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

Περιεχόμενα
Α. ΔΣ
Β. ΣΜΕ και ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
«Τεχνικά Επαγγέλματα Βιομηχανίας: Άδειες Χειριστών Μηχανημάτων Έργου», άρθρο του Γεν.
Δν/τη του ΣΜΕ κ. Χρ. Καβαλόπουλου
Γ.ΣΜΕ και ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Δ. ΣΜΕ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ε. ΣΜΕ και ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διαπραγμάτευση με ΟΜΕ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Α. ΔΣ

Στη συνεδρίαση της 12-2-2018 τα κυριότερα θέματα ήταν:
•
•
•
•
•
•
•
•

Διαπραγμάτευση με ΟΜΕ-διαμεσολάβηση
Ανακοίνωση του Κ.Υ.Σ.ΟΙ.Π περί Εθνικής Στρατηγικής για τις ΟΠΥ
Προγραμματισμός Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μελών
Ανασκόπηση εργασιών για την ημερίδα με θέμα «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος-εξορυκτική
δραστηριότητα, κοινωνία και περιβάλλον 21ο αιώνα» που θα απευθύνεται στα σχολεία
Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
Ιδιωτικά Πρατήρια
Περιβαλλοντική Αδειοδότηση εξορυκτικών έργων
Εφαρμογή του νέου Λατομικού Νόμου-αντιμετώπιση προβλημάτων

Β. ΣΜΕ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

«ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ: ΆΔΕΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΟΥ», ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΔΝ/ΤΗ ΤΟΥ ΣΜΕ Κ.
ΧΡ. ΚΑΒΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
Μια από τις προϋποθέσεις ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας είναι να δημιουργηθούν ευνοϊκές
συνθήκες για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας και στο χώρο των
τεχνικών επαγγελμάτων της βιομηχανίας. Οι ευνοϊκές αυτές συνθήκες θα επιτευχθούν μέσω της
προσαρμογής της δημόσιας διοίκησης στις ανάγκες των επιχειρήσεων και των τεχνικών
επαγγελματιών, μέσω της εξάλειψης των διοικητικών φραγμών, της μείωσης των γραφειοκρατικών
επιβαρύνσεων της διοίκησης προς τον επιχειρηματία και της επιτάχυνσης μέσω απλοποιημένων
διαδικασιών.

5

Η αναγκαιότητα ρύθμισης του πλαισίου για την απλοποίηση της αδειοδότησης των τεχνικών
επαγγελμάτων προέκυψε από παράγοντες οι οποίοι είχαν να κάνουν με την πολυπλοκότητα του
παλαιού νομοθετικού καθεστώτος (Ν.6422/1934 και λοιπές διατάξεις που είχαν εκδοθεί κατ’
εξουσιοδότηση αυτού), την επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου και την έλλειψη σαφών
κανονισμών διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών. Το σύστημα
αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ισχύει στη χώρα μας, όπως έχει
διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια μέσα από το νέο νομοθετικό πλαίσιο, καλείται να αξιολογηθεί
από την επιχειρηματική κοινότητα για το κατά πόσο συμβάλλει στην ουσιαστική απελευθέρωση
των τεχνικών επαγγελμάτων και στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας.
Ο Ν.3982/2011 που αφορά στην απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της αδειοδότησης των
τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων θεωρητικά απλοποίησε και βελτίωσε τις διαδικασίες του
Ν.6422/1934 καθώς κατήργησε τις περισσότερες διατάξεις (προεδρικά διατάγματα, υπουργικές
αποφάσεις) που είχαν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του παλαιού νόμου.
Ο βασικός στόχος του παρόντος νομοθετικού πλαισίου είναι η απλοποίηση της αδειοδότησης των
τεχνικών επαγγελμάτων προκειμένου να συμβάλει 1ον στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και
της παραγωγικότητας, 2 ον στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και των χρηστών, 3ον
στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας και τέλος 4ον στην
προστασία των συμφερόντων των αποδεκτών των υπηρεσιών (καταναλωτών).
Σε μια σειρά από τεχνικά επαγγέλματα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη βιομηχανία παρουσιάζει το
ζήτημα των επαγγελματικών αδειών χειριστών μηχανημάτων, το οποίο προσδιορίστηκε
κανονιστικά με την ΚΥΑ Οικ. 10169/639/Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ’) (Β’ 1983 14-8-2013). Δυστυχώς, στην ΚΥΑ
αυτήν και ιδιαίτερα στην ειδικότητα 5, συντελούνταν μία ομαδοποίηση μηχανημάτων, στο πλαίσιο
της οποίας ο χειριστής απαιτείται να εξεταστεί σε όλα τα μηχανήματα προκειμένου να δοθεί άδεια
χειρισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά θα απασχολούνταν μόνο σε ένα ή μερικά από αυτά τα είδη
μηχανημάτων (ενδεικτικά από φορτωτές μέχρι καδοφόρους εκσκαφείς) Επίσης, δημιουργούνταν
πρόβλημα στην ίδια τη διαδικασία αδειοδότησης, αφού οι υποψήφιοι χειριστές έπρεπε να
εξεταστούν σε μηχανήματα για τα οποία δεν είχαν καμία γνώση λόγω του αντικειμένου της
εταιρείας που εργάζονταν (π.χ. εργαζόμενος στα μεταλλεία δεν θα μπορούσε να γνωρίζει από
καδοφόρους εκσκαφείς που υπάρχουν μόνο στα ορυχεία της ΔΕΗ και αντιστρόφως).
Παρόμοια προβλήματα υπήρχαν και στις εξεταστικές επιτροπές όπως και στα διαθέσιμα μέσα για
να εξεταστούν οι υποψήφιοι. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, εκδόθηκε η τροποιητική
απόφαση αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ. 113, το άρθρο 16 της οποία έδινε τη λύση στο πρόβλημά μας.
Όμως μέχρι την 31/12/2017. Εύλογα δημιουργείται λοιπόν το ερώτημα για το τι προβλέπεται μετά
το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος, καθώς διαφαίνεται ορατός ο κίνδυνος να
επιστρέψουμε στην παραπάνω αβεβαιότητα. Είναι ξεκάθαρο ότι όλη η διαδικασία αδειοδότησης
χειριστών μηχανημάτων έργου χρήζει απλοποιήσεων και των ανάλογων τροποποιητικών
διατάξεων. Έως ότου η πολιτεία προβεί σε μια τέτοια απαιτητική διαδικασία θα μπορούσε να
διερευνηθεί η δυνατότητα να δοθεί στις επιχειρήσεις το δικαίωμα παροχής αδειών χειριστών
μηχανημάτων μέχρι ισχύος 80 ίππων, πιστοποιώντας την αντίστοιχη προϋπηρεσία, την αντίστοιχη
εκπαίδευση και την αντίστοιχη γνώση.

Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το έργο ασφάλειας είναι ένα Σισύφειο έργο που ποτέ δεν τελειώνει. Ο στόχος «µηδέν ατυχήµατα»
παραµένει αµετακίνητος και οδηγεί το έργο µας.
∆υστυχώς το ότι το 2017 συνέβησαν δύο θανατηφόρα δυστυχήµατα, µας βάζει πρόσθετες
υποχρεώσεις, να εντείνουµε ακόµη περισσότερο τις προσπάθειές µας για να πετύχουµε όχι µία,
αλλά πολλές χρονιές χωρίς κανένα ατύχηµα. Ήδη 14 από τις 24 ενεργές εταιρείες µέλη του ΣΜΕ,
έκλεισαν συνεχόµενο χρόνο χωρίς ατύχηµα.
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Όταν ο ασφαλής τρόπος εργασίας γίνει τρόπος και βίωµα ζωής από όλους, τότε θα είµαστε πολύ
κοντά στην επίτευξη των στόχων µας. Εκεί βασικά εστιάζονται οι προσπάθειες των εταιρειών µελών
του ΣΜΕ.
Στατιστικά ασφάλειας εταιρειών μελών
Τα τελευταία έξι χρόνια, για όλες τις εταιρείες μέλη του ΣΜΕ τα στατιστικά στοιχεία των ατυχημάτων,
αφορούν στην παραγωγή και τις υποστηρικτικές προς αυτήν, δραστηριότητες και για το σύνολο
των απασχολούμενων (προσωπικό εταιρειών και εργολάβων), έχουν ως εξής:
για το 2011:
1/3.955
για το 2012:
1/6.009
για το 2013:
1/4.149
για το 2014:
1/2.567

α) δείκτης συχνότητας: 6,15, β) δείκτης σοβαρότητας 127,17 και γ) δείκτης Θανατηφόρων
α) δείκτης συχνότητας 5,48, β) δείκτης σοβαρότητας 137,59 και γ) δείκτης θανατηφόρων
α) δείκτης συχνότητας 4,56, β) δείκτης σοβαρότητας 130,86 και γ) δείκτης θανατηφόρων
α) δείκτης συχνότητας 5,14, β) δείκτης σοβαρότητας 141,77 και γ) δείκτης θανατηφόρων

για το 2015: α) δείκτης συχνότητας 5,11, β) δείκτης σοβαρότητας 181,64 και γ) δείκτης θανατηφόρων
1/4.426
για το 2016: α) δείκτης συχνότητας 5,56, β) δείκτης σοβαρότητας 164,17 και γ) δείκτης θανατηφόρων
1/3.771
Για το 2017 α) Δείκτης Συχνότητας 4,68 β) Δείκτης Σοβαρότητας 130,9 γ) Δείκτης θανατηφόρων 1/6245
*Τα στατιστικά αυτά δεν συμπεριλαμβάνουν το «Αλουμίνιο της Ελλάδος» και του 2016 την «ΕΛΜΙΝ
ΒΩΞΙΤΕΣ»
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Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
«BEST AVAILABLE TECHNIQUES (BATS) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΞΟΡΥΚΤΙ ΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΛΩΝ
ΠΡΑΚΤΙ ΚΩΝ»
Τα ΒΑΤs βρίσκονται στην τελική τους φάση, λίγο πριν την ολοκλήρωση του ΒREF document.
Mετά από πολλές παρεμβάσεις του κλάδου, τα ΒΑΤs της διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων δεν
θα περιλαμβάνουν:
 Την τοποθέτηση «παραπροϊόντων» εντός εκσκαφών
 Την τοποθέτηση εξορυκτικών αποβλήτων εντός εκσκαφών για λόγους αποκατάστασης ή
για λόγους κατασκευαστικών έργων απαραίτητων για την εκμετάλλευση γιατί, με τη χρήση
αυτή, θεωρούνται παραπροϊόντα
 Την τοποθέτηση μη εξορυκτικών αποβλήτων εντός εκσκαφών
Ό, τι δεν έχει περάσει στα BATs, η Commission θέλει να τα βάλει σε μία Guidance εφαρμογής της
MWD. Θεωρεί ότι δίνονται πολλές διαφορετικές ερμηνείες από τα κράτη μέλη (Κ-Μ) στα διάφορα
άρθρα της Οδηγίας όπως π.χ. για το backfilling, με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζεται η
διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων με ίδιο τρόπο από όλους.
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Επίσης θα κυκλοφορήσουν Guidelines και για τις επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων αποβλήτων.
Ένα άλλο σημείο όπου εμφανίζονται μεγάλες διαφορές εφαρμογής/συμμόρφωσης των Κ-Μ με
την MWD είναι και οι χαρακτηρισμοί των εγκαταστάσεων «Α» κατηγορίας. Τι δηλώνεται ως «Α»
κατηγορία (ως πλέον βαριά) είναι απολύτως σχετικό. Είναι αδύνατο να ελεγχθούν και να
κατηγοριοποιηθούν ενιαία 20.000 και πλέον εγκαταστάσεις αποβλήτων στην Ε.Ε. Γι’ αυτό θα
κυκλοφορήσει αντίστοιχη Guidance που θα έχει λάβει υπόψη όλες αυτές τις αδυναμίες. Τα κριτήρια
που θα περιέχει, θα βασίζονται σε συγκρίσεις που θα γίνουν από δηλωμένα στοιχεία κρατών
μελών, με συγκεκριμένες επίσης δηλωμένες εγκαταστάσεις αποβλήτων.
Θα δοθεί από την Commission μεγάλο βάρος στις επιθεωρήσεις, γι’ αυτό τα αντίστοιχα Guidelines
θα είναι ιδιαίτερα αναλυτικά.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ε. DG Environment έστειλε το καλοκαίρι, τη συνημμένη επιστολή σε όλα τα
κράτη μέλη και τους Ευρωπαϊκούς Συνδέσμους με σκοπό να συγκεντρώσει σχέδια διαχείρισης
εξορυκτικών αποβλήτων και καλές πρακτικές ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει στην έκδοση
Guidelines. Στο κάλεσμα αυτό, απάντησαν αρκετά κράτη μέλη και σύνδεσμοι εκτός Ελλάδος.
Προκειμένου να συλλεχθούν ολοκληρωμένα στοιχεία και να προχωρήσει η σύνταξη οδηγού καλών
πρακτικών, η Commission αναθέτει σε εταιρεία συμβούλων τη συλλογή των στοιχείων όλα τα κράτη
μέλη.

Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΟΜΕ
Ο Σύνδεσμος κατέθεσε νέο σχέδιο με βάση τους μισθούς και τα ημερομίσθια της σύμβασης του
2011, χωρίς αναφορά σε τριετίες (πολυετή προϋπηρεσία) και με προσθήκη ιδιαίτερης
παραγράφου στη θεσμική, περί Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
Βασικές εμμένουσες διαφωνίες με την ΟΜΕ είναι η απαίτησή της για υπογραφή κλαδικής
σύμβασης εργασίας, το να δοθεί μία τριετία πέραν του σημείου που είχαν κατά νόμο παγώσει (2ο
του 2012) και να ενταχθούν στη σύμβαση οι διοικητικοί υπάλληλοι των εξορυκτικών επιχειρήσεων.
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