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Σε λίγες γραμμές τι περιέχει η Έκθεση Πεπραγμένων του Απριλίου 2018:

Περιεχόμενα
Α. ΔΣ
Β. Περιβάλλον και Ανάπτυξη
Συνάντηση με το ΓΓ Ενέργειας και ΟΠΥ κ. Βερροιόπουλο
Γ. ΣΜΕ και θέματα επικοινωνίας
Ημερίδα «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος: Εξορυκτική δραστηριότητα, κοινωνία
και περιβάλλον τον 21o αιώνα» .
Ε. ΣΜΕ και ΜΜΕ

Α. ΔΣ
Θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ του ΣΜΕ αυτό το μήνα ήταν τα εξής:
Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ κατά τη συνεδρίαση της 16-4-2018 ήταν:
−
−

Η απόφαση της διαιτησίας για τις μεταλλουργικές εγκαταστάσεις της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ»
Διαπραγματεύσεις με Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδος-διαμεσολάβηση ΟΜΕΔ

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΓΓ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΥ Κ. ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟ
Τέθηκαν υπόψη του τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η εφαρμογή του νέου λατομικού νόμου
και συγκεκριμένα:
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−

Δεν γίνεται σαφής αναφορά στο νέο νόμο για τις μισθώσεις που έγιναν κατόπιν
δημοπρασιών, πριν την ψήφιση του νόμου. Θα συνεχίσουν να καταβάλλονται τα μισθώματα
των παλαιών δημοπρασιών δια βίου ή πρέπει να έχουν κάποια λήξη; Προτείνουμε ως
καταληκτική ημερομηνία διάρκειάς τους να είναι 31/12/2025. Συγκεκριμένα, για τις μισθώσεις
που λήγουν πριν από το 2025, να γίνεται μνεία ότι θα ακολουθούν το νέο νόμο. Επίσης οι
μισθώσεις των παλαιών, προ νόμου, περιπτώσεων δημοπρασίας, προτείνουμε να έχουν
ισχύ επίσης μέχρι το 2025 και μετά να ακολουθείται πάλι ο νέος νόμος

−

Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν πριν την ψήφιση του νόμου για απευθείας μισθώσεις δεν
προχωρούν. Η αποκεντρωμένη διοίκηση θέλει διευκρινιστική εγκύκλιο.

−

Υποβληθείσες αιτήσεις προγενέστερες του νόμου για δημοπρασίες λατομικών χώρων,
ακόμη και αυτές που ήδη έχουν περατωθεί από πλευράς διαδικασίας, έχουν κολλήσει. Οι
υπηρεσίες δεν προχωρούν είτε σε διαδικασία δημοπράτησης είτε σε υπογραφή συμβάσεων
ζητώντας διευκρινιστική εγκύκλιο

−

Το κόστος των εγγυητικών επιστολών για αποκατάσταση είναι πολύ μεγάλο δεδομένου ότι
σε μια πενταετία υπολογίζονται στο 100% της μελέτης. Οι τράπεζες απαιτούν να δεσμεύσουν
το σύνολο του απαιτούμενου κεφαλαίου για το 100% της αποκατάστασης. Η δέσμευση αυτή,
δεδομένης της μεγάλης διάρκειας ζωής των λατομείων, θα διαρκέσει κάποιες δεκαετίες.
o

Προτείνουμε σε κάθε ανανέωση ΜΠΕ να τίθεται εγγυητική για το 20% των
υπολειπόμενων εργασιών αποκατάστασης, μέχρι λήξης του έργου. Αυτό απαιτεί
τροποποίηση του νόμου. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι για εταιρεία του ΣΜΕ με
σημαντική δραστηριότητα σε αδρανή, δεσμεύονται περί τα 7 εκ. ευρώ σε εγγυητικές.

−

Στο πλαίσιο του Ν. 4442/2016, προβλέπεται ότι οι μισθώσεις ιδιωτικών λατομικών χώρων
γνωστοποιούνται μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία δεν λειτουργεί. Το
ίδιο συμβαίνει και για τη γνωστοποίηση εγκαταστάσεων

−

Πρέπει να συζητηθεί με τη ΔΙΠΑ για τις εγκαταστάσεις που εντάσσονται σε καθεστώς
γνωστοποίησης να μην απαιτείται τροποποίηση της ΜΠΕ, με το σκεπτικό ότι είναι συνοδά
έργα λατομείων

−

Έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα από την εφαρμογή του νέου νόμου στην επιβολή
προστίμων που αφορούν παραβάσεις. Ο νέος νόμος προσπαθεί να βάλει κάποια κριτήρια
σε αυτά, ώστε να περιορίσει τον υποκειμενισμό, χωρίς επιτυχία όμως. Ο χαρακτηρισμός της
παράβασης ως χαμηλής, σημαντικής ή υψηλής σοβαρότητας, έχει στοιχεία υποκειμενισμού.
Η συνήθης πρακτική των υπαλλήλων της Δημόσιας Διοίκησης, είναι να πλειοδοτούν πάντα
στην
υψηλότερη
βαθμίδα
κλιμάκωσης.
Πρέπει να τεθούν κριτήρια μέσω εγκυκλίου για την κατηγοριοποίηση της σοβαρότητας, ώστε
το σύστημα να παραμετροποιηθεί περισσότερο, περιορίζοντας τον υποκειμενισμό.
o

Οι σημερινές επιθεωρήσεις στο πλαίσιο του νέου νόμου, είναι τελείως εκτός
πνεύματος ΚΜΛΕ. Ο ΚΜΛΕ προσδιορίζει τις παρεμβάσεις των επιθεωρήσεων με
πνεύμα νουθεσίας, διορθώσεων του έργου και εφαρμογής καλών πρακτικών
εργασίας και όχι με πνεύμα γραφειοκρατικής επιβολής προστίμου

Ο Γεν. Γραμματέας έδειξε ενδιαφέρον στο να εξευρεθούν λύσεις σε όλα αυτά.
Αποφασίστηκε επίσης για τα θέματα των επιθεωρήσεων και των επιβαλλόμενων προστίμων να
συναντηθούμε και με τον Ειδικό Γραμματέα Επιθεωρήσεων κ. Δερματά.
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Εντοπίζονται ιδιαίτερα προβλήματα με τις παραβάσεις των εργολάβων. Τα πρόστιμα μετακυλίονται
προς τον κύριο του έργου. Δεν ξεκαθαρίζεται επαρκώς από το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο η
αρμοδιότητα του συντονισμού από την ιδιότητα της λειτουργίας και της ευθύνης του εργολάβου.

Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ Ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ: ΕΞΟΡΥΚΤΙ ΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΝ 21O
ΑΙΩΝΑ» .
Με μεγάλη επιτυχία και με μεγαλύτερη από το αναμενόμενο συμμετοχή (600 άτομα από σχολεία της
Αττικής και της επαρχίας) ,πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα με θέμα «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος:
Εξορυκτική δραστηριότητα, κοινωνία και περιβάλλον τον 21ο αιώνα» στο Μουσείο Γουλανδρή που
οργάνωσε ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων στις 20 και 26 Απριλίου 2018.

Η ημερίδα, που οργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, με επιμέλεια και
συντονισμό της Κυριακής Τσίχλα, functions coordinator του ΣΜΕ, σχετίζεται με τη θεματική της
Έκθεσης «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος», η οποία φιλοξενείται ήδη στο Μουσείο και σε αυτή
ξεναγήθηκαν οι νέοι, μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, φοιτητές καθηγητές της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.

Η ημερίδα δεν είχε την τυπική, αυστηρή δομή ομιλιών-εισηγήσεων αλλά πραγματοποιήθηκε μέσω
της προβολής εκπαιδευτικού σύγχρονου οπτικοακουστικού υλικού και μιας μασκότ-δρώμενου, που
προσωποποιούσε το σημερινό μεταλλωρύχο. Η μασκότ ήταν ο «πολυμήχανος Οδυσσέας της
παραγωγής», που μέσω της εξορυκτικής δραστηριότητας έβρισκε λύσεις σε όλες τις σύγχρονες
ανάγκες του ανθρώπινου πολιτισμού.
Επίσης υπήρχε ένας expert του αντικειμένου-μεταλλειολόγος ο οποίος ήταν διαθέσιμος να δεχθεί
και να απαντήσει οποιαδήποτε ερώτηση/απορία προέκυπτε από το κοινό, δίνοντας έτσι τη
δυνατότητα αλληλεπίδρασης και ενεργού διαλόγου με τα παιδιά.
Το θέμα της ημερίδας ήταν τέτοιο, ώστε να περιέχει διάφορες πτυχές της εξορυκτικής
δραστηριότητας από την ιστορική πορεία της αξιοποίησης των ΟΠΥ και της αναγκαιότητάς τους
στην καθημερινή ζωή μέχρι μοντέρνες τεχνολογίες, ρομποτική, βιώσιμη ανάπτυξη, προστασία
περιβάλλοντος και λειτουργία στο μέλλον.
Πριν την ημερίδα και μετά τη λήξη της (βάσει προγραμματισμού) πραγματοποιήθηκε
πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης και με το Μουσείο, ξενάγηση των παιδιών στη συνδεδεμένη
Έκθεση «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος», όπου υπήρξε η δυνατότητα οι μαθητές να εμπλουτίσουν
περαιτέρω τις γνώσεις τους σε σχέση με τους ορυκτούς πόρους.
Η πρωτοτυπία αλλά και η μοναδικότητα αυτής της ημερίδας έγκειται στο γεγονός ότι μέσω
καινοτόμων τρόπων παρουσίασης, που ενθουσίασαν το νέο κόσμο, δόθηκε στους μαθητές η
δυνατότητα να ψηλαφίσουν το χώρο των ορυκτών σε όλα τα επίπεδα και όλες τις εποχές (από την
ανακάλυψή τους μέχρι σήμερα), κατανοώντας έτσι την αναγκαιότητα ύπαρξής τους και τη σύνδεσή
τους με την καθημερινή ζωή.
Το κοινό είχε την ευκαιρία, για πρώτη φορά, να δει συμπυκνωμένα ζωντανές εικόνες παραγωγικής
διαδικασίας αλλά και της ιστορικής της εξέλιξης. Όπως επίσης και τη σύνδεση της παραγωγής
αυτής με την κοινωνία και το περιβάλλον.
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Τέλος, μέσω των σύγχρονων εικόνων τεχνολογίας, ένιωσαν και κατανόησαν σε βάθος, πόσο έχει
ήδη αλλά και μπορεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον, να αυτοματοποιηθεί η παραγωγή, ώστε να
διευκολύνει και να προστατεύει τον ανθρώπινο παράγοντα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ο κ. Α.Κεφάλας, πρόεδρος ΣΜΕ
Εκ μέρους του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, χαιρέτησε ο πρόεδρος κ Αθανάσιος
Κεφάλας ο οποίος επισήμανε ότι «Η χώρα μας είναι ιδιαίτερα ευνοημένη από την μακραίωνη
γεωλογική δραστηριότητα που διαμορφώνει τον πλανήτη μας και φιλοξενεί στο υπέδαφός της
πληθώρα μεταλλευμάτων και ορυκτών».
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Ο κ. Κεφάλας επεσήμανε ότι «η αξιοποίηση των ορυκτών είναι μία αναγκαιότητα και ότι αυτά
συνδέονται με την καθημερινότητά μας, Η εξορυκτική δραστηριότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με
την κοινωνία και το περιβάλλον ακολουθώντας δε και αξιοποιώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας
(αυτοματοποίηση, ρομποτική κτλ.) θα γίνει πιο αποτελεσματική, θα προστατεύει τον ανθρώπινο
παράγοντα και το περιβάλλον κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Στόχος μας ,είπε ο πρόεδρος του ΣΜΕ απευθυνόμενος στους μαθητές και τις μαθήτριες να σας
δώσουμε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά μία δραστηριότητα που είναι περίπου το 3,5% του
ΑΕΠ της χώρας και απασχολεί σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού κυρίως στην Ελληνική
περιφέρεια. Θα είναι μεγάλη συμβολή στην σύνδεση του σχολείου με την πραγματική οικονομία αν
με αφορμή αυτή την ημερίδα κάποιοι από σας ασχοληθείτε με τις γεωεπιστήμες και διαδεχθείτε εμάς
σε αντικείμενα που πραγματικά είναι γοητευτικά, εξελίσσονται δυναμικά και προσφέρουν
παγκόσμιες προοπτικές »κατέληξε.
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Ο κ. Χρ. Καβαλόπουλος, Γενικός Διευθυντής ΣΜΕ

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν αρκετές ερωτήσεις σχετικά με την
πληροφορία των βίντεο, τις οποίες απάντησε ο Γενικός Διευθυντής του ΣΜΕ κ Χρήστος
Καβαλόπουλος.

Φωτογραφικό υλικό:
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Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΗ θεωρείται η προβολή του Συνδεσμου μέσω των δυο Ημερίδων, η προαγγελία των
οποίων ξεκίνησε στις αρχές του μήνα και ολοκληρώθηκε με την πραγματοποίησή τους, όπου
περισσότεροι από τετρακόσιοι μαθητές παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την χρησιμότητα των
ορυκτών πίσω από ειδικά κατασκευασμένα βίντεο
Μερικές από τις αναρτήσεις επισυνάπτονται παρακάτω αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι ξεπέρασαν τις
πενήντα.
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