
Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της 
ιδιωτικής ζωής» 

 
Τα βασικά σημεία των αλλαγών που φέρνει το νέο σχέδιο νόμου που τέθηκε σε 
διαβούλευση ήταν επιγραμματικά τα εξής: 
 
1.Εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας για τον έλεγχο της υποδηλωμένης 
εργασίας  

2.Αναβάθμιση της Επιθεώρησης Εργασίας σε Ανεξάρτητη Αρχή 

3.Θέσπιση κανόνων για την τηλεργασία και «δικαιώματος αποσύνδεσης».  

4.Ενίσχυση στην πράξη της ισορροπίας επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, με 
ρυθμίσεις όπως η θέσπιση άδειας πατρότητας 14 ημερών, γονικής άδειας 4 μηνών για 



κάθε γονέα, δικαιώματος ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας για γονείς παιδιών έως 12 
ετών 

5.Εισαγωγή μέτρων κατά της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία 

6.Παροχή περισσότερων επιλογών στους εργαζομένους να διαμορφώσουν το ωράριό 
τους με βάση τις ανάγκες τους 

7.Θέσπιση της ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας (33%) σε κλάδους κοινής ωφελείας 
(π.χ. μετρό) κατά τη διάρκεια των απεργιών 

 9.Τέλος στο καθεστώς διακρίσεων στις αποζημιώσεις μεταξύ εργατοτεχνιτών και 
υπαλλήλων 

10.Διεύρυνση της λίστας των περιπτώσεων άκυρης απόλυσης  

11. Δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ των στοιχείων συνδικαλιστικών οργανώσεων εργοδοτών και 
εργαζομένων, ένταξη στο γενικό μητρώο συνδικαλιστικών οργανώσεων με δήλωση 
του αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επίσης αναρτώνται μητρώο 
μελών, πρακτικά συνεδριάσεων, ταμείο με εισπράξεις και πληρωμές. Αυτά αποτελούν 
προαπαιτούμενα για να μπορεί μια οργάνωση να διαπραγματεύεται υπογραφή ΣΣΕ. 
Η ικανότητα υπογραφής ΣΣΕ έχει και ως βασικό κριτήριο την αντιπροσωπευτικότητα 
ως προς τον αριθμό των εργαζομένων που είναι μέλη στην οργάνωση 

 

12. Η κήρυξη απεργίας απαιτεί το ½ των μελών των οικονομικά τακτοποιημένων. Τα 
μέλη μπορούν να ψηφίζουν και διαδικτυακά. Η συνδικαλιστική οργάνωση που 
κηρύσσει απεργία, έχει υποχρέωση να προστατεύει το δικαίωμα των εργαζομένων 
που δεν συμμετέχουν στην απεργία και την ομαλή και ανεμπόδιστη εκτέλεση της 
εργασίας τους 

 

 
Ο ΣΜΕ μετά από πολλές διαδικτυακές διαβουλεύσεις με την Ομάδα Απασχόλησής του 
και σε συνεργασία με το ΣΕΒ, τοποθετήθηκε με τις θέσεις του επί νέου σχεδίου νόμου 
που αφορά στα εργασιακά με επιστολή που απηύθυνε στον Υπουργό Εργασίας κ. Κ. 
Χατζηδάκη και αναλυτικό συνοδευτικό σημείωμα με τις παρατηρήσεις του σε θέματα 
που θεώρησε κρίσιμα. Παρατίθεται παρακάτω αναλυτικά: 
 
Άρθρο 26 
Υπάρχει ασάφεια ως προς το ποιους αφορά η παροχή προσωπικής φροντίδας σε 
συγγενείς και πρόσωπα που έχουν «σοβαρό ιατρικό λόγο», ο οποίος όμως είναι και 
αυτός ιδιαίτερα ασαφώς οριζόμενος 
 
Πρόταση τροποποίησης του Συνδέσμου: 
 
«Φροντιστής» είναι εργαζόμενος που παρέχει προσωπική φροντίδα ή υποστήριξη σε 
συγγενή α’ βαθμού που κατοικεί στο ίδιο σπίτι με τον εργαζόμενο και έχει ανάγκη 
σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης λόγω μη δυνατότητας αυτοεξυπηρέτησης από 
αποδεδειγμένα σοβαρούς ιατρικούς λόγους.  
 
 
 
 
 



Άρθρο 54 
 
Η πρόβλεψη του νομοσχεδίου περί υποχρεωτικού πενθημέρου σε όλες τις 
επιχειρήσεις διαταράσσει σημαντικά  την οργάνωση του χρόνου εργασίας  αναφορικά 
με τις λειτουργικές ανάγκες των εργοδοτών, σε επιχειρήσεις που απασχολούν 
προσωπικό με σύμβαση εργασίας έξι ημερών (40 ωρών).  Η απασχόληση του 
προσωπικού, εκτάκτως & με τη συναίνεσή του, την έκτη ημέρα εργασίας ή με εξαήμερο 
σύστημα απασχόλησης, θα πρέπει να προβλεφθεί στο υπάρχον νομοσχέδιο για τους 
ήδη υπάρχοντες αλλά και μελλοντικούς εργαζομένους.   

Πρόταση τροποποίησης του Συνδέσμου: 
 
Καθιερώνεται η 8ωρη ημερήσια, η 40ωρη εβδομαδιαία και η 5ήμερη εργασία, πλην 
των περιπτώσεων όπου λόγω της φύσεως της εργασίας, απαιτείται κατά την κρίση του 
εργοδότη 6ήμερη εβδομαδιαία εργασία. Επίσης είναι δυνατό να υπάρξει 6ήμερη 
απασχόληση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών με τη συναίνεση των  
εργαζομένων και κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη.  
 
 
Άρθρο 57 
 
Το νομοσχέδιο δεν έλαβε υπόψη του την ανάγκη νομοθετικής πρόβλεψης για την 
εξαίρεση των εργαζομένων που έχουν υψηλό επίπεδο αποδοχών («μεσαία στελέχη») 
από την υπαγωγή στα χρονικά όρια εργασίας, όπως έχει πλέον διαμορφωθεί στην 
αγορά εργασίας: 

Οι ανάγκες της σημερινής πραγματικότητας μιας επιχείρησης περιλαμβάνουν και την 
παρουσία εργαζομένων, που δεν είναι αναγκαστικά “πρόσωπα διευθύνσεως και 
εμπιστοσύνης” κατά την έννοια των αποφάσεων των Δικαστηρίων, αλλά δεν μπορούν 
να εργάζονται, εξ αντικειμένου (θέση & ευθύνες), μόνο το 8ωρο τους αυστηρά. Η 
πρακτική της αγοράς εργασίας δεν περιλαμβάνει τους εργαζόμενους αυτούς (“μεσαία” 
στελέχη) στο προσωπικό που αμείβεται υπερεργασιακά ή υπερωριακά, γεγονός που 
δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου και μεγάλο νομικό ρίσκο στον εργοδότη. 

Το σημαντικό αυτό ζήτημα δεν ρυθμίζεται στο κατατεθέν νομοσχέδιο. Προτείνουμε η 
κατηγοριοποίηση της ομάδας αυτής, των «μεσαίων στελεχών» να έχει συγκριμένα 
χαρακτηριστικά όπως το ύψος αποδοχών σε σχέση με τον νόμιμο μισθό, ή με τον μέσο 
όρο αποδοχών των εργαζομένων της επιχείρησης, την ευθύνη ομάδας εργαζομένων 
κλπ. Η έμμεση αναφορά στο ότι ο εργοδότης θα δηλώνει στο ΠΣ Εργάνη (άρθρο 73 
του νομοσχεδίου) τα πρόσωπα διευθύνσεως και εμπιστοσύνης, δεν λύνει το 
πρόβλημα και το νομικό ρίσκο για τον εργοδότη παραμένει. 

Πρόταση προσθήκης του Συνδέσμου 
 
Εργαζόμενοι που έχουν διευθυντικά καθήκοντα ή ευθύνες καθοδήγησης, συντονισμού 
και επίβλεψης ομάδων εργαζομένων και προβλέπονται τα καθήκοντα αυτά από 
επίσημο οργανόγραμμα, εξαιρούνται των περιορισμών του άρθρου 57 
 



 
Άρθρο 58 
 
Παρ. 1: προβλέπεται το  δικαίωμα μόνον για τον εργαζόμενο να αιτηθεί διευθέτηση 
χρόνου εργασίας, το οποίο είναι  ανισομερές.  
 
Πρόταση τροποποίησης του Συνδέσμου 
 
Προτείνουμε διαγραφή της φράσης «κατόπιν αιτήματος του εργαζόμενου, να 
εφαρμοστεί το σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας» και την αντικατάσταση με 
την πρόταση: «Κατόπιν έγγραφης συμφωνίας εργοδότη-εργαζόμενου». 
 
Παρ 2: Δεν προβλέπεται ρητά η δυνατότητα του εργοδότη να ζητήσει διευθέτηση του 
χρόνου εργασίας 
 
Πρόταση τροποποίησης του Συνδέσμου 
 
Υπάρχει δυνατότητα το αίτημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας να υποβάλλεται ως 
αίτημα και από τον εργοδότη, όταν επιβάλλεται από πραγματικές ανάγκες 
(εποχικότητα κτλ.). 
 
Παρ. 2: Δεν προβλέπεται η ικανοποίηση ατομικής ανάγκης εργαζομένου για 
διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε περίπτωση διαφωνίας της συνδικαλιστικής 
οργάνωσης για συνολική διευθέτηση 
 
Πρόταση τροποποίησης του Συνδέσμου 
 
Σε περίπτωση διαφωνίας της συνδικαλιστικής οργάνωσης με τον εργοδότη για 
διευθέτηση του χρόνου εργασίας,  δίνεται το δικαίωμα σε μεμονωμένους εργαζόμενους 
να αιτούνται διευθέτηση, ιδιαίτερα εάν συντρέχουν προσωπικές τους υποχρεώσεις 
που δεν μπορούν να παραβλέπουν (πχ φροντίδα ηλικιωμένου συγγενούς ή παιδιού). 
 
 
 
 



Άρθρο 59 
 
Προστίθενται υποχρεωτικές αργίες που δεν υπήρχαν σε προηγούμενα νομοθετήματα 
όπως η 1η Ιανουαρίου (δινόταν κατ’ έθιμο), 6 Ιανουαρίου και 26 Δεκεμβρίου (κατ’ 
έθιμο). Η επέκταση των υποχρεωτικών αργιών δεν συνάδει με τη φύση των 
βιομηχανικών διεργασιών και δημιουργεί περαιτέρω δυσχέρειες στην αποτελεσματική 
οργάνωση της εργασίας.  

Πρόταση του Συνδέσμου 
 
Να εξαιρεθούν των υποχρεωτικών αργιών η 1η Ιανουαρίου, 6 Ιανουαρίου και 26 
Δεκεμβρίου, ιδιαίτερα για τη βιομηχανία.  
 
 
 
Άρθρο 62 παρ. 1 εδάφιο κβ’ 
 
Βάσει του ΒΔ 748/1966 άρθρο 7 υπήρχε πρόβλεψη για τη μεταφορά, φόρτωση και 
εκφόρτωση ορυκτών και μεταλλευμάτων όπως και για μηχανική παρασκευή και 
εμπλουτισμό μεταλλευμάτων. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις δραστηριότητες που 
τροφοδοτούν τις ανωτέρω φάσεις όπως η εξόρυξη, μεταφορά, αποθήκευση 
εκρηκτικών, επισκευή ή συντήρηση μηχανημάτων και εγκαταστάσεων. Προτείνουμε η 
πρόβλεψη του νομοσχεδίου εδάφιο κβ να συνδυαστεί με το παλιό ΒΔ 748/1966. 
 
Πρόταση τροποποίησης του Συνδέσμου 
 
Κβ) Παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και λατομείων, εξόρυξης και επεξεργασίας 
ορυκτών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και συναφών εργασιών όπως συντήρηση 
και επισκευή μηχανημάτων και εγκαταστάσεων, μεταφορά και αποθήκευση 
εκρηκτικών και εργαλείων, ανεξαρτήτως του ΚΑΔ της επιχείρησης που εμπίπτουν οι 
δραστηριότητες αυτές.  
 
 
Άρθρο 63 
 
Η προτεινόμενη εξίσωση εργατοϋπαλλήλων από πλευράς οικονομικών απαιτήσεων 
που σχετίζονται με την καταγγελία της σύμβασης, θα δημιουργήσει σημαντική 
επιβάρυνση που σε κάποιες περιπτώσεις είναι μεγάλη, ανάλογα με το μέγεθος της 
επιχείρησης (ανάγκη για υψηλότερες προβλέψεις αποζημιώσεων με επιβάρυνση των 
οικονομικών αποτελεσμάτων).  
 
Πρόταση του Συνδέσμου 
 
Η κατάργηση διάκρισης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών να ισχύει για τους 
εργαζόμενους που προσλαμβάνονται από την ψήφιση του νόμου και μετά και αφού 
έχουν συμπληρώσει 5ετή  προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη.  
 



 
Άρθρο 65 παρ. 1 εδάφιο β 
 
Είναι ασαφής η έκφραση «ενάσκηση νόμιμου δικαιώματος του εργαζόμενου» και θα 
δημιουργήσει τριβές και αντιδικίες. 
 
 
Πρόταση του Συνδέσμου: 
 
Ο όρος «ενάσκηση νόμιμου δικαιώματος του εργαζόμενου»  να προσδιοριστεί με ρητό 
τρόπο. 
 
 
Άρθρο 65 παρ.1 εδάφιο γιγ’ 
 
Από τη στιγμή που υπάρχει έγγραφη προσωπική συμφωνία εργοδότη εργαζόμενου 
για διευθέτηση του χρόνου εργασίας , δεν τίθεται θέμα ακύρωσης της απόλυσης του 
εργαζόμενου σε περίπτωση άρνησης εφαρμογής της συμφωνημένης διευθέτησης.  
Πρέπει να είναι δικαίωμα του εργοδότη να μη δέχεται εργασιακές διευθετήσεις πέραν 
των συμφωνηθεισών. 
 
Πρόταση του Συνδέσμου 
 
Διαγραφή του εδαφίου γιγ’ 
 
 
Αρθρο 66 παρ. 4 
 
Θα πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση στην περίπτωση που η τηλεργασία επιβάλλεται 
από τον εργοδότη προς τον εργαζόμενο ως αποκλειστικός τρόπος εργασίας από την 
περίπτωση που το αιτείται ο εργαζόμενος και ο εργοδότης το προσφέρει ως οικειοθελή 
παροχή του εργοδότη προς το προσωπικό του για 1-2 μέρες την εβδομάδα. 
 
Στις περιπτώσεις αυτές, δεν καταργείται η θέση του εργαζόμενου στον εταιρικό χώρο 
που εργάζεται ούτε χάνει τον εξοπλισμό που του έχει δώσει ο εργοδότης για την 
εκτέλεση εκ τους σύνεγγυς  της εργασίας του και  δεν θα πρέπει να ισχύουν οι 
υποχρεώσεις της παραγράφου 4.  



 
Πρόταση τροποποίησης του Συνδέσμου 
 
Τα μέτρα της παραγράφου 4 δεν ισχύουν στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης κατόπιν 
συμφωνίας με τον εργαζόμενο προσφέρει ως οικειοθελή παροχή τη δυνατότητα 
τηλεργασίας, 1-2 ημέρες την εβδομάδα. 
 
 
Άρθρο 66 παρ. 12 
 
Δεν είναι εύκολο να ελεχθούν οι συνθήκες εργασίας ενός τηλεργαζόμενου όπως και η 
καταλληλότητα του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί από μη εξειδικευμένο επιθεωρητή. 
 
 
Πρόταση τροποποίησης του Συνδέσμου 
 
Ο έλεγχος των συνθηκών εργασίας του τηλεργαζόμενου αναλαμβάνεται από 
εκπαιδευμένο προσωπικό του ΣΕΠΕ.  
 
 
Άρθρο 74 
 
Καμία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εφαρμόζει το σύστημα αυτό 
παρακολούθησης για το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού της. Οι 
οικονομικές συνέπειες για τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα θα είναι επιβαρυντικές 
τόσο όσον αφορά το κόστος της επένδυσης όσο και το διοικητικό κόστος λειτουργίας, 
ενώ είμαστε της γνώμης ότι το μέτρο δεν θα λειτουργήσει ούτε υπέρ των εργαζομένων 
καθώς θα είναι πολύ δεσμευτικό.  Επιπρόσθετα σε δραστηριότητες όπως η δική μας, 
όπου σημαντικός αριθμός εργαζομένων μας, εργάζεται στην ύπαιθρο (κοιτάσματα που 
δεν έχουν λήψη ούτε κινητά τηλέφωνα πολλές φορές) ή κάνει επαγγελματικά ταξίδια, 
δεν είναι τεχνικά εφικτή μια τέτοια λύση. 

Πρόταση προσθήκης του Συνδέσμου 
 
Εξαιρούνται του μέτρου της ψηφιακής κάρτας εργασίας, το σύνολο των εργασιών της 
εξορυκτικής δραστηριότητας (έρευνα, εξόρυξη, κατεργασίες, φόρτωση, συντήρηση).  
 
Παρ.  3 
 
«Είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη προ-συμπλήρωση της ΑΠΔ από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 
ΙΙ βάσει των στοιχείων που εισάγονται με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας». Η 
προτεινόμενη  αυτοματοποιημένη προσυμπλήρωση της ΑΠΔ ενέχει σημαντικούς 
κινδύνους 
.  
Πρόταση του Συνδέσμου 
Προτείνεται η διαγραφή της συγκεκριμένης πρότασης: 

 



 
 
Άρθρο 76 
 
Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις μέσω του ΕΡΓΑΝΗ με ξεχωριστούς 
κωδικούς να δηλώνουν διαφορετικές ομάδες εργαζομένων που ακολουθούν και 
διαφορετικές συμβάσεις εργασίας ώστε να αποτυπώνεται ο αριθμός εργαζομένων ανά 
συλλογική σύμβαση εργασίας. Αυτό χρειάζεται ώστε να γίνονται συλλογικές 
διαπραγματεύσεις με πραγματικά στοιχεία εργαζομένων και να είναι ευκρινές  ποιους 
και πόσους αφορά η κάθε σύμβαση.  
 
Πρόταση προσθήκης του Συνδέσμου 
 
Θα δίνονται ξεχωριστοί κωδικοί ειδικοτήτων ώστε να δηλώνονται από τον εργοδότη 
όλες οι ομάδες εργαζομένων και οι συμβάσεις που ακολουθούν.  
 
 
Άρθρο 78 παρ. 1 α 
 
Από το προτεινόμενο μέτρο για τη δήλωση μεταβολών του ωραρίου πρέπει να 
εξαιρούνται έκτακτες καταστάσεις που οφείλονται σε περιστατικά ασφάλειας ή 
βλαβών, ώστε να κινητοποιείται άμεσα ο οργανισμός για την αποκατάσταση και την 
ομαλή εξασφάλιση της συνέχειας των εργασιών.  
 
Πρόταση προσθήκης του Συνδέσμου 
 
Εξαιρούνται του μέτρου μεταβολές ωραρίου περιπτώσεις που οφείλονται σε έκτακτες 
καταστάσεις όπως βλάβες περιστατικά ασφάλειας κλπ. Στις περιπτώσεις αυτές 
κατατίθενται οι αλλαγές εντός της επόμενης εβδομάδας από αυτήν που 
διαφοροποιήθηκαν τα ωράρια. 
 
 
Άρθρο 92 
 
Σε περίπτωση απεργίας, κρίσιμο σημείο για την εξασφάλιση των εργαζομένων που 
θέλουν να εργαστούν είναι η προστασία εισόδων και εξόδων των εγκαταστάσεων του 
εργοδότη.  
 
 



Πρόταση προσθήκης του Συνδέσμου 
 
Σε περίπτωση απεργίας οι καταλήψεις των εισόδων και εξόδων των εγκαταστάσεων 
του εργοδότη, απαγορεύεται ρητώς και αυτό αποτελεί λόγο ακύρωσης της απεργίας 
ως παράνομης. 
 
 
Άρθρο 122 
 
Η ταχεία διαδικασία επιβολής προστίμων χωρίς προηγουμένως την ακρόαση νόμιμων  
εκπροσώπων του εργοδότη παραβιάζει τη βασική αρχή δικαίου ότι κανένας δεν 
καταδικάζεται πριν ακουστεί.  
 
Πρόταση τροποποίησης του Συνδέσμου 
 
Η ταχεία διαδικασία επιβολής προστίμων δεν πρέπει να αναιρεί το δικαίωμα πρότερης 
ακρόασης από τον Επιθεωρητή των νόμιμων εκπροσώπων του εργοδότη.  
 
 
Γενικό σχόλιο επί του νέου νομοσχεδίου: 
 
Το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή και ψηφίστηκε (ν. 
4808/2021) https://www.taxheaven.gr/news/54940/o-neos-nomos-48082021-gia-ta-
ergasiaka-dhmosieyohke-sto-fek , έχει αρκετά προβλήματα.  
Δεν διορθώθηκε ιδιαίτερα μετά από τις παρατηρήσεις διαφόρων  εργοδοτικών φορέων 
και του ΣΜΕ, όπως εκφράστηκαν στη διαβούλευση. Κρατιέται άκαμπτη στάση στο 
θέμα της πενθήμερης εργασίας. Εκτιμάται ότι η εξίσωση αποζημίωσης τεχνητών-
εργατών-υπαλλήλων θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα.  Η εφαρμογή του μέτρου 
θα απαιτήσει σημαντική αύξηση στα δεσμευμένα διαθέσιμα των επιχειρήσεων.  

 

 

Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Παρατίθενται παρακάτω τα αποτελέσματα Υγείας και Ασφάλειας των μελών του 
Συνδέσμου για το 2020: 



 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

ΣΤ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ 

Πλούσιος και ο Μάιος  σε δημοσιότητα για τον ΣΜΕ.Η δημοσιότητα προήλθε από τη 
συμμετοχή του προέδρου κ Αθ. Κεφάλα στο Φόρουμ των Δελφών και τη σχετική 
συζήτηση  που έγινε  με τη συμμετοχή και του Διευθύνοντα συμβούλου και μέλους του 
ΔΣ του Συνδέσμου κ  Δημήτρη Δημητριάδη 

Τίτλοι των πολλών  δημοσιευμάτων : 

Κεφάλας: Ο μεταλλευτικός κλάδος συμβάλλει με πάνω από 3% στο ΑΕΠ, Δημ. 
Δημητριάδης (Eldorado Gold): Στα χνάρια της πράσινης βιομηχανικής πολιτικής 

Αθ. Κεφάλας (ΣΜΕ): Η εξόρυξη μέρος της λύσης στην πορεία για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής, Φόρουμ Δελφών: Για “υπεύθυνη εξόρυξη” μίλησαν 
Δημητριάδης-Eldorado Gold, Κεφάλας ΣΜΕ και Σκιαδάς-ΒΙΟΧΑΛΚΟ 

Ενδεικτικα 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


