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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 
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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 NOEMΒΡΙΟΥ 2021 
 

Α. ΔΣ 

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

i. Περί Επιθεωρήσεων Περιβάλλοντος ν. 4843/2021 άρθρα 50-53 
ii. Περί αμφισβητούμενων ιδιοκτησιακά δασικών και χορτολιβαδικών 

εκτάσεων ν. 4819/2021 άρθρα 148-152  
iii. Καθυστερήσεις τεχνικών μελετών  
iv. Εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εντός λατομικών χώρων  
v. Αναθεωρήσεις διατάξεων ν.4512/2018 (εισήγηση Χ. Καβαλόπουλου-λήψη 

απόφασης) 

1. Εκπόνηση νέου αναπτυξιακού νόμου, αποτελέσματα από την ένταξη του 
κλάδου στον προηγούμενο νόμο του 2019-νέα ζητούμενα  

2. Ανάλυση Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης. Σύσταση ad hoc Ομάδας 
3. Άδειες χειριστών-εξελίξεις  
4. Αύξηση ενεργειακού κόστους στην παραγωγή, ανάδειξη των συνεπειών στον 

κλάδο και γενικότερα στη βιομηχανία από κοινού με το ΣΕΒ  
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Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

• Εκκρεμότητες με ΥΠΕΝ 

Παρακάτω παρατίθενται τα βασικότερα θέματα που εκκρεμούν επίλυσης από το ΥΠΕΝ 
ως προς  τον κλάδο και τα αιτήματα του 

i. Περί Επιθεωρήσεων Περιβάλλοντος ν. 4843/2021 άρθρα 50-53 

Γίνεται προσπάθεια οι Επιθεωρήσεις Περιβάλλοντος να λειτουργούν περισσότερο 
διορθωτικά, συμπράττοντας στη διόρθωση των κακώς κειμένων, συμβάλλοντας στη 
συμμόρφωση.Υποβαθμίζεται κατ’ ένα βαθμό το τιμωρητικό σκέλος των παρεμβάσεων. 

Προβλέπεται κατηγοριοποίηση σοβαρότητας/βαρύτητας των παρεμβάσεων. Αυτό 
εναπόκειται στην κρίση του Επιθεωρητή. Κατά τη γνώμη του ΔΣ, πρέπει να 
επεξεργαστούμε και να προτείνουμε κριτήρια για την κατηγοριοποίηση που προβλέπει  
ο νέος νόμος. 

Σε περίπτωση μη τελικής συμμόρφωσης του φορέα στις διαπιστούμενες 
περιβαλλοντικές εκτροπές, η υπόθεση δεν παραπέμπεται απευθείας στον εισαγγελέα 
αλλά στον/στην Γενικό Δν/τη Επιθεωρήσεων, ο οποίος κατά την κρίση του, επιδιώκει 
μία τελευταία προσπάθεια συμμόρφωσης ή αυτός παραπέμπει την υπόθεση στον 
εισαγγελέα. 

Συνεχίζει το πρόβλημα του διοικητικού και του ποινικού δικαστηρίου που εκδικάζουν 
παράλληλα την ίδια υπόθεση με διαφορετικά κριτήρια. Ουσιαστικά απονέμονται 
ετεροβαρείς ποινές για το ίδιο αδίκημα. 

 

ii. Περί αμφισβητούμενων ιδιοκτησιακά δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων 
ν. 4819/2021 άρθρα 148-152 

Με βάση τον προαναφερμένο νέο νόμο, γίνεται προσπάθεια περιορισμού της επίλυσης 
των αμφισβητήσεων μέσω δικαστικής οδού. 
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Στις περιοχές όπου δεν υπάρχει κτηματολόγιο , τα ιδιωτικά δικαιώματα αναγνωρίζονται 
από τα Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών μετά από προσκόμιση Τίτλων και 
Τοπογραφικών Διαγραμμάτων που έχουν συνταχθεί πριν την 1.7.2001. 

Μετά την απόφαση του Συμβουλίου και εφόσον οι τίτλοι του ιδιώτη αναγνωριστούν ως 
ορθοί και η έκταση ως ιδιωτική, τότε παύει η υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής 
επιστολής. 

Το Ελληνικό δημόσιο δεν ασκεί  ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων του Συμβουλίου 
εφόσον δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία της κυριότητάς του. 

Σε περιοχές όπου υπάρχει κτηματολόγιο και υπάρχει εγγραφή υπέρ ιδιώτη και το 
Δημόσιο δεν έχει προβάλει δικαιώματα κυριότητας, καταργείται η κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής. Το Δημόσιο δεν χρησιμοποιεί ένδικα μέσα για ανατροπή της υπάρχουσας 
εγγραφής  στο κτηματολόγιο 

Με βάση και την αιτιολογική έκθεση του Νόμου, καταργούνται οι εκκρεμείς δίκες μεταξύ 
Δημοσίου και ιδιωτών, εάν δεν βασίζονται σε τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή 
στοιχεία κυριότητας του Δημοσίου. Καταργείται η άσκηση αγωγής από το φορέα της 
εξόρυξης για αναγνώριση δικαιωμάτων Δημοσίου. 

Συνεχίζει η αυθαιρεσία να καταβάλλονται εγγυήσεις, μέχρι τελεσιδικίας σε ήδη 
εκκρεμείς υποθέσεις και  για συμβάσεις μίσθωσης, πριν το 2016, παρά τις αποφάσεις 
δικαστηρίων επ’ αυτού. 

Ζητήσαμε και θα επιμείνουμε, να εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος από το ΥΠΕΝ, για 
την εφαρμογή του νόμου. 
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iii. Καθυστερήσεις εγκρίσεων Τεχνικών Μελετών, στο σκέλος της γνωμοδότησης 
επί της εφαρμογής ΚΜΛΕ από τις Επιθεωρήσεις Μεταλλείων 

Ιδιαίτερα από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Ν. Ελλάδος, λόγω ελλείψεων στελεχών, 
εμφανίζονται σημαντικές καθυστερήσεις στις γνωμοδοτήσεις επί της εφαρμογής του 
ΚΜΛΕ στις προς έγκριση Τεχνικές Μελέτες.  

Συμφωνήθηκε με επιστολή προς την πολιτική ηγεσία να αναδειχθεί το πρόβλημα. 
Επίσης, το ίδιο θα γίνει και σε προσεχή συνάντηση που θα έχουμε (έχει ζητηθεί εδώ 
και αρκετούς μήνες). 

 

iv. Εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εντός λατομικών χώρων 

Πρέπει να τροποποιηθεί το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο. Χρειάζεται να προστεθεί 
διάταξη στον 4512/2018 όπως και στον 4014/2011, ώστε να προβλέπονται τέτοιες 
εγκαταστάσεις στην ΜΠΕ ή σε τροποποιήσεις της ήδη υπάρχουσας, χωρίς να 
αναθεωρείται η άδεια εγκατάστασης.  

 

v. Αναθεωρήσεις διατάξεων ν. 4512/2018 

Με βάση ό,τι έχει αναφερθεί από τη Γεν. Γραμματέα κ. Α. Σδούκου και τους 
υπηρεσιακούς παράγοντες, σε προσεχή νομοσχέδια του ΥΠΕΝ πρόκειται να 
ενταχθούν τροποποιητικές διατάξεις του ν. 4512/2018, στα σημεία που έχουν ήδη 
συμφωνηθεί με το ΣΜΕ.  
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• Νέο σχέδιο νόμου «Αναπτυξιακός Νόμος-Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» 
-Προτάσεις του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων  

 
Στο πλαίσιο της προώθησης του σημαντικού για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της 
Εθνικής Οικονομίας Σχεδίου Νόμου «Αναπτυξιακός Νόμος-Ελλάδα ισχυρή 
ανάπτυξη», ο ΣΜΕ μετείχε με τις θέσεις του και τις παρατηρήσεις του, τις οποίες 
υπέβαλε και με τη μορφή σύντομου σημειώματος υπόψη του Υπουργού Ανάπτυξης κ. 
Α. Γεωργιάδη. Στόχος του ήταν η συμβολή του στη βελτίωση των προβλέψεων του 
νόμου και η αύξηση του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματός του. Ο ΣΜΕ ελπίζει ότι οι 
προτάσεις του θα τύχουν θετικής αντιμετώπισης.  

Παρατίθενται παρακάτω οι προτάσεις του ΣΜΕ που αφορύν στον κλάδο της 
εξορυκτικής βιομηχανίας για το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο: 

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - Είδη ενισχύσεων 

Άρθρο 12: Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων 

Οι χορηγούμενες ενισχύσεις ανά επενδυτικό σχέδιο δεν υπερβαίνουν τα 10.000.000 
ευρώ, ανά εταιρεία τα 20.000.000 ευρώ (επομένως 2 επενδυτικά σχέδια το μέγιστο) 
και για συνεργαζόμενες εταιρείες τα 30.000.000 ευρώ. Αυτό δημιουργεί σημαντικό 
πρόβλημα στην προσέλκυση και τον προγραμματισμό μεγάλων επενδύσεων. Επίσης, 
οδηγεί σε κατακερματισμό των δημοσίων πόρων και μείωση του πολλαπλασιαστικού 
αποτελέσματος των ενισχύσεων. 

Ειδικότερα για τον εξορυκτικό κλάδο τα μεγέθη επενδύσεων είναι σημαντικά 
μεγαλύτερα των αναφερόμενων ορίων του σχεδίου. Οι ετήσιες επενδύσεις του κλάδου 
σε νέα έργα, έρευνα, καινοτόμες τεχνικές εφαρμογές στις μεθόδους παραγωγής, έργα 
προστασίας και αποκατάστασης περιβάλλοντος και νέο εξοπλισμό εκτιμώνται σε 400 
εκατομμύρια. ευρώ. 

Πρόταση: 

Όλα τα προαναφερμένα όρια των ενισχύσεων να αυξηθούν: 30.000.000 ευρώ ανά 
επενδυτικό σχέδιο, 60.000.000 ευρώ ανά εταιρεία, 90.000.000 ευρώ ανά φορέα 
συνεργασίας 

Άρθρο 17 παρ.3α και β 

Για επενδύσεις πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ, προβλέπεται να υποβάλλονται τα 
σχέδια στη 

Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών 
Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Πρόταση: 

Θεωρούμε ότι το όριο αυτό πρέπει να ανέλθει στα 3 εκατομμύρια ευρώ και πλέον και 
κάτω των 3 εκατομμυρίων να υποβάλλονται στην οικεία Περιφέρεια 

2. ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
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I. Άρθρο 99 Μεγάλες Επενδύσεις, υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια 

Σχόλιο 1 

Στο άρθρο αυτό δεν διευκρινίζεται εάν παραμένουν τα όρια του Άρθρου 12 για τα 
ανώτατα ποσά ενισχύσεων. 

Πρόταση: 

Στην περίπτωση των μεγάλων επενδύσεων δεν ισχύουν τα όρια του άρθρου 12 

Σχόλιο 2 

Στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια δεν αναφέρεται συγκεκριμένα ότι υπάγονται οι 
επενδύσεις προστασίας περιβάλλοντος. 

Ο Αναπτυξιακός Νόμος πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένος με τις επιλογές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας, όπως αυτές εκφράζονται με την Πράσινη 
Συμφωνία και επομένως πρέπει να ενθαρρύνονται και να ενισχύονται οι επενδύσεις 
που την υποστηρίζουν. 

Σημειώνεται ότι από την εξορυκτική βιομηχανία επενδύονται μεγάλα ποσά για την 
προστασία- αποκατάσταση περιβάλλοντος, τα οποία αποτελούν πλέον ένα από τα 
σημαντικότερα τμήματα της όλης επένδυσης λειτουργίας και ανάπτυξης εξορυκτικών 
έργων. 

Πρόταση: 

Να υπαχθούν οι επενδύσεις προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος στο 
άρθρο 99 

Σχόλιο 3 

Δεν αναφέρεται με σαφήνεια ότι στον Αναπτυξιακό Νόμο υπάγονται και οι επενδύσεις 
σε έργα προσπέλασης (δρόμοι, αποκάλυψη, στοές κ.λπ.) των κοιτασμάτων, καθώς και 
οι επενδύσεις σε ερευνητικά έργα για την ανεύρεση και την αξιοποίηση νέων 
αποθεμάτων ορυκτών πρώτων υλών. 

Παγκοσμίως η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων είναι πλέον σε υψηλή προτεραιότητα 
προκειμένου να στηριχθούν οι στόχοι μετάβασης των οικονομιών σε «πράσινες και 
ελεύθερες από την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα και τις εκπομπές CO2». 
Αυτό πρέπει να αποτυπωθεί και στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο. 

Πρόταση 

Να υπαχθούν οι επενδύσεις προσπελαστικών έργων και έργων αποκάλυψης για 
την ανάπτυξη νέων κοιτασμάτων καθώς και ερευνητικών έργων για την 
ανεύρεση νέων αποθεμάτων ορυκτών πρώτων υλών. 

II. Άρθρο 100 - Επιλέξιμες δαπάνες 
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Σχόλιο 

Δεν διευκρινίζεται εάν οι επιλέξιμες δαπάνες αποκατάστασης μολυσμένων χώρων, 
επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων και επαγγελματικής κατάρτισης αφορούν -εκτός 
από εξωτερικούς φορείς διαφορετικούς από το φορέα που αναθέτει το έργο- και τον 
ίδιο το φορέα στην περίπτωση που μπορεί να εκτελέσει τα έργα αυτά, με εσωτερική 
οργάνωση και δική του ευθύνη. 

Πρόταση 

Οι επιλέξιμες δαπάνες αποκατάστασης μολυσμένων χώρων, επαναχρησιμοποίησης 
αποβλήτων και επαγγελματικής κατάρτισης αφορούν -εκτός από εξωτερικούς φορείς 
διαφορετικούς από τον φορέα που αναθέτει το έργο- και τον ίδιο το φορέα που μπορεί 
να εκτελέσει τα έργα αυτά, με εσωτερική οργάνωση και δική του ευθύνη 

III. Γενική παρατήρηση - πρόταση 

Πρέπει να προβλεφθεί ότι οι φορείς που εντάσσονται στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αφορολόγητα αποθεματικά ή άλλα χρηματοδοτικά 
εργαλεία (π.χ. ομολογιακά δάνεια, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κ.λπ.) για την 
υλοποίηση των επιλέξιμων επενδύσεων τους. 

Ο Νέος Αναπτυξιακός νόμος 4887/2022 ψηφίστηκε και το ΦΕΚ του (παρατίθεται 
παρακάτω. Με διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο, μπορείτε να το διαβάσετε: 

 

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887.2022.pdf  

Σε γενικές γραμμές, το νέο σχέδιο νόμου «Αναπτυξιακός Νόμος-Ελλάδα Ισχυρή 
Ανάπτυξη», έχει κατά τη γνώμη μας τα εξής μειονεκτήματα: 

− Περιορίζει σημαντικά τα ποσά των χορηγούμενων ενισχύσεων. Αυτό ευνοεί τις 
μικρές επενδύσεις 

− Για επενδύσεις πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ προβλέπεται να 
υποβάλλονται τα σχέδια στην Γενική Δν/ση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής 
Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και κάτω του ενός, στην οικεία Περιφέρεια. 
Αυτό σημαίνει υπερσυγκέντρωση αιτημάτων στην κεντρική υπηρεσία 

− Δεν συμπεριλαμβάνονται οι επενδύσεις αποκατάστασης-προστασίας 
περιβάλλοντος 

− Δεν συμπεριλαμβάνονται επενδύσεις σε έργα προσπέλασης και αποκάλυψης 
αξιοποίησης νέων κοιτασμάτων. Το ίδιο και οι επενδύσεις σε έρευνα για 
ανεύρεση νέων κοιτασμάτων 

• Συμμετοχή του ΣΜΕ στη διαβούλευση για τα νέο Κλιματικό Νόμο-
Παρατηρήσεις του Συνδέσμου 

Ο ΣΜΕ μετείχε με τις παρατηρήσεις του στη Διαβούλευση για το νέο Κλιματικό Νόμο. 

Επισυνάπτονται παρακάτω αναλυτικά τόσο κάποιες γενικές παρατηρήσεις επί του 
Νόμου όσο και τα βασικά σημεία που αφορούν στον κλάδο μας 
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Γενικές παρατηρήσεις 

− Δεν υπάρχει εκτίμηση επιπτώσεων από την εφαρμογή του νόμου (νομοθετική 
υποχρέωση) 

− Σημαντικό μειονέκτημα αποτελεί ο αριθμός εξειδικευτικών αποφάσεων που 
απαιτούνται για τη λειτουργία του Κλιματικού Νόμου 

− Δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τα προβλήματα διεθνούς ανταγωνιστικότητας 
− Δεν λαμβάνονται πουθενά υπόψη οι περιορισμένες δυνατότητες μεσαίου και 

μικρού μεγέθους επιχειρήσεων, άκαμπτα μέτρα, δυσβάσταχτα για τις επιχειρήσεις 
αυτές 
 

 Σημεία που μας αφορούν ως κλάδο-Παρατηρήσεις 

 

Άρθρο 7  

Ανέφικτός στόχος να κυρωθούν με νόμο οι τομεακοί προϋπολογισμοί, δεδομένης της 
μεγάλης έλλειψης στατιστικών στοιχείων και άλλων δεδομένων. Δεν αναφέρεται πουθενά 
το πως μπορεί να  υλοποιηθεί ένας τομεακός προϋπολογισμός άνθρακα. 

Άρθρο 10 1γ-1δ: Γενικά μέτρα πολιτικής 

Η σταδιακή εξάλειψη όλων των ορυκτών καυσίμων και η υποκατάστασή τους από ΑΠΕ 
προϋποθέτουν συγκεκριμένο σχέδιο κατασκευής ΑΠΕ μεγάλου συνολικού όγκου σε ισχύ 
και το σχέδιο αυτό να είναι εφικτό με βάση τα προβλήματα παραγωγής τους λόγω της 
έλλειψης που παρατηρείται σε απαιτούμενες  πρώτες ύλες. Πρέπει να υπάρχει 
χρονοδιάγραμμα που να προβλέπει ανά έτος  τις ποσότητες αντικατάστασης των ορυκτών 
καυσίμων και της παραγόμενης από αυτά ενέργειας με αντίστοιχο από τις ΑΠΕ  

 

1δ Δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός-σχεδιασμός παραγωγής ανανεώσιμων αερίων 
και πράσινου υδρογόνου, ούτε κατάλληλα δίκτυα κυκλοφορίας τους, προκειμένου να 
υλοποιηθεί το μέτρο 

1 ε. Προώθηση ηλεκτροκίνησης: 

Σε τομείς όπως η Εξόρυξη και οι Κατασκευές, απαιτούνται τεράστιου μεγέθους επενδύσεις 
οι οποίους δεν μπορούν να απορροφηθούν από μικρά ή μεσαία έργα όπως η πλειοψηφία 
της ελληνικής πραγματικότητας 

1ι. Η συμμετοχή ΑΠΕ στις μεταφορές είναι  καινοτομία που ακόμη η παγκόσμια παραγωγή 
μεταφορικών μέσων δεν αντιμετωπίζει.  

Άρθρο 11 

Απόλυτο μέτρο, αμφιβόλου εφαρμογής και ιδιαίτερα επικίνδυνο στην ανταγωνιστικότητα 
τομέων οικονομικής-βιομηχανικής δραστηριότητας 

Άρθρο 12 

Παράγραφος 2. Ο χρονικός περιορισμός που τίθεται για τη χρησιμοποίηση ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων είναι πιεστικός. Η  παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχει σημαντικότατα 
προβλήματα και δεν φαίνεται να υλοποιείται εντός του 2022.  

Άρθρο 14 

Παράγραφος 2 

Δεν μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο που προβλέπει η παράγραφος 2 χωρίς να έχει 
εξασφαλιστεί σε όλη την Περιφέρεια ανεπτυγμένο δίκτυο φυσικού αερίου 
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Άρθρο 15 

Γίνεται πλέον πολύ σύνθετη η εργασία εκπόνησης ΜΠΕ με αντίστοιχες επιβλαβείς 
συνέπειες στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αυτό λειτουργεί ως ένα πρόσθετο 
αντικίνητρο ανάπτυξης και λειτουργίας νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

Άρθρο 16 

Παράγραφος 1 

Δεδομένων των πιεστικών χρονικών ορίων, ο στόχος φαίνεται  δύσκολα υλοποιήσιμος, 
όταν σήμερα, ιδιαίτερα στην Περιφέρεια λείπουν υποδομές για υποδοχή νέων μορφών 
ενέργειας 

Παράγραφος 3 

Ανέφικτο εάν δεν γίνουν επενδύσεις μεγάλου μεγέθους που πολλές μικρές μονάδες δεν 
μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοιο επενδυτικό φορτίο 

Παράγραφος 4 

Αυξάνουν υπέρμετρα οι απαιτήσεις για την εύρυθμη λειτουργία κάποιας επιχείρησης με 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ανεβάζοντας το κόστος και αναμφίβολα μειώνοντας την 
ανταγωνιστικότητα 

Παράγραφος 5  

Η αντιστάθμιση σε φυτεύσεις, αναδασώσεις, είχε εφαρμοστεί και παλαιότερα και 
αποσύρθηκε ως ανεφάρμοστη. 

Παράγραφος 6  

Αντί για «regulation fitness» της Ε.Ε. στη χώρα μας εφαρμόζουμε υπερκανονιστική 
επιβάρυνση 

Παράγραφος 7 

Βαρύτατες υποχρεώσεις ιδιαίτερα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ως 
αποτέλεσμα την αύξηση κόστους και μείωση ανταγωνιστικότητας.  

 

Άρθρο 17 

Παράγραφος 1 Υπέρογκες υποχρεώσεις στο ίδιο μοτίβο υπερφόρτωσης επιχειρήσεων. Το 
ερώτημα που τίθεται είναι με ποια υποδομή οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμοί 
μπορούν να αξιολογούν όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία και να παίρνονται οι αποφάσεις 
εκτίμησης της πορείας μιας επιχείρησης με συνυπολογισμό των αντικειμενικών 
δυνατοτήτων 

Παράγραφος 7 

Υπέρογκα πρόστιμα τα οποία αποπνέουν έντονο τιμωρητικό χαρακτήρα 

Άρθρο 23 

Επιβάλλεται σε ένα τέτοιο όργανο να υπάρχει και εκπρόσωπος της βιομηχανίας 

Άρθρο 26 

Παράγραφος 1. Στην  Κυβερνητική Επιτροπή για την κλιματική ουδετερότητα θα πρέπει να 
υπάρχει ευρύτατη συμμετοχή εκπροσώπων διαφόρων τομέων της βιομηχανίας. 

Το θετικό είναι ότι σε Βήμα της Κυριακής στο ρεπορτάζ της κυρίας Μάχης Τράτσα για 
τον Κλιματικό Νόμο, στις απόψεις της Βιομηχανίας προβάλλεται μία θέση του ΣΜΕ 
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σχετικά με τους τομεακούς προϋπολογισμούς άνθρακα. Γράφεται το εξής: «Ο 
Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων θεωρεί ανέφικτο το στόχο να κυρωθούν με 
νόμο (οι προϋπολογισμοί άνθρακα), δεδομένης της μεγάλης έλλειψης στατιστικών 
στοιχείων και άλλων δεδομένων στην Ελλάδα». Παρατίθεται η σχετική δημοσίευση 
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Β. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• Ενημέρωση από τη συζήτηση με την Ομάδα Ασφάλειας για τις 
απαιτήσεις της Ε.Ε. στην έκθεση εργαζομένων σε συγκεκριμένους 
ρύπους  και τις πιθανές συνέπειες στην εξορυκτική βιομηχανία 

 

Η Ομάδα συνήλθε στις 16-11-2021. Ενημερωτικά το πλαίσιο της συζήτησης τέθηκε ως 
εξής: 

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της Οδηγίας περί Καρκινογόνων (2004/37/ΕΕ CMD) και 
την Οδηγία περί Χημικών Ουσιών (98/24/ΕC (CAD)), έχουν οδηγήσει ουσίες που 
αφορούν και στην εξορυκτική βιομηχανία στα εξής χαμηλότατα όρια. 

 

ΟΥΣΙΑ ΟΕL όριο ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΝΟ 2,5 mg/m3 (2 
ppm) 

Μεταβατική 
περίοδος για τα 
υπόγεια έργα μέχρι 
21/8/23 

Chemical Agents 
Directive (CAD) (4th list 
2017/164 EU) 

ΝΟ2 0,96 mg/ 
m3  (0,5 ppm) 

Μεταβατική 
περίοδος για τα 
υπόγεια έργα μέχρι 
21/8/23 

Chemical Agents 
Directive (CAD) (4th list 
2017/164 EU) 

CO 23 mg/ m3  (20 
ppm) 

Μεταβατική 
περίοδος για τα 
υπόγεια έργα μέχρι 
21/8/23 

Chemical Agents 
Directive (CAD) (4th list 
2017/164 EU) 

DIESEL EXHAUST 0,05 mg/ m3  (20 
ppm)  

Εφαρμογή στις 
21/2/23 

Μεταβατική 
περίοδος για τα 
υπόγεια έργα μέχρι 
21/2/2026 

Carcinogens and 
Mutagens Directive 
(CMD) (2nd list) 
2019/130 EU 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ 
ΠΥΡΙΤΙΚΟ 

0,1 mg/ m3   Πρόταση από το 
Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για 0,05 
mg/ m3   

Πρέπει να συμφωνηθεί 
νέα τροποποίηση της 
CMD που πολύ πιθανό 
να γίνει 

ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΚΑΙ 
ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

0,15 mg/ m3   Πρόταση για 0,004 
mg/ 
m3   (εισπνεύσιμο 
κλάσμα) 

Πρέπει να συμφωνηθεί 
νέα τροποποίηση της 
CAD. H Βusiness 
Europe πρότεινε 
σταδιακή μείωση σε 10 
χρόνια 

 



14 
 

Όσον αφορά στα ΝΟ, ΝΟ2, CO και Diesel Exhaust , o εξορυκτικός κλάδος μέσω 
Euromines στην οποία μετέχει και ο ΣΜΕ, ανέλαβε την υποχρέωση να παρουσιάσει 
στην Commission μια μεγάλη μελέτη βάσης (baseline study) (τελικό παραδοτέο το 
2022) που θα αναδεικνύει από το 2018 μέχρι και το 2022 τις βελτιωτικές κινήσεις που 
έγιναν από την εξόρυξη ώστε να πλησιαστούν  τα όρια αυτά και τι μπορεί να γίνει ως 
το 2023 προς την κατεύθυνση αυτή. 

Οι βασικοί στόχοι αυτής της μελέτης είναι: 

 Να αναδείξουν τις προσπάθειες της εξορυκτικής βιομηχανίας να ελαττώσει τα 
όρια έκθεσης των εργαζομένων στους προαναφερόμενους ρύπους με 
απώτερο στόχο την υλοποίηση των νέων υποχρεωτικών ορίων που 
θεσπίστηκαν 

 Να αποδείξουν στους εμπλεκόμενους φορείς και ιδιαίτερα στην Commission 
ότι γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των εργαζομένων που 
αποτελεί έμπρακτα τον πρώτιστο στόχο. 

 

Στο πλαίσιο των απαιτήσεων της Commission για την τελική συμμόρφωση του κλάδου 
το 2021 και της εμφάνισης της μελέτης βάσης (baseline study) το 2022, η Euromines 
θα οργανώσει στις αρχές χρόνου συναντήσεις, προκειμένου να συζητηθεί πού 
βρισκόμαστε σήμερα και τι μπορεί να γίνει για τα ΝΟx και CO και Diesel Exhaust.  

Το άλλο μεγάλο θέμα που, αν δεν προσεχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε περιπέτειες 
υπάρχουσες δραστηριότητες  είναι η αντιμετώπιση των diesel exhaust και του πολύ 
χαμηλού θεσπισθέντος ορίου 0,05 mg/ m3    με αρχή το 2026. Οι θέσεις των μεγάλων, 
ηγετικών ευρωπαϊκών εταιρειών της εξορυκτικής βιομηχανίας είναι ότι τα όρια αυτά 
απαιτούν επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό με αντίστοιχες προδιαγραφές, σε αξιόπιστες 
μεθόδους μέτρησης των diesel exhaust,  σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εφαρμογή της 
ηλεκτροκίνησης, σε επανασχεδιασμό των κυκλωμάτων αερισμού και τέλος σε 
εφαρμογή αυτοματισμών που δεν θα επηρεάζονται ως είναι φυσικό από έκθεση σε 
ρύπους.  

‘Ήδη ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου προχωρούν σταδιακά σε υλοποίηση σχεδίων 
αντιμετώπισης των νέων απαιτήσεων.  

 

Στο πλαίσιο συνεδριάσεων με τη Euromines για το σχετικό θέμα, η Ομάδα Ασφάλειας 
κλήθηκε προκειμένου να προσδιορίσουμε ως ελληνική εξορυκτική βιομηχανία πού 
βρισκόμαστε σήμερα σχετικά με τους εξεταζόμενους ρύπους, τι προβλέπουμε 
και πού μπορούμε να φτάσουμε σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις σε αλλαγές 
εξοπλισμού και έργων. 

Σε ό,τι αφορά στο Κρυσταλλικό Πυριτικό: 

Κάποιες εταιρείες μέλη θα επικαιροποιήσουν τις μετρήσεις, προκειμένου να έχουν 
πρόσφατη εικόνα της έκθεσης στο ρύπο αυτόν. 

Οι περισσότερες εταιρείες είναι πολύ χαμηλά σε σχέση με το υπάρχον όριο  των 0,1 
mg/m3 και δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα και στην πιθανή νέα μείωση του ορίου 
στα 0,005 mg/m3 . 
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Στον τομέα της εξόρυξης του χαλαζία θα χρειαστεί να ληφθούν πρόσθετα μέτρα (στην 
περίπτωση των ψιλών κλασμάτων, εφαρμογή τελειότερων κλειστών συστημάτων και 
συνεχή διαβροχή με νερό. Με το σημερινό όριο του 0,1 mg/m3 , δεν υπάρχει πρόβλημα.  

Το ΑτΕ θα κάνει μετρήσεις και στους χώρους των αμμοβολών. 

Σε ό,τι αφορά στα Diesel Exhaust: 

Συμφωνήθηκε όλες οι εταιρείες να πραγματοποιήσουν νέες μετρήσεις. 

Άποψη όλων των συμμετεχόντων ήταν ότι πρέπει τα προσεχή χρόνια να αλλαχθεί 
σταδιακά ο υπάρχων εξοπλισμός με χρήση κινητήρων EURO 6 και προπαντός να 
εφαρμοστεί εκτεταμένα η ηλεκτροκίνηση. 

Στα υπόγεια, που θίγονται κατά κύριο λόγο, επισημαίνεται ότι απαιτούνται νέες μέθοδοι 
αερισμού, νέος σχεδιασμός έργων και φυσικά μεγάλες επενδύσεις σε εξοπλισμό. 

Λόγω του περιορισμένου μεγέθους των ελληνικών κοιτασμάτων που δεν αντέχουν 
μεγάλες επενδύσεις και των αντικειμενικών συνθηκών στην υπόγεια εκμετάλλευση 
(μέθοδοι προσαρμοσμένες στη γεωμετρία και τη γεωτεκτονική των κοιτασμάτων), όλοι 
οι παρευρισκόμενοι εκπρόσωποι, κύρια εταιρειών με υπόγεια έργα, ήταν ιδιαίτερα 
απαισιόδοξοι για την αντιμετώπιση των τιθέμενων ορίων από το 2026 και μετά.  

Κοινή άποψη ότι με τα μέτρα και τις απαιτήσεις αυτές στην  έκθεση στους 
συγκεκριμένους ρύπους, τα μικρομεσαίου μεγέθους υπόγεια μεταλλεία θα κλείσουν 
πριν την ώρα τους. Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κράτη μέλη, παρά την έκφραση αγωνίας 
για την ανασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα σε πρώτες ύλες, δεν ενδιαφέρονται για 
τις πιθανές-σχεδόν βέβαιες άσχημες επερχόμενες καταστάσεις.  

Σε ό,τι αφορά στα ΝΟ, ΝΟ2, CO: 

Iδιαίτερα στα υπόγεια γίνονται προσπάθειες αλλαγών στα συστήματα του αερισμού 
και διαφοροποιήσεις στα χρησιμοποιούμενα εκρηκτικά. 

Θα επικαιροποιηθούν όλες οι μετρήσεις.  Από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα, φαίνεται 
ότι τα όρια για το CO είναι αντιμετωπίσιμα.  

Μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στο ΝΟ και NO2. 

Και πάλι κοινή άποψη ότι τα νέα όρια δεν αντιμετωπίζονται και λόγω του είδους του 
εξοπλισμού και λόγω της φύσης των υπαρχόντων έργων (πχ μεγάλες κλίσεις). 
Τονίζουν ότι η μεταβατική περίοδος για την εφαρμογή των νέων ορίων που λήγει στις 
21/8/2023 είναι πολύ περιορισμένη για να γίνουν αλλαγές, ακόμη και εάν υπήρχε η 
δυνατότητα εκτεταμένων και μεγάλου ύψους επενδύσεων. 

Σε ό,τι αφορά στο Μόλυβδο και τις ενώσεις του: 

Σήμερα είμαστε πολύ κάτω του ορίου των 0,15 mg/m3. 

Eάν κατέβει στα 0,004 mg/m3, όπως συζητείται, θα χρειαστούν ειδικά μέσα ατομικής 
προστασίας. 

Θα επαναληφθούν μετρήσεις με τα σημερινά μέσα ώστε να αποτυπωθεί με ακρίβεια 
πού βρισκόμαστε, συγκριτικά πάντα, με την πρόταση για μείωση στο 0,004 mg/m3. 
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• Ενημέρωση για το νέο πλαίσιο Υγείας και Ασφάλειας εργασίας “EU 
Strategic framework on Health and Safety at work 2021-
2027.Occupational Safety and Health in a changing world of work” 

Βασικοί στόχοι του νέου στρατηγικού πλαισίου υγείας και ασφάλειας εργασίας 
για το 2021-2027 

Η έννοια του χώρου εργασίας καθίσταται ολοένα και πιο ρευστή αλλά και πιο 
πολύπλοκη 

 
Το στρατηγικό πλαίσιο επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς στόχους για τα προσεχή έτη: 

 
 Πρόβλεψη και διαχείριση των αλλαγών στο νέο κόσμο της εργασίας 

που επιφέρουν η πράσινη, η ψηφιακή και η δημογραφική μετάβαση 
 Βελτίωση της πρόληψης των ατυχημάτων και των ασθενειών στο χώρο 

εργασίας 
 Αύξηση της ετοιμότητας απέναντι σε τυχόν ενδεχόμενες μελλοντικές 

υγειονομικές κρίσεις 
 

Η υλοποίηση αυτών των τριών στόχων θα βασιστεί: i) στον κοινωνικό διάλογο, ii)  στην 
ενίσχυση της βάσης τεκμηρίωσης, iii) στην ενίσχυση της επιβολής, iv) στην 
ευαισθητοποίηση και v) στη χρηματοδότηση 

 

 

 

 Πρόβλεψη διαχείρισης αλλαγών 
 

• Η υγεία και ασφάλεια στην εργασία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο 
πλαίσιο αυτό καθώς οι εργαζόμενοι γηράσκουν. Πρέπει αφ’ ενός, το εργασιακό 
περιβάλλον και τα καθήκοντα να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες τους 
και αφετέρου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι 

• Οι νέες τεχνολογίες εκτός από θετικές εργασιακές εξελίξεις θέτουν και νέες 
προκλήσεις λόγω: i) του εντεινόμενου μη κανονικού χαρακτήρα (μορφής) της 
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εργασίας και του χρόνου και τόπου άσκησής της και ii) των κινδύνων που 
συνδέονται με τα νέα εργαλεία και μηχανήματα 

 

Για την αντιμετώπιση των αλλαγών, προβλέπονται τα εξής: 

 Εκσυγχρονισμός και απλούστευση των κανόνων της ΕΕ για την Υ&Α 
εργασίας στο πλαίσιο της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης 
 

α Νέες αναθεωρήσεις οδηγιών 
 

i. CMD,CAD 
 

• Eνίσχυση της προστασίας των εργαζομένων από τις χημικές ουσίες. 
Κανονισμοί Υ&Α για τα χημικά (CAD τροποποιήσεις) και καρκινογόνα (CMD), 
συνδυασμός REACH και CLP με στόχο «μία ουσία, μία εκτίμηση» 

• Προγραμματίζεται μελέτη επιπτώσεων από την αναθεώρηση REACH και CLP. 
Συνδυασμός no-effect levels (DNELs) με OELs 
 

ii. Αναθεώρηση οδηγίας σχετικά με τα μηχανήματα με την οποία 
αντιμετωπίζονται κίνδυνοι που απορρέουν από την ψηφιοποίηση και τη 
χρήση μηχανημάτων νέας τεχνολογίας 

iii. Υποβολή πρότασης νομικού πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη και την 
αντιμετώπιση κινδύνων που ενέχουν ορισμένα συστήματα τεχνητής 
νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται στην απασχόληση, τη διαχείριση των 
εργαζομένων και την πρόσβαση στην αυτοαπασχόληση 

iv. Διευρεύνηση νέων νομοθετικών ρυθμίσεων για χρήση εξοπλισμού με 
οθόνη  οπτικής απεικόνισης (virtual reality)και στους χώρους εργασίας 

v. Νομοθετικές επικαιροποιήσεις θα καλύπτουν τις εξελισσόμενες ανάγκες και 
τις νέες απαιτήσεις ικανοτήτων του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού 

vi. Διερεύνηση νέων νομοθετικών ρυθμίσεων για την Υ&Α στην εξ 
αποστάσεως εργασία και τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών η αυξημένη 
χρήση των οποίων απαιτεί ανάλυση της έκθεσης των εργαζομένων στην 
οπτική ακτινοβολία και σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία όπως και ανάλυση 
επιπτώσεων στην υγεία από τη χρήση συσκευών υψηλότερης ισχύος 

vii. Εκπόνηση προτάσεων διασφάλισης κατάλληλων συνθηκών εργασίας και 
Υ&Α στους εργαζόμενους μέσω πλατφορμών. Τα κεκτημένα Υ&Α των 
κλασικών εργαζομένων, πρέπει να περάσουν και στους εργαζόμενους που 
χαρακτηρίζονται ως αυτοαπασχολούμενοι 

viii. Συμπλήρωση νομοθεσίας για την Υ&Α στην εργασία των γυναικών: Δεν 
έχει εκτιμηθεί ολοκληρωμένα η επικινδυνότητα και τα θέματα ασφάλειας σε 
διάφορες εργασίες  που εμπλέκονται γυναίκες εργαζόμενοι. Στο πλαίσιο της 
ισότητας ευκαιριών και δικαιωμάτων εργασίας τα θέματα Υ&Α που 
αφορούν στην γυναίκα εργαζόμενο παίρνουν ιδιαίτερη προτεραιότητα 

ix. Εκπόνηση προτάσεων για ισχυροποίηση των δικαιωμάτων στην εργασία   
(προσέλευση, περιβάλλον, συνθήκες, λειτουργία) των ανθρώπων με 
ειδικές ανάγκες: όλοι έχουν δικαιώματα και πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες 
για ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία και την οικονομία. Η νέα στρατηγική 
περιέχει ένα φιλόδοξο σύνολο ενεργειών, δράσεων και πρωτοβουλιών. 
Μέσα σε αυτή είναι και οι στόχοι για ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας 
για όλους. Τίθεται η υποχρέωση στους εργοδότες να σχεδιάσουν τους 
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χώρους εργασίας, τον εξοπλισμό, το είδος εργασίας, τις μεθόδους ώστε να 
διευκολύνονται άτομα με ειδικές ανάγκες να εισέρχονται και να λειτουργούν 
εντός των χώρων  εργασίας 

x. Αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για την Υ&Α εργασίας που 
σχετίζεται με την ψηφιοποίηση, αναθεωρώντας την οδηγία για τους χώρους 
εργασίας και την οδηγία για τον εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης 
έως το 2023 
 

 Εστίαση στους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους 
 
Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, περίπου το 40% των εργαζομένων στην Ε.Ε. 
εργάζεται με τηλεργασία πλήρους απασχόλησης. Αυτό καθιστά ασαφή τα 
παραδοσιακά όρια μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Η διαρκής 
συνδεσιμότητα, η έλλειψη κοινωνικών επαφών και η αυξημένη χρήση της 
Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας, οδήγησε σε πρόσθετη αύξηση 
των ψυχοκοινωνικών και εργονομικών κινδύνων 

Εκτός των νομοθετικών ρυθμίσεων η Commission πρόκειται να προχωρήσει 
σε μη νομοθετική πρωτοβουλία σε επίπεδο Ε.Ε. σχετικά με την ψυχική υγεία 
στην εργασία, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους 

Επίσης πρόκειται: 

 Να αναπτύξει την αναλυτική βάση, ηλεκτρονικά εργαλεία και 
καθοδήγηση για τις εκτιμήσεις των κινδύνων που συνδέονται με τις 
πράσινες και τις ψηφιακές θέσεις εργασίας και διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως των ψυχοκοινωνικών και εργονομικών 
κινδύνων 

 Να ζητήσει από την ομάδα εμπειρογνωμόνων που ασχολείται με 
αποτελεσματικούς τρόπους επενδύσεων στον τομέα της υγείας, να 
γνωμοδοτήσει σχετικά με τη στήριξη της ψυχικής υγείας των 
εργαζομένων στην υγειονομική περίθαλψη και άλλου προσωπικού σε 
θέσεις κρίσιμης σημασίας έως τα τέλη του 2021 

 Να διασφαλίσει ότι θα δοθεί η δέουσα συνέχεια στο ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου σχετικά με το δικαίωμα στην αποσύνδεση 

 

Επίσης η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη: 

 Να επικαιροποιήσουν τα εθνικά νομικά τους πλαίσια , σε διαβούλευση με 
τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να ανταποκριθούν στους κινδύνους και 
τις ευκαιρίες για την ΑΥΕ που σχετίζονται με την πράσινη και την ψηφιακή 
μετάβαση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εστιάσουν στην αξιοποίηση των 
ψηφιακών εργαλείων για να καταστήσουν πιο αποδοτική την επιθεώρηση 
της εργασίας, αφενός μέσω της πρόληψης και αφετέρου μέσω εντοπισμού 
παραβάσεων της νομοθεσίας 

 Να παρουσιάσουν «αξιολογήσεις από ομότιμους» οι οποίες 
πραγματεύονται ψυχοκοινωνικά και εργονομικά ζητήματα στην εργασία 

 Να ενισχύσουν την παρακολούθηση και τη συλλογή δεδομένων όσον 
αφορά στην κατάσταση των κινδύνων για την ψυχική υγεία και των 
ψυχοκοινωνικών κινδύνων για τους διάφορους τομείς 
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 Βελτίωση της πρόληψης των ασθενειών και των ατυχημάτων που 
σχετίζονται με την εργασία 

 

Να καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για μηδενισμό των θανάτων που 
συνδέονται με την εργασία-«όραμα μηδέν» 

Το «όραμα μηδέν» (vision zero) έχει βασικό άξονα την πρόληψη μέσω: 

i. Διεξοδικής έρευνας ατυχημάτων, ανάλυσης αιτιών, αξιοποίησης της αρνητικής 
εμπειρίας, διορθωτικές παρεμβάσεις,  

ii. Θέσπισης στην ΕΕ νέου δείκτη θανατηφόρων ατυχημάτων και 
παρακολούθησης αποτελεσμάτων 

iii. Αύξησης της ευαισθητοποίησης για τους κινδύνους στους χώρους εργασίας 
Ενίσχυσης της επιβολής των κανονισμών και των προβλεπόμενων μέτρων 
ασφάλειας 

iv. Ενίσχυσης των μέτρων για την αντιμετώπιση επικίνδυνων ουσιών 
v. Βελτίωσης της συλλογής δεδομένων για εργατικά ατυχήματα και 

επαγγελματικές ασθένειες 
 

 Βελτίωση της ποιότητας εργασίας στους επαγγελματικούς χώρους: 
 

 Υγιεινή και Ασφάλεια των χώρων, ενθάρρυνση των υγιεινών τρόπων ζωής, 
στοχευμένες βελτιώσεις στους χώρους εργασίας προς την κατεύθυνση αυτή, 
ποιοτική εργασία σε όλους τους χώρους χωρίς διακρίσεις, διευκολύνσεις 
εργασίας στα άτομα ειδικών αναγκών, παρεμβάσεις και δράσεις για βελτιώσεις 
στο περιβάλλον εργασίας 

 Αντιμετώπιση της βίας ή παρενόχλησης ή διακρίσεων στους χώρους εργασίας 
 

 Αύξηση της ετοιμότητας-ταχεία αντίδραση σε απειλές (πχ COVID-19) 
 

 Eκτίμηση κινδύνων και λήψη προληπτικών μέτρων. Θέσπιση διαδικασιών 
έκτακτης ανάγκης και καθοδήγηση για ταχεία ανάπτυξη, εφαρμογή και 
παρακολούθηση μέτρων σε περίπτωση ενδεχόμενων μελλοντικών 
υγειονομικών κρίσεων 

 Ενίσχυση της συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ 
επιθεωρήσεων εργασίας και άλλων σχετικών εθνικών αρχών, με στόχο να 
βελτιωθούν τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους τομείς 
απασχόλησης 
 

 Ανάπτυξη ικανοτήτων 
 

Η ανάπτυξη ικανοτήτων αφορά όλους: εργοδότες, στελέχη, εργαζόμενους, ιδιαίτερα σε 
σχέση με τις νέες τεχνολογικές προκλήσεις. 

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να επικαιροποιήσουν και να καταρτίσουν τις οικείες 
εθνικές στρατηγικές  για την ΑΥΕ σύμφωνα με το παρόν στρατηγικό πλαίσιο-σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους-ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή νέων 
μέτρων στην πράξη. Η σύνοδος κορυφής του 2023 για την ΑΥΕ, θα επιτρέψει να 
αποτιμηθεί η πρόοδος που επιτελέστηκε όσον αφορά στο παρόν φιλόδοξο πλαίσιο, 
καθώς και να διενεργηθεί αξιολόγηση της προσαρμογής υπό το πρίσμα του ραγδαίως 
μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος 
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Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

• Ενημέρωση από την εσπερίδα (22-11-2021) για την ηλεκτρική ενέργεια 
της Γραμματείας Παραγωγικών Τομέων της ΝΔ 

 
Στην ημερίδα αυτή μετείχε και ο ΣΜΕ. 
 
Επισημαίνονται τα κυριότερα σημεία της τοποθέτησης του Υπουργού ΠΕΝ κ. Κ. 
Σκρέκα, του εκπροσώπου του ΣΕΒ κ. Γ. Ξηρογιάννη και της Γεν. Γραμματέως 
Βιομηχανίας κας Θ. Ευτυχίδου. 
 

α Υπουργός ΠΕΝ: 
 

− Πεντάμηνη αναστολή της πληρωμής των Υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για 
βιομηχανίες μέσης και χαμηλής τάσης. Αυτό μεταφράζεται σε έκπτωση 4-6 
€/ΜWh στη χαμηλή 

− Θα δοθούν κίνητρα για την παραγωγή Η.Ε. από φωτοβολταϊκά για ίδια χρήση. 
Από 1 ΜW πού είναι σήμερα το όριο θα ανέλθει στα 3 ΜW  xωρίς όρους 
σύνδεσης με ΑΔΜΗΕ για απευθείας χρήση και κατανάλωση 
 

β Εκπρόσωπος ΣΕΒ: 
 
Έθεσε βασικά ζητήματα που ενδιαφέρουν τη βιομηχανία. Πρότεινε ως επί το 
πλείστον βραχυπρόθεσμα σχέδια για τη βελτίωση του ενεργειακού κόστους 
μέσα από τη διαφοροποίηση –βελτίωση της δομής του 

 
Συγκεκριμένα: 
 

− Απαιτείται εξορθολογισμός του ενεργειακού κόστους με παρεμβάσεις  στη 
φορολογία και τους συντελεστές του μη ανταγωνιστικού σκέλους των 
λογαριασμών 

− Υπάρχουν θεσμικά εργαλεία που βρίσκονται σε εξέλιξη από πλευράς 
εφαρμογής (σχετικά με το κόστος) όμως το κρίσιμο σημείο είναι ο χρόνος 
εφαρμογής τους 

− Προώθηση το ταχύτερο δυνατό των επενδύσεων σε ΑΠΕ. Σημαντική 
παράμετρος για προβλέψιμο ή εύκολα μεταβλητό κόστος ΗΕ είναι η 
αποθήκευση ενέργειας και τα διμερή συμβόλαια 

− Ανάπτυξη υποδομών και δικτύων. Δημιουργία νέων δικτύων που θα δύνανται 
να αντιμετωπίσουν τις νέες μορφές ενέργειας όπως του H2 

− Συζήτηση με τους καταναλωτές για το πώς μπορεί να προχωρήσει ένα 
σύστημα πρόβλεψης του κόστους ΗΕ και αντιμετώπισης των απρόβλεπτων 
αυξήσεων 

− Ναι στην πράσινη μετάβαση αλλά η μετάβαση αυτή να είναι ομαλή. Πρέπει να 
αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες. Να συζητηθεί πώς θα επιμεριστεί το κόστος της 
πράσινης μετάβασης. Η μη επιτυχημένη αντιμετώπιση του κόστους 
ενέργειας  μπορεί να οδηγήσει σε αντιστροφή της πράσινης μετάβασης 

− Αντιμετώπιση της επάρκειας της ενέργειας και της ενεργειακή ασφάλειας 
− Να συζητηθεί ο ρόλος του φυσικού αερίου στο μεταβατικό στάδιο τη πράσινης 

μετάβασης 
− Στο «Fit for 55» πρέπει να αξιολογηθούν όλα τα μέτρα και οι επιπτώσεις τους 

στην οικονομία μεσοπρόθεσμα και σε βάθος χρόνου 
− Ο μηχανισμός CBAM(αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα για τα 

προϊόντα  που παράγονται εκτός Ε.Ε και εισάγονται στην ΕΕ) θα πρέπει να 
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αξιολογηθεί  ως προς τις επιπτώσεις του στην Ευρωπαϊκή Οικονομία και 
ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή βιομηχανία  

 
 
 

γ Η Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας: 
 

− Εκπονείται η Εθνική Στρατηγική για τη Βιομηχανία 
− Θα χορηγηθούν 100 εκ. ευρώ για τη δημιουργία πράσινων βιομηχανικών 

πάρκων (πάρκων, οι ενταγμένες δραστηριότητες των οποίων θα 
χρησιμοποιούν ΗΕ μόνο από ΑΠΕ) 

 
 
 

Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

• The circular economy and safety and health: possible implications for 
future waste sector workplaces-η Κυκλική Οικονομία και η Υγεία και 
Ασφάλεια: πιθανές επιπτώσεις για τους μελλοντικούς εργασιακούς 
χώρους του τομέα Αποβλήτων 
 

− Τι μπορεί να σημαίνει η κυκλική οικονομία για την επαγγελματική 
ασφάλεια και υγεία στον τομέα των αποβλήτων έως το 2040. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να οδηγήσει την Ευρώπη σε ένα βιώσιμο 
μέλλον. Αυτό το πράσινο όραμα έχει δύο ακρογωνιαίους λίθους: την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας (έως το 2050) (1) και τη δημιουργία μιας κυκλικής οικονομίας 
(Circular Economy(CE)) (2). Μια μελλοντική κοινωνία  θα βασίζεται στην 
ελαχιστοποίηση των ροών αποβλήτων και στη χρήση τους ως ένας πόρος: Η «μείωση, 
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση» αντικαθιστά το «πάρε, φτιάξε, κατανάλωσε 
«take, make, consume». Αυτή η μεταμόρφωση υπόσχεται να έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στον τομέα των Αποβλήτων γενικότερα, και ειδικότερα στην επαγγελματική 
ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) του τομέα αυτού. 

Στον νέο του κύκλο προοπτικών, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) χρησιμοποιεί σενάρια για τη διερεύνηση των 
επιπτώσεων της εφαρμογής της Κυκλικής Οικονομίας στην ΕΑΥ. Αυτά τα σενάρια 
δείχνουν εναλλακτικές οδούς για το μέλλον αλλά και  το  πόσο ευρύ είναι το φάσμα 
των εφικτών εξελίξεων. 

Δεν προορίζονται ως πρόβλεψη για το τι μπορεί να φέρει το μέλλον, αλλά μάλλον ο 
πρωταρχικός τους ρόλος είναι να ενθαρρύνουν τον διάλογο και τον προβληματισμό 
σχετικά με τις μελλοντικές πιθανότητες. Αυτή η σύντομη πολιτική έχει σκοπό να  κάνει 
μια γρήγορη επισκόπηση στα ζητήματα που επισημαίνονται από τα σενάρια που 
αφορούν στον τομέα των Αποβλήτων αλλά και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις  των 
σεναρίων αυτών, που αποτελούν τροφή για συζήτηση και ευρύτερο προβληματισμό 

Επιπτώσεις για την ΕΑΥ στον τομέα των αποβλήτων σε κάθε σενάριο 

Γι’ αυτό το έργο αναπτύχθηκαν τέσσερα διαφορετικά σενάρια για την Κυκλική 
Οικονομία, τα οποία βασίζονται όλα στο ίδιο σύνολο βασικών παραγόντων. Για κάθε 
βασικό παράγοντα λήφθηκαν υπόψη διαφορετικές ρεαλιστικές μελλοντικές τιμές και 
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ομαδοποιήθηκαν μαζί χρησιμοποιώντας λογισμικό για τη δημιουργία συνεπών 
σεναρίων (EU-OSHA, 2021).  

Το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο σεναρίων που αντιπροσωπεύει μια σειρά 
διαφορετικών πιθανών αποτελεσμάτων για προσεχείς ενέργειες και γεγονότα. 

 Ο πίνακας δείχνει τα τέσσερα σενάρια EU-OSHA, τα οποία εξετάζουν το μέλλον της 
Circular Economy με χρονικό ορίζοντα 2040. Μια σύντομη περιγραφή παραθέτει τα 
χαρακτηριστικά κάθε σεναρίου, ακολουθούμενα από τις δύο ή τρεις πιο σημαντικές 
επιπτώσεις στον τομέα των Αποβλήτων.  

 

Σχήμα 1: Επισκόπηση των τεσσάρων σεναρίων και των επιπτώσεων της ΕΑΥ στον τομέα των αποβλήτων 
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Ευρωπαϊκές κυκλικές οικονομίες το 2040: οριζόντιες επιπτώσεις για την ΕΑΥ στον τομέα των 
απορριμμάτων 

Ορισμένες από τις ειδικές επιπτώσεις που εντοπίστηκαν για την ΕΑΥ στον τομέα των αποβλήτων 
από την CE το 2040 περιορίζονται και τα τέσσερα σχετικά  σενάρια περιγράφονται λεπτομερέστερα 
παρακάτω. Ανάλογα με το σενάριο, παρουσιάζονται διαφορές μεταξύ περιφερειών (ή κρατών μελών), 
ανάλογα βέβαια με τη διαθέσιμη επενδυτική ικανότητα. 

  

Σημείωση: η αυτοματοποίηση των επικίνδυνων διαδικασιών στη διαχείριση αποβλήτων θεωρείται ότι 
θα αυξηθεί και στα τέσσερα σενάρια. Ως εκ τούτου, ορισμένοι κίνδυνοι ΕΑΥ θα μειωθούν ανεξάρτητα 
από τις περιστάσεις. 

Επισκόπηση των τεσσάρων σεναρίων και των επιπτώσεων της ΕΑΥ στον τομέα των 
αποβλήτων 

1. Το 2040-Πλήρως κυκλικό και περιεκτικό 

Το 2040 τα προϊόντα που θα πωλούν περισσότερο είναι αυτά που χαρακτηρίζονται από 
κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Η 
επαναχρησιμοποίηση έναντι της αντικατάστασης, κυριαρχεί στη λήψη αποφάσεων που 
σχετίζονται με το περιβάλλον και την ασφάλεια 

2. Η ουδετερότητα σε άνθρακα-επικίνδυνου είδους 

Το 2040 θα είναι το έτος που θα ορίσει την επίτευξη της ουδετερότητας σε άνθρακα στην 
Ευρώπη. Αλλά με το να είναι οι περιβαλλοντικές επιδόσεις πρώτης προτεραιότητας πάνω 
από ο,τιδήποτε άλλο, αυτό προκαλεί εκπτώσεις/έχει κόστος/αρνητική επίπτωση στην 
ποιότητα και τις συνθήκες εργασίας  

3. Μένοντας στην επιφάνεια-εν μέσω οικονομικών και περιβαλλοντικών κρίσεων 

Το 2040, ο μεγαλύτερος προβληματισμός/η μεγαλύτερη μέριμνα όλων θα είναι απλά το να 
έχουν μια δουλειά χωρίς να προβληματίζονται ιδιαίτερα για το τι θα περιλαμβάνει ή θα 
συνεπάγεται αυτή η δουλειά.  

Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι επικεντρωμένοι στο να κρατούν τα πράγματα στην επιφάνεια, 
επομένως λίγη προσοχή δίνεται για κάτι περισσότερο ή βαθύτερο πόσο μάλλον για 
περιβάλλον, κοινωνικά δικαιώματα ή ποιότητα εργασίας 

4. Περιφερειακές κυκλικότητες-με ευρωπαϊκές διαφορές 
 
Το 2040, όλοι γνωρίζουν ότι οι εργαζόμενοι με συμβόλαιο εργασίας φροντίζονται καλά αλλά 
εκείνοι που δεν έχουν σταθερή εργασία, δεν έχουν την  ίδια αντιμετώπιση και μεταχείριση. 
Ούτε το περιβάλλον, με το να περιορίζεται η κυκλικότητα περισσότερο σε στενό τοπικό 
επίπεδο. 
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ 2040 
 
− Η βιομηχανία αποβλήτων είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό και ειδικότερα ως προς τα πιο 

επικίνδυνα βήματα, μειώνοντας έτσι τους κινδύνους για τους εργαζόμενους 
− Η ολοκληρωμένη επανεκπαίδευση (re-skilling) σημαίνει ότι το προσωπικό έχει υψηλό 

επίπεδο κουλτούρας και αίσθησης υγείας και ασφάλειας και είναι πολύ καλά 
εκπαιδευμένο 

− Οι ροές αποβλήτων είναι πιο συγκεντρωμένες και νέοι κίνδυνοι προκύπτουν από 
αντικείμενα που υπόκεινται σε διάφορους κύκλους και διαδικασίες 

− Η γρήγορη εισαγωγή νέων υλικών στις ροές αποβλήτων οδηγεί στην έκθεση των 
εργαζομένων σε απρόβλεπτους κινδύνους κατά τη διάρκεια διαδικασιών 

− Τα μέτρα μείωσης του κόστους (μέτρα λιτότητας) έχουν ως αποτέλεσμα τους μειωμένους 
αριθμούς επιθεωρήσεων υγείας και ασφάλειας στον κλάδο των αποβλήτων 

− Καμία ενσωμάτωση των απόψεων περί Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας στην 
προετοιμασία σχεδίων νέας περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

− Οι όγκοι των αποβλήτων γίνονται πιο σύνθετοι και αυξάνονται αισθητά/σημαντικά 
υπερκαλύπτοντας την ικανότητα του κλάδου να επεξεργάζονται απόβλητα με ασφάλεια 

− Κατά τη διάρκεια των οικονομικών κρίσεων, η εργασιακή ασφάλεια γίνεται δευτερεύον 
πρόβλημα/ζήτημα τόσο για τους εργοδότες όσο και για όσους αναζητούν εργασία στον 
τομέα των Αποβλήτων και η προθυμία για δέσμευση σε επικίνδυνη συμπεριφορά 
εντείνεται 

− Το outsourcing (εξωτερική ανάθεση) της επεξεργασίας των αποβλήτων σε λιγότερο 
προνομιούχες περιοχές, οδηγεί τις πιο άπειρες εταιρείες/ανεπίσημοι εργαζόμενοι (χωρίς 
συμβόλαιο εργασίας) που χειρίζονται απόβλητα, με υψηλότερα ποσοστά σε μη 
σταθερούς εργαζόμενους 

− Οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν νέα, μη τεκμηριωμένα υλικά σε ροές αποβλήτων 
 

Ψηφιοποίηση 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες θα μπορέσουν να εφαρμοστούν στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων, 
ευρύτερα από ό,τι σήμερα, δημιουργώντας ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών ή επίλυσης 
υφιστάμενων προβλημάτων και ειδικότερα ως προς την τάση της Ευρώπης να προχωρά 
μπροστά, για την οποία η πίεση για ψηφιοποίηση στον τομέα Αποβλήτων, θα είναι κεντρικός 
enabler. 

Η παρακολούθηση των προϊόντων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους (π.χ. μέσω του 
Διαδικτύου των πραγμάτων), σε συνδυασμό με κάδους απορριμμάτων εξοπλισμένους με 
αισθητήρα, θα επέτρεπε, για παράδειγμα, πιο ακριβή αυτοματοποιημένη διαλογή και 
καλύτερη επικοινωνία με τους πελάτες (π.χ. προγράμματα μπόνους) (Eionet, 2021 ). 

(Περαιτέρω) η ψηφιοποίηση της επεξεργασίας αποβλήτων θα μπορούσε επίσης να επιφέρει 
σημαντικές βελτιώσεις στην ΕΑΥ. Για παράδειγμα, εάν η συλλογή και η μεταφορά αποβλήτων  
γινόταν με αυτόνομα οχήματα, οι κίνδυνοι για τους εργαζόμενους θα μπορούσαν να 
ελαχιστοποιηθούν. Επιπλέον, μια μεγαλύτερη πυκνότητα αισθητήρα θα αύξανε την επίγνωση 
του περιεχομένου της ροής αποβλήτων, μειώνοντας έτσι τους κινδύνους για τους 
εργαζόμενους κατά το χειρισμό και τη διαλογή. 
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Pομποτική και Τεχνητή Νοημοσύνη 

Επί του παρόντος, η ανθρώπινη εργασία συνεχίζει να κυριαρχεί στη διαχείριση και 
επεξεργασία των ροών αποβλήτων. Τις επόμενες δύο δεκαετίες, αυτό πρόκειται να αλλάξει: 
τα ρομπότ που μαθαίνουν γίνονται προοδευτικά πιο ικανά στον εντοπισμό ανακυκλώσιμων 
εξαρτημάτων σε όλο και πιο περίπλοκες ροές αποβλήτων (PwC, 2018). Ωστόσο, καθώς τα 
ρομπότ γίνονται πιο ανεξάρτητα, οι ενέργειές τους γίνονται λιγότερο προβλέψιμες και μπορεί 
να αυξήσουν τους κινδύνους για τους εργαζόμενους (ILO, 2019). Η συνολική πολυπλοκότητα 
των ρομπότ και ο βαθμός ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης θα εξαρτηθούν από το 
νομοθετικό περιβάλλον και την (περιφερειακή) επενδυτική ικανότητα, τα οποία καθορίζουν τον 
ρυθμό και την έκταση της διάδοσης της τεχνολογίας. Ως εκ τούτου, παραμένει κάποια 
αβεβαιότητα σχετικά με τον βαθμό εφαρμογής τους το 2040 (ILO, 2019). 

Η αυτοματοποίηση των επικίνδυνων διαδικασιών στη διαχείριση αποβλήτων αναμένεται να 
μειώσει σημαντικά τους κινδύνους ΕΑΥ. Η αλληλεπίδραση ανθρώπου-ρομπότ, από την άλλη 
πλευρά, πιθανότατα θα γίνει πιο περίπλοκη, καθώς οι εργαζόμενοι δυνητικά υπερ- ή 
υποτιμούν τις ικανότητες των ρομπότ και την επίγνωση της κατάστασης. Η υπερβολική 
εξάρτηση από την αυτοματοποίηση μπορεί επίσης να οδηγήσει σε υποβάθμιση δεξιοτήτων, 
ιδιαίτερα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Εάν οι εργαζόμενοι διαχειρίζονται 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες χωρίς επαφή με άλλα ανθρώπινα όντα, οι ψυχοκοινωνικοί 
κίνδυνοι μπορεί να αυξηθούν λόγω της έλλειψης κοινωνικής αλληλεπίδρασης και κοινωνικής 
υποστήριξης από συνομηλίκους. 
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Νέα υλικά και διαδικασίες 

Η σύγκλιση των τεχνολογιών αναμένεται να οδηγήσει σε καινοτόμες προόδους, ιδίως όσον 
αφορά νέα υλικά (π.χ. νανοϋλικά) ή νέες διεργασίες (π.χ. βιομηχανική βιοτεχνολογία). Όσον 
αφορά στην πράσινη μετάβαση, η ταχεία προσαρμογή αυτών των εξελίξεων υπόσχεται 
μεγαλύτερη πιθανότητα επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί για το εγγύς ή ευρύτερο μέλλον  
(μειωμένες εισροές υλικών στην παραγωγή, καλύτερη μόνωση, υψηλότερη παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κ.λπ.). 

Καθώς τα νέα υλικά εισέρχονται στη ροή των αποβλήτων, η ανακύκλωσή τους θα παραμένει 
συχνά ανεπαρκώς διερευνημένη (π.χ. όπως αυτή τη στιγμή στα φωτοβολταϊκά (Franz and 
Piringer, 2020), στις μπαταρίες ηλεκτρονικών οχημάτων (Thompson et al., 2020), στις νέες 
τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας (Linja-aho , 2020), νανοϋλικά στα βιοκαύσιμα (Khoo et al., 
2020)), δυνητικά οδηγώντας σε νέους κινδύνους στην επεξεργασία των απορριμμάτων. 
Ομοίως, η αναγνώριση και ο διαχωρισμός αυτών των νέων υλικών κατά την επεξεργασία των 
απορριμμάτων μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες. Τα προϊόντα γενετικής μηχανικής θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε βιολογικούς κινδύνους κατά την ανακύκλωση ή την επεξεργασία, 
ιδιαίτερα εάν αυτά δεν φέρουν επαρκή επισήμανση. 

Η τρέχουσα ρυθμιστική πίεση στην ΕΕ για αυξημένη τυποποίηση στα ηλεκτρονικά (π.χ. 
τυποποιημένοι φορτιστές για κινητά τηλέφωνα) θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά την 
πολυπλοκότητα των ηλεκτρονικών αποβλήτων. Ομοίως, γίνονται προσπάθειες για τη βελτίωση 
της τεκμηρίωσης σχετικά με το χημικό περιεχόμενο των προϊόντων και για τη δημιουργία πιο 
λεπτομερών βάσεων δεδομένων για όλα τα υλικά (Ίδρυμα Ellen MacArthur, 2017). Οι 
νομοθέτες έχουν επίσης επιφορτιστεί να ενσωματώσουν καλύτερα τις πτυχές της ΕΑΥ στη 
σύνταξη περιβαλλοντικής και άλλης νομοθεσίας (EPSU, 2020) και να εστιάσουν περισσότερο 
στην αξιολόγηση κινδύνου πριν εγκριθούν νέα υλικά. 

Καθώς προχωράμε προς μια CE, η ρύθμιση που επιβάλλει καλύτερη ανακυκλωσιμότητα θα 
μπορούσε να γίνει βασικός παράγοντας για τη μείωση των κινδύνων ΕΑΥ στην επεξεργασία 
αποβλήτων. Η τυποποίηση θα μπορούσε να αυξήσει δραματικά την ασφάλεια κατά την 
αποσυναρμολόγηση προϊόντων, ενώ η καλύτερη τεκμηρίωση θα είχε θετικό αντίκτυπο στην 
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ΕΑΥ τόσο ανάντη - καθώς τα προϊόντα πρέπει να είναι ασφαλή και βιώσιμα από το σχεδιασμό 
- όσο και κατάντη, δηλαδή κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας στο τέλος του κύκλου ζωής τους. 

 

Επανεκπαίδευση (Re-skilling) 

Ο μηχανισμός Just Transition (βλ. EU-DGIP (2020)) στοχεύει στην παροχή οικονομικής 
υποστήριξης στις περιφέρειες για να τις βοηθήσει να διαχειριστούν καλύτερα τη μετάβαση σε 
μια πιο κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Αυτό περιλαμβάνει μεγάλης κλίμακας επανειδίκευση του 
ενεργού πληθυσμού για να καλυφθεί το χάσμα δεξιοτήτων μεταξύ των χαμένων και των νεο-
δημιουργούμενων θέσεων εργασίας. Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της ΕΕ θα βοηθήσει 
επίσης στην ανάπτυξη του τομέα της μάθησης στην Ευρώπη στο μέλλον. 

Επί του παρόντος, πολλοί εργαζόμενοι στον τομέα των αποβλήτων θεωρούνται ανεπαρκώς 
καταρτισμένοι, γεγονός που οδηγεί σε υψηλότερους κινδύνους ΕΑΥ (EPSU, 2020) και 
παρεμποδίζει τις διαδικασίες εκσυγχρονισμού (Eionet, 2021). Η συνεχής επανεκπαίδευση στον 
τομέα των αποβλήτων θα μπορούσε να βοηθήσει τους εργαζόμενους να πλοηγηθούν καλύτερα 
στην αυξημένη πολυπλοκότητα ενός πιο αυτοματοποιημένου περιβάλλοντος, μειώνοντας την 
πιθανότητα συμβάντων ΕΑΥ. Καθώς η κατάρτιση για θέσεις εργασίας στη βιομηχανία 
απορριμμάτων βελτιώνεται, οι νέες προσλήψεις θα προσφέρουν σημαντικά αυξημένες 
δεξιότητες και δυνατότητες ΕΑΥ. 
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Συμπεράσματα 

Καθώς η Ευρώπη μεταβαίνει σε μια πιο κυκλική οικονομία, το προϊόν του σήμερα θα γίνει η 
πρώτη ύλη του αύριο. Ο τομέας των αποβλήτων θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε αυτή την 
εξέλιξη. Ωστόσο, εάν δεν εκπληρώσει πολύ υψηλότερα ρυθμιστικά πρότυπα, η Ευρώπη δεν θα 
μπορέσει να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της. Η ενσωμάτωση (συχνά δαπανηρών) νέων 
τεχνολογιών ενώ αντιμετωπίζονται οι νέες προκλήσεις θα είναι ένα πολύπλοκο εγχείρημα, αλλά 
η αναγκαία επαναπροσαρμογής και επαναπροσδιορισμού των δεξιοτήτων, προσφέρει 
ευκαιρίες για σημαντική βελτίωση των πρακτικών και των αποτελεσμάτων της ΕΑΥ για τους 
εργαζομένους, εάν οι σκέψεις για την ΕΑΥ αποτελούν εγγενές μέρος αυτής της διαδικασίας από 
την αρχή. 

 

Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

• Άδειες χειριστών μηχανημάτων έργου 

Σε συναντήσεις που έγιναν με εκπροσώπους του ΣΕΒ, της Ομοσπονδίας Χειριστών και του 
Υπουργείου Βιομηχανίας, συμφωνήθηκε ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας για την αδειοδότηση των 
χειριστών.  
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Οι προτάσεις που έγιναν, επιλύουν, σε μεγάλο βαθμό, τα προβλήματα στην απόκτηση άδειας που 
υπάρχουν ως σήμερα, κύρια με την απαίτηση εξέτασης σε πολύ  μεγάλη γκάμα μηχανημάτων. 
Παραμένει το πρόβλημα της απαίτησης συμπλήρωσης μεγάλης προϋπηρεσίας που πιστεύεται ότι 
θα ξεπεραστεί με την εκπαίδευση, η οποία θα μεθοδευτεί κεντρικά σε δεύτερο χρόνο.  

 

 

 

Δ. YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• Συμμετοχή του ΣΜΕ στη διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία με θέμα «Διαχείριση 
και πρόληψη  των Μυοσκελετικών Παθήσεων που σχετίζονται με την εργασία στα 
τεχνικά έργα» 
  
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης την 3η Νοεμβρίου  2021 και 
μετείχε σε αυτή και ο ΣΜΕ εκπροσωπούμενος από το Γενικό Διευθυντή κ. 
Καβαλόπουλο. 
  
Την εκδήλωση διοργάνωσαν η Ομοσπονδία συλλόγων εργαζομένων τεχνικών 
επιχειρήσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.)  και  ο εθνικός εστιακός πόλος του ευρωπαϊκού 
οργανισμού για την ασφάλεια & υγεία στην εργασία, στο πλαίσιο της 
φετινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, η οποία 
υποστηρίζει τους στόχους της Πανευρωπαϊκής Εκστρατείας Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι 
Εργασίας 2020 -2022, 
 

Παρουσιάστηκαν τοποθετήσεις σε θέματα όπως:  

 “Βασικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2020-2022: Μειώστε την 
καταπόνηση” 

 “Μυοσκελετική καταπόνηση εργαζομένων από τη σκοπιά της ιατρικής της 
εργασίας”,  

 “Πρόληψη και διαχείριση  των μυοσκελετικών παθήσεων που σχετίζονται με 
την εργασία”  

http://www.ypakp.gr/index.php?ID=ChZrDSjzoJCjX6Ax
http://www.ypakp.gr/index.php?ID=ChZrDSjzoJCjX6Ax
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 “Εργονομικές Μέθοδοι Πρόληψης των Μυοσκελετικών Παθήσεων στην 
Εργασία" 

 “Εργονομία και ασφάλεια κατά την εργασία από το σπίτι“,  
 “Η  σπουδαιότητα της θεσμικής συμμετοχής των εργαζομένων στη διαχείριση 

των θεμάτων ΥΑΕ“ 

Επισυνάπτονται παρακάτω το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο της καμπάνιας και ο 
οδηγός εφαρμογής για τις επιχειρήσεις 

Μπορείτε να τα διαβάσετε πατώντας διπλό κλικ πάνω στα εικονίδια 

3. ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΥΑΕ_2020  

2. ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΥΑΕ_2020 

 

Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ 

Με τίτλους όπως  εξορυκτική βιομηχανία αυξημένες τιμές και 
ζήτηση(ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ),το νέο στοίχημα των Μεταλλευτικών (Deal News), Γιατί 
επείγει ένα ανταγωνιστικό κόστος  ενέργειας (άρθρο του προέδρου στα ΝΕΑ),Η 
Κλιματική αλλαγή και οι τιμές ενέργειας(άρθρο του γεν γραμματέα  στο Βήμα της 
Κυριακής) υποδέχθηκαν τα ΜΜΕ τον Νοέμβριο  το έντυπο του απολογισμού το νέο 
Newsletter και φυσικά τα άρθρα  που ζητήθηκαν από τον Σύνδεσμο 

Επίσης μεγάλα ιστολόγια προέβαλαν τα σχετικά δελτία τύπου  και ενδεικτικά  
παραθέτουμε τα παρακάτω: 
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