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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 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

A. ΔΣ 

Τα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ του ΣΜΕ ήταν τα εξής: 

− Παρουσίαση ΤΙΤΑΝ για πιστοποίηση εργοστασίων του Ομίλου στο πλαίσιο 

της εφαρμογής «Ζero waste to landfill» 

− Συμμετοχή ΣΜΕ στην Επιτροπή ΟΠΥ επεξεργασίας προτάσεων για την 

προώθηση της «δίκαιης μετάβασης» στην περιοχή Δυτικής Μακεδονίας 

− Εργασιακά θέματα  

− Εκκρεμότητες με ΥΠΕΝ  

− Ευρωπαϊκά θέματα 

 

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

1. Παρουσίαση ΤΙΤΑΝ για την  πιστοποίηση των εργοστασίων του Ομίλου 
στο πλαίσιο της εφαρμογής «Ζero waste to landfill» 

Το ανώτατο σήμα Platinum (Μηδενικά απόβλητα) σύμφωνα με το πρότυπο ‘Zero 
Waste to Landfill’ έλαβαν όλα τα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου του Ομίλου, στο 
Καμάρι, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της παγκόσμιας στροφής από τη 
γραμμική προς την κυκλική οικονομία και της μείωσης της ταφής αποβλήτων.  

Η καινοτόμος πιστοποίηση, που πραγματοποιήθηκε από την Eurocert, επιβεβαιώνει 
τις άριστες περιβαλλοντικές επιδόσεις των εργοστασίων του Ομίλου και επιβραβεύει 
την πρακτική που ήδη ακολουθείται, της εκτροπής από την ταφή των αποβλήτων των 
εργοστασίων σε ποσοστό που αγγίζει το 100%. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από ορθή 



διαχείριση και δράσεις/πρωτοβουλίες πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που 
διαφορετικά θα οδηγούνταν σε χώρους υγειονομικής ταφής. 

Τα επίπεδα βαθμολόγησης ήταν τρία: 

− Πρώτο επίπεδο (silver), η επίτευξη 80%-90% των παραγόμενων αποβλήτων 
εκτός ταφής 

− Δεύτερο επίπεδο (gold), η επίτευξη 94-99% των παραγόμενων αποβλήτων 
εκτός ταφής 

− Τρίτο επίπεδο (platinum), η επίτευξη 100% των αποβλήτων εκτός ταφής 

Η καινοτόμος πρακτική παρουσιάστηκε στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ του 
Συνδέσμου και επισυνάπτεται παρακάτω η παρουσίασή της, την οποία μπορείτε να 
διαβάσετε με διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο 

Zero Waste to 

Landfill EU-1.pptx
 

 

• Συμμετοχή ΣΜΕ στην 7η συνάντηση της Επιτροπής ΟΠΥ  για την 
προώθηση της «δίκαιης μετάβασης» στην περιοχή Δυτικής Μακεδονίας 

Στις 22.07.21 συνεδρίασε για 7η φορά η Επιτροπή για την προσέλκυση, 
χωροθέτηση και εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων αξιοποίησης ορυκτών 
πρώτων υλών (ΟΠΥ) στις λιγνιτοφόρες περιοχές. 

Ο κ. Φέγγος αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο που επίκειται να εγκριθεί και αφορά 
τη ΓΔΣΕ στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ίσως θα ήταν χρήσιμη 
μία αναφορά όπως: εξειδικευμένη υπηρεσία ή εξειδικευμένος φορέας θα 
αναλάβει την αδειοδότηση των σχετικών επενδύσεων. Η αδειοδότηση αυτή 
αφορά στις οικοδομικές κ.λ.π. άδειες, στην άδεια εγκατάστασης και άδεια 
λειτουργίας.  Δεν υπάρχει για την ώρα οριστική απόφαση αν στις περιοχές 
απολιγνιτοποίησης η ένταξη των σχετικών επενδύσεων θα γίνει με μειωμένα 
κριτήρια 25% ή αυτοδίκαια στην υπηρεσία της ΓΔΣΕ χωρίς κριτήρια.  

Σχετικά με τον Οδηγό ένταξης επενδύσεων, εκφράστηκε η άποψη ότι κάτι 
τέτοιο δεν είναι δυνατό να συμπληρωθεί στην παρούσα φάση και καλύτερα να 
υπάρξει πρόταση της Επιτροπής στο παραδοτέο ώστε να προκηρυχθεί η 
ανάθεση ενός τέτοιου Οδηγού, ο οποίος θα είναι πλήρης, θα μελετηθεί σωστά 
και θα καλύψει όλα τα θέματα διαδικασιών και θεσμικού πλαισίου που θα 
ισχύουν.  

Αντιπροτάθηκε να υπάρξει μία καταγραφή των διαδικασιών και στην πορεία το 
ΣΔΑΜ να προκηρύξει την ανάθεση εκπόνησης Οδηγού και δημιουργίας 
σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές. 
Συμφωνήθηκε ότι η όποια καταγραφή διαδικασιών, που υφίστανται στην 
παρούσα χρονική περίοδο,  δεν θα πρέπει να είναι περιοριστική και αυστηρή 
και θα έχει τη μορφή οδικού χάρτη. 



Τέθηκε το θέμα του Τρανόβαλτου και ειδικότερα ότι  λόγω της εκτενούς 
αναφοράς στα δευτερογενή προϊόντα μαρμάρου υπήρξε το ερώτημα εάν 
υπάρχει και κάποια άλλη περίπτωση που θα μπορούσε να αναφερθεί στο 
παραδοτέο. Αναφέρθηκε ξανά και η περίπτωση εξωηλεκτρικής χρήσης λιγνίτη, 
που όμως στην Ελλάδα δεν υπάρχει πρόσφορο έδαφος, ούτε καν σε επίπεδο 
ερευνητικό. Ο κ. Λασκαρίδης πρότεινε στον κ. Καβαλόπουλο να διερευνήσει αν 
υπάρχει περίπτωση ανάλογη με του Τρανόβαλτου και να καταγραφεί και στην 
κ.Καρβελά πρότεινε να συνεννοηθεί με τον κ. Μουσουρούλη για ύπαρξη 
ενδιαφέροντος επένδυσης με πλακάκια και χαλαζιακά.  

Προτάθηκε να συμπεριληφθεί στο παραδοτέο το νομοθετικό καθεστώς και οι 
διαδικασίες για όλα τα είδη επενδύσεων, που αποτελούν αντικείμενο της 
Επιτροπής αυτής (βιομηχανία, μεταλλευτική δραστηριότητα, λατομική 
δραστηριότητα). Επίσης προτάθηκε να υπάρξει μία συστηματοποίηση και 
κωδικοποίηση του υλικού σε ένα συνεκτικό κείμενο για να διευκολυνθεί η όλη 
διαδικασία. 

Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

• Συμμετοχή ΣΜΕ στη συνεδρίαση ΕΝVI Committee της Euromines 

 

 

Στις 15 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση της Ομάδας 
Περιβάλλοντος (Envi Committee) της Εuromines, στην οποία μετείχε και ο ΣΜΕ. Σε 
ένα γενικότερο πλαίσιο τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν ήταν : η αναθεώρηση 
της IED (Industrial Emissions Directive), η ευρωπαϊκή μελέτη για τη διαχείριση 
κινδύνου (EU Risk Management Study), η Βιώσιμη Οικονομία (Sustainable Finance) 
και άλλα επιμέρους θέματα όπως: το σχέδιο δράσης για μηδενικούς ρύπους (Zero 
Pollution Action Plan), η διαβούλευση για Βiodiversity & Soil Strategy, η αναθεώρηση 
των ουσιών προτεραιότητας (priority substances) της Water Framework Directive, 
γενικές οδηγίες για την Οδηγία για τα εξορυκτικά απόβλητα (Extractive Waste 
Directive), η μελέτη για τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Πρακτικές (ΒΑΤ Study) EIA Study για 
την εξόρυξη μη ενεργειακών ορυκτών (non-energy minerals extraction project) και οι 
αρχές βιώσιμης εξόρυξης (Sustainable Mining Principles). 

Ειδικότερα: 



--Industrial Emissions Directive Review:  

Συντάχθηκε εκτενές Position Paper από την Επιτροπή Περιβάλλοντος (Environment 
Committee) της Euromines. To position paper περιλαμβάνει πρακτικά παραδείγματα 
και τα επιχειρήματα μη ένταξης στην οδηγία είναι: 1) ότι οι μεταλλευτικές 
δραστηριότητες υπόκεινται  ήδη σε αυστηρό ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο  ή 
ρυθμίζονται ήδη  έντονα από τη νομοθεσία της Ε.Ε. 2) Μεταλλευτικές δραστηριότητες 
που δεν υπόκεινται ήδη στην ΙΕD, δεν προκαλούν σημαντικές εκπομπές στο 
περιβάλλον και 3) η εξόρυξη είναι ένας κλάδος με πολύ εξειδικευμένο αντικείμενο και 
μεγάλη ποικιλομορφία συνθηκών που δεν μπορεί να καλυφθεί από μία οδηγία για 
εκπομπές. Με την προβολή των παραδειγμάτων εκπομπών, έγινε η προσπάθεια να 
αναδειχθεί ότι οι δραστηριότητες με σημαντικό αντίκτυπο, καλύπτονται ήδη από την 
ΙΕD, την οδηγία για τα εξορυκτικά απόβλητα και από τα MWEI BREF. Οι άλλες 
εκπομπές συσχετίζονται με τη σκόνη. Οι εκπομπές σκόνης ελαχιστοποιούνται με 
συστήματα απομάκρυνσης της σκόνης (τα οποία συμμορφώνονται με τα κατώτατα 
όρια για τις εκπομπές σωματιδίων της οδηγίας της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα) και 
υπόκεινται ήδη σε σωστό νομοθετικό πλαίσιο  σύμφωνα με τους περιορισμούς της 
Υγείας και Ασφάλειας εργασίας. Η τελική έκθεση της Μελέτης Αξιολόγησης 
Επιπτώσεων, θα δημοσιευτεί το τρίτο τρίμηνο του 2021 και η νομοθετική πρόταση για 
αναθεώρηση  της IED έχει προγραμματιστεί για το πρώτο τρίμηνο του 2022. 

Η Euromines και τα μέλη της θα προσπαθήσουν να καθορίσουν σε νέο report ποια 
στοιχεία υπάρχουν για τις εκπομπές μεθανίου από ορυχεία και θα προσπαθήσουν να 
βρουν πληροφορίες για περιπτώσεις βιοσυσσώρευσης βαρέων μετάλλων από 
μεταλλεία.  

Οι Εθνικοί Μεταλλευτικοί Σύνδεσμοι θα επικοινωνήσουν με τα αρμόδια υπουργεία τους 
και θα παράσχουν επιχειρήματα κατά της συμπερίληψης του εξορυκτικού κλάδου στην 
ΙΕD. H ανατροφοδότηση από τα εθνικά υπουργεία στην Commission θα ασκήσει ίσως 
την απαιτούμενη πίεση που θα μπορούσε να εξαλείψει ή να μετριάσει τα σχέδια για τη 
συμπερίληψη του κλάδου μας στην ΙΕD. Αναμένεται ότι τα περισσότερα υπουργεία 
περιβάλλοντος θα λειτουργήσουν υπερ της συμπερίληψης του κλάδου στην ΙΕD.  

Από πλευράς Ελλάδας δεν είναι ξεκάθαρη η θέση των συναρμόδιων υπουργείων.  

 



− EU Risk Management study 

-Ως προς το συγκεκριμένο Project το οποίο είναι σε εξέλιξη με τη σύμπραξη της 
Commission και με καθοδήγηση της Εco-efficiency, μέχρι τέλος Αυγούστου θα έχουν 
ολοκληρωθεί οι παρατηρήσεις μας σχετικά με το κομμάτι της εκμετάλλευσης 
(exploration). 

Οι χρήστες των guidelines κατευθυντήριων γραμμών θα είναι εκτός Βιομηχανίας και 
Αρχών Αδειοδότησης. Ένα από τα άμεσα αποτελέσματα από τα guidelines είναι το 
γεγονός ότι οι εταιρείες θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν σύστημα Risk 
Management (Διαχείρισης Κινδύνου). 

Το γενικό μήνυμα είναι ότι υπάρχουν ήδη εκτεταμένοι περιορισμοί σε τομείς όπως 
Περιβάλλον και Υγεία και Ασφάλεια. Εξάλλου η απαίτηση να καλυφθεί όλος ο κύκλος 
ζωής του εξορυκτικού κλάδου δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρη, διαφανής και προσιτή για 
τα μεταλλεία/ορυχεία μικρότερου βεληνεκούς. Η διαχείριση κινδύνου (Risk 
Management) πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική του κλάδου, (ο μεταλλευτικός τομέας 
δεν πρέπει για παράδειγμα να συγκριθεί με τον πυρηνικό τομέα). Επίσης, δεν είναι 
σαφές πώς οι προτεινόμενες προσεγγίσεις/τεχνικές διαχείρισης κινδύνου θα 
ταιριάζουν με την εθνική νομοθεσία και τα συστήματα αδειοδότησης. 

Αφού κυκλοφορήσει το 1ο σχέδιο των κατευθυντήριων γραμμών τον Σεπτέμβριο του 
2021 (που θα περιλαμβάνει τα ληφθέντα σχόλια από όλους τους ενδιαφερόμενους 
φορείς, μεταξύ των οποίων ΜΚΟ), θα υπάρχει μια νέα δυνατότητα (λεπτομερούς) 
σχολιασμού του κειμένου. 

− EU Sustainable Finance (SF) 

Η εξόρυξη θα έχει πιθανώς διαφορετικά κριτήρια SF. Προς το παρόν, η εξόρυξη 
δεν περιλαμβάνεται στην πράξη της SF, αλλά η πορεία ένταξης του τομέα μας 
σίγουρα δεν είναι ακόμη σαφής. Η επόμενη κατ 'εξουσιοδότηση πράξη 
προγραμματίζεται για το πρώτο τρίμηνο του 2022. 

Eξηγήθηκε ότι ένα από τα κύρια προβλήματα είναι ότι σύμφωνα με τους 
κανονισμούς ταξινόμησης, οι εταιρείες εξόρυξης θα πρέπει να έχουν απολογιστεί 
για τις βιώσιμες δραστηριότητές τους έως το 2021, αλλά τα κριτήρια σε σχέση με 
αυτό, δεν έχουν καθοριστεί ακόμη. 

Τα μέλη πρότειναν ότι η BUSINESS Europe πρέπει να αντιμετωπίσει θέματα SF 
για τους υπόλοιπους τομείς που δεν περιλαμβάνονται στην τρέχουσα κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη. 

Υπήρξε συζήτηση μεταξύ των μελών ως προς το  εάν άλλα κριτήρια (όπως οι αρχές 
βιώσιμης εξόρυξης της DG Grow) θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν τα κριτήρια 
SF για να αποδείξουν ότι οι δραστηριότητες εξόρυξης είναι βιώσιμες. 



 

 

 

 

Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• Ανακοίνωση του στρατηγικού πλαισίου της Ε.Ε. για την υγεία και την 
ασφάλεια στην εργασία 2021-2027 «Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία 
σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο εργασίας» από την Commission 

Aνακοινώθηκε από την Commission το στρατηγικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την υγεία και 
την ασφάλεια στην εργασία 2021-2027 με θέμα «Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία 
σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο εργασίας». 
 



Το νέο στρατηγικό πλαίσιο για την Υ&Α κατά την περίοδο 2021-2027  εμπίπτει στο 
σχέδιο δράσης  για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος 
σηματοδοτείται από την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, οικονομικές και 
δημογραφικές προκλήσεις και τη μεταβαλλόμενη αντίληψη για το παραδοσιακό 
περιβάλλον εργασίας. Με το πλαίσιο καθορίζονται  βασικές προτεραιότητες  και 
απαιτούμενες  δράσεις για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
τα προσεχή έτη, βάσει των νέων δεδομένων ζωής μετά την πανδημία.  

 
Το υγιές και παραγωγικό εργατικό δυναμικό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ε.Ε. Αρκεί να σημειωθεί ότι 
μόνο το 2019, το κόστος των τραυματισμών και των ασθενειών που σχετίζονται 
με την εργασία στην ευρωπαϊκή κοινωνία, ανέρχεται σε 460 δις ευρώ, 3,3% του 
ευρωπαϊκού ΑΕΠ. 
 
Το πλαίσιο στρατηγικής έχει τριμερή προσέγγιση (εργαζόμενοι, εργοδότες, 
συναρμόδια υπουργεία) με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και φορέων 
που σχετίζονται με την Υ&Α. 
 
Εστιάζεται σε τρεις βασικές προτεραιότητες: 

− Αντιμετώπιση και διαχείριση των αλλαγών στο πλαίσιο της πράσινης ψηφιακής 
μετάβασης και των δημογραφικών εξελίξεων 

− Βελτίωση της πρόληψης και των εργασιακών ατυχημάτων και ασθενειών στην 
κατεύθυνση της υλοποίησης του στόχου «μηδέν ατυχήματα-μηδέν 
επαγγελματικές ασθένειες»,  με βασικό πρώτο επιμέρους βήμα την επίτευξη 
μηδενισμού των θανατηφόρων 

− Βελτίωση της προετοιμασίας και αύξηση της ετοιμότητας για αντιμετώπιση των 
σημερινών και μελλοντικών κρίσεων στην υγεία (αντιμετώπιση πανδημιών 
κτλ.) 

Επισυνάπτεται παρακάτω η ανακοίνωση από την Commission του στρατηγικού 
πλαισίου της Ε.Ε. για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία 2021-2027 
«Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο εργασίας». 

090166e5df43787f.pd

f  



 

• Hλεκτρική πυροδότηση καψυλλίων NONEL 

Με την γενικευμένη χρήση των καψυλλίων NonEl και τον χαρακτηρισμό αυτών ως 
απλών (κοινών) καψυλλίων, προέκυψε ζήτημα οι γομωτές πυροδότες να έχουν άδεια 
για απλές πυροδοτήσεις. 

Μέχρι σήμερα οι γομωτές των υπογείων κυρίως έργων είχαν άδειες ηλεκτρικών 
πυροδοτήσεων λόγω του ότι η χρήση των ηλεκτρικών καψυλλίων ήταν γενικευμένη, 
με αποτέλεσμα σήμερα να μην υπάρχουν εν ενεργεία γομωτές με άδεια απλών 
πυροδοτήσεων και ως εκ τούτου να μην υπάρχουν πλέον αδειούχοι που να 
υποδεικνύονται ως εκπαιδευτές των νέων γομωτών. 

Τα NonEl καψύλλια στην ουσία είναι καψύλλια με χρονοκαθυστέρηση που στα υπόγεια 
ενεργοποιούνται με την βοήθεια ενός ηλεκτρικού καψυλλίου ανά μέτωπο, είναι δηλαδή 
ένα εκρηκτικό όπως ακριβώς τα booster με μία επί πλέον ιδιότητα να εκρήγνυνται σε 
διαφορετικές χρονικές στιγμές ανάλογα της χρόνο-καθυστέρησης τους. 

 



Τα μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να τηρούνται κατά την χρήση των κοινών η 
ηλεκτρικών καψυλλίων καθιερώθηκαν διότι τα κοινά καψύλλια στο παρελθόν 
ανατιναζόντουσαν με την βοήθεια θρυαλλίδας, βραδύκαυστης και εκρηκτικής, και ο 
γομωτής έπρεπε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός κατά την πυροδότηση των καψυλλίων 
αυτών, ενώ στα ηλεκτρικά καψύλλια έπρεπε να γνωρίζει λίγα θέματα ηλεκτρισμού 
ώστε να μπορεί να υπολογίζει την αντίσταση του κυκλώματος για να είναι σίγουρος αν 
η συνδεσμολογία είχε γίνει σωστά πριν προχωρήσει στην πυροδότηση των 
φουρνέλων.  

Δεδομένων των παραπάνω, ο γομωτής που σήμερα ανατινάζει τα καψύλλια NonEl με 
την βοήθεια ηλεκτρικού καψυλλίου, δεν έχει ανάγκη να γνωρίζει τις ιδιαίτερες 
απαιτητικές συνθήκες που απαιτούνται κατά της ανατινάξεις με εκρηκτική θρυαλλίδα 
και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να έχει επί πλέον την άδεια των απλών πυροδοτήσεων. 

Επισυνάπτεται παρακάτω σχετικό έγγραφο της Extraco 

Χρήση μη – 

ηλεκτρικών πυροκροτητών Nonel (Non Electric Detonators) με έναυση από ηλεκτρικό πυροκροτητή.pdf 

 

Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

• Αίτημα ΟΜΕ για διαπραγματεύσεις με το Σύνδεσμο, με σκοπό την 
υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 

 

Η ΟΜΕ με επιστολή της ζητά συνάντηση με τον Σύνδεσμο για να ξεκινήσουν 

διαπραγματεύσεις για την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Ο 

Σύνδεσμος απάντησε ότι πρέπει πρώτα να εξειδικευτεί ο νέος εργασιακός νόμος 

(δηλώσεις ΓΕΜΗ, αντιπροσωπευτικότητα κτλ.) και μετά να εκτιμηθεί η δυνατότητα για 

υπογραφή νέας ΣΣΕ. 



Το θέμα αυτό θα συζητηθεί με την Ομάδα Εργασίας και Απασχόλησης του ΣΜΕ. Ο 

Σύνδεσμος θα μελετήσει σε βάθος τη νέα πραγματικότητα που δημιουργείται με το νέο 

νόμο και θα επανεκτιμήσει τις προϋποθέσεις και τα δεδομένα για υπογραφή νέας ΣΣΕ.  

 

 

ΣΤ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

• Συμμετοχή του ΣΜΕ στην 7η θεματική ημερίδα διαλόγου της ΜΥΤΙLΙNEOS 
«Covid-19:  Μέτρα και δράσεις για την αποτελεσματική διαχείριση της 
πανδημίας - Προστασία της υγείας και επιχειρησιακή συνέχεια»  
 

Ο Τομέας Μεταλλουργίας της MYTILΙΝEOS στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης διοργάνωσε την 7η  θεματική Ημερίδα διαλόγου με θέμα «Covid-19:  Μέτρα 

και δράσεις για την αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας - Προστασία της υγείας 

και επιχειρησιακή συνέχεια», που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Ιουλίου 

διαδικτυακά και μετείχε σε αυτή και ο ΣΜΕ. 

 Το θέμα φέτος αφορούσε φυσικά στην Covid-19 και τον κορωνοϊό. Αναλύθηκαν από 

τους υπευθύνους του τομέα Μεταλλουργίας οι δράσεις για την αποτελεσματική 

διαχείριση της πανδημίας. Επίσης παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν ο σχεδιασμός 

και η υλοποίηση των μέτρων για  την προστασία της υγείας των εργαζομένων και την 

επιχειρησιακή συνέχεια των παραγωγικών μονάδων του Ομίλου. 

Η εκ του αποτελέσματος διαχείριση της υγειονομικής κρίσης από τον τομέα 

Μεταλλουργίας της MYTILINEOS κρίνεται επαρκής, διασφαλίζοντας την υγεία των 

εργαζομένων και την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης.  

Κρίθηκε σκόπιμο να εξεταστούν τα μέτρα που στη συγκεκριμένη περίπτωση 

ελήφθησαν. Στην περίπτωση του Αλουμινίου,  αρχικά συγκροτήθηκε μια επιτροπή 

διαχείρισης κρίσης  κορωνοϊού. Στη  σύνθεσή της, ευέλικτη και ευρεία, περιελάμβανε 

τον γενικό διευθυντή ΤΕΔ Μεταλλουργίας, τον διευθυντή του εργοστασίου,  τον 

διευθυντή Υγείας-Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Συνεχούς Προόδου. Επίσης  ήταν 

εκεί ο συντονιστής Υγείας –Ασφάλειας, ο ιατρός Εργασίας, ο διευθυντής Ανθρώπινου 

Δυναμικού και οι υπεύθυνοι Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων. Η επιτροπή 

συνεδρίαζε καθημερινά έχοντας πλήρη και συνεχή ενημέρωση για τις εξελίξεις, 

λάμβανε τις αποφάσεις και προχωρούσε στις απαραίτητες ενέργειες. Επίσης 

λάμβαναν χώρα εβδομαδιαίες διευρυμένες συνεδριάσεις με τη συμμετοχή 



εκπροσώπων Δ/Δ, του Ενεργειακού Κέντρου αγίου Νικολάου, της ΜΕΤΚΑ από το 

εργοτάξιο του νέου σταθμού και της ΕΠΑΛΜΕ. Εβδομαδιαίες διευρυμένες 

συνεδριάσεις γίνονταν και με τη συμμετοχή των διευθυντών του εργοστασίου. 

Oι διαδικασίες που είχαν σχεδιαστεί ήταν οι εξής:  

 

1.Σχέδιο αντιμετώπισης κρούσματος, 

2. Σχέδιο εξασφάλισης λειτουργίας του εργοστασίου, 

3. Διαχείριση αδειούχων ΑτΕ και εργολαβιών και 

4. Διαχείριση επισκεπτών. 

Τα μόνιμα μέτρα προστασίας αναπτύχθηκαν σε 4 άξονες: 

 

-Στην καθολική θερμομέτρηση κατά την είσοδο 

-Στους ελέγχους – τεστ που συνολικά έφτασαν τις 18.450 με εβδομαδιαία rapid test 

και PCR 

-Στις επιστροφές αδειούχων και στις ιχνηλατήσεις 

-Εβδομαδιαίο ήταν και το πρόγραμμα απολυμάνσεων όλων των κτηριακών 

εγκαταστάσεων του τομέα, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη διαρρύθμιση των 

γραφείων και στην τοποθέτηση πλέξιγκλας, όπως ορίζουν τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα   

 

Εκτός από τα μόνιμα, ελήφθησαν και έκτακτα μέτρα προστασίας ανάλογα με την 

εξέλιξη της πανδημίας: 

 

-Ανεστάλη η λειτουργία των βεστιαρίων και δόθηκαν στους εργαζομένους βοηθητικά 

υλικά.  

-Ανεστάλη η μεταφορά εργαζομένων με λεωφορεία, αλλά τους παρασχέθηκε 

χιλιομετρική αποζημίωση για χρήση ΙΧ. 

-Καθιερώθηκε τηλεργασία με  παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης. 

-Η λειτουργία της καντίνας και των περιπτέρων εξυπηρετήθηκε με delivery, ενώ 

υπήρξε και ελεγχόμενη λειτουργία των χώρων ανάπαυσης του προσωπικού.  



Βάρος δόθηκε και στην ενημέρωση, με επισκέψεις του ιατρού Εργασίας – Υγείας και 

Ασφάλειας σε όλα τα τμήματα του τομέα. Η ενημέρωση περιελάμβανε και τους 

εξωτερικούς συνεργάτες – εργολάβους της ΑτΕ.  

Ο τομέας Μεταλλουργίας στήριξε την κοινωνία την ώρα της υγειονομικής κρίσης στο 

πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Οι δωρεές για την covid-19 προς 

νοσοκομεία, δήμους, περιφέρεια και σχολεία έφτασαν τα 90.000 ευρώ. Οι δωρεάν 

έλεγχοι με rapid test και PCR για τους δημότες του Δήμου ΔΑΑ χρηματοδοτήθηκαν με 

άλλες 20.000 ευρώ. 

Οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και των φορέων της περιοχής που συμμετείχαν 

στην Ημερίδα Διαλόγου 2021 έθεσαν τα αιτήματά τους και έλαβαν τις απαντήσεις από 

τους αρμοδίους του τομέα Μεταλλουργίας. 


