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

Περιεχόμενα

Α. ΔΣ
Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
MINLAND συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας – ελληνικό workshop με θέμα: Ορυκτές
Πρώτες Ύλες και Χωροταξικός Σχεδιασμός
Συμμετοχή στην ημερίδα του ΕΛΙΝΥΑΕ με θέμα «Οριακές Τιμές Έκθεσης Χημικών Ουσιών,
νέες υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τhe European Innovation Partnership (EIP) on Raw Materials 2020-2030

Ε. ΣΜΕ και ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 4 του ΚΜΛΕ σε συνδυασμό με το άρθρο 59
του Ν. 4512/2018 (επιβολή προστίμων σε εργολάβους εξορυκτικών δραστηριοτήτων)
Δεύτερο και Τρίτο κύμα ένταξης ουσιών στην Οδηγία περί καρκινογόνων

Α. ΔΣ
Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ ήταν:
•
•
•
•
•
•
•

Επεκτασιμότητα της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που υπογράφτηκε από ΣΜΕ και ΟΜΕ
Ειδικά Χωροταξικά Σχέδια Τουρισμού, ΟΠΥ, Βιομηχανίας
Περιφερειακό Χωροταξικό Στερεάς Ελλάδας
Εγκύκλιος Γεν. Γραμματέα ΟΠΥ κ. Μ. Βερροιόπουλου για πρόστιμα που αφορούν εργολάβους
Άδειες Χειριστών
Πρατήρια καυσίμων
Επικοινωνία – Newsletter
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Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙ ΛΙΑΣ: «ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΗΦΘΗΣΑΝ ΜΕΤΑΞΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΕ»
Αφορά στα λιμάνια Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Κέρκυρας, Ηγουμενίτσας, Βόλου, Ελευσίνας,
Ηρακλείου, Λαυρίου, Πάτρας, Ραφήνας.

Ο ΣΜΕ εξέφρασε αντιρρήσεις για το νομοσχέδιο υποστηρίζοντας πώς η ορθή αναβάθμιση των
λιμένων και ιδιαίτερα του εμπορικού τμήματος, θα επιτευχθεί με την παραχώρηση των προβλητών
σε περισσότερους του ενός επενδυτές, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα και η
ελεύθερη διαμόρφωση των τιμολογίων.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, παράδειγμα αποτελεί το Λιμάνι της Αμβέρσας, όπου ο Δήμος
παραχώρησε το δικαίωμα του Λιμένα σε μία ανεξάρτητη εταιρεία επ’ ονόματι Λιμάνι Αμβέρσας, με
μόνο μέτοχο τον ίδιο το Δήμο. Το λιμάνι της Αμβέρσας, κατόπιν παραχωρεί χωροθετημένα τμήματα
(concessions) σε ενδιαφερόμενους ιδιώτες, οι οποίοι είναι πολλοί, διαφορετικών συμφερόντων και
ενδιαφερόντων. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται σαφώς η μείωση του ρίσκου της πολιτείας από
ενδεχόμενη λανθασμένη χρήση του λιμένος ή οικονομική κατάρρευση του παραχωρησιούχου.
Ο ιδιώτης προφανώς αν δεν αυξήσει το πελατολόγιό του, τότε το βάρος του επιπλέον κόστους και
του προσδοκώμενου κέρδους, θα επωμιστούν οι επιχειρήσεις που ήδη χρησιμοποιούν τα εμπορικά
λιμάνια. Στην περίπτωση αυτή, δεν μιλάμε για ιδιωτικοποίηση Λιμένος αλλά για μια διαδικασία η
οποία θα συντελέσει στη συρρίκνωση της τοπικής οικονομίας προς όφελος ενός μόνο ιδιώτη.

Ο σύνδεσμος μας αριθμεί 27 μέλη τα οποία παράγουν το 80% των εργασιών του κλάδου. Οι εταιρείες
μέλη μας εξορύσσουν περισσότερα από 30 διαφορετικά ορυκτά, 10 από τα οποία σε ποσότητες
μεγαλύτερες των 300.000 τόνων ετησίως. Σημειωτέον ότι οι μισές πωλήσεις του κλάδου γίνονται
εκτός Ελλάδος, κυρίως στην Ευρώπη, αποτελώντας το 5% των εξαγωγών της χώρας.
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Η οικονομική εκμετάλλευση των ορυκτών, λόγω της φύσης τους, επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό
από την εγγύτητα της δυνατότητας θαλάσσιας μεταφοράς. Εξίσου όμως σημαντικό είναι και το
κόστος των λιμενικών τελών που καλούμαστε να πληρώσουμε στους εκάστοτε λιμενικούς
οργανισμούς. Σημειώνουμε ότι παρά το μεγάλο κύκλο εργασιών των εταιρειών μελών μας τα καθαρά
περιθώρια κέρδους είναι πολύ περιορισμένα και η οποιαδήποτε αύξηση των λιμενικών τελών θα
έθετε σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα και την επιβίωση πολλών μελών μας.
Συμπερασματικά προτείνουμε:

1. Την τμηματική παραχώρηση δραστηριοτήτων σε περισσότερους του ενός επενδυτές και όχι
την εν συνόλω παραχώρηση, με σκοπό τη διατήρηση της ισονομίας και της
ανταγωνιστικότητας των λιμενικών χρεώσεων
2. Τη διατήρηση των υπαρχουσών χρεώσεων (τέλη διέλευσης, ωριαίες αποζημιώσεις
μηχανημάτων, φορτώσεις ανά τόνο κ.ο.κ) και την καθιέρωση ενός μαθηματικού τύπου
αναπροσαρμογής αυτών ανάλογα με την ανάπτυξη της χώρας και του πληθωρισμού για τα
επόμενα δέκα έτη,

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝATURA 2000

Η Commission εξέδωσε καθοδηγητικό έγγραφο (communication) για τη διαχείριση των οικοτόπων
στο πλαίσιο του άρθρου 6 της οδηγίας 99/43/ΕΟΚ. Αποτελεί σημαντική προσπάθεια ομογενοποίησης
καλών πρακτικών ώστε το έγγραφο αυτό να αποτελέσει ολοκληρωμένο οδηγό διαχείρισης των
οικοτόπων.
Παρατίθεται στο link

Provisions_Art_6_nov_2018_el.zip

ΆΔΕΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
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Το ΠΔ 113 που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2012 σε αντικατάσταση του ΠΔ 31 του 1990 αναφέρει
ως τίτλο του: «καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού των
μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε
ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση
της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις».

Με το ΠΔ αυτό, τα μηχανήματα έργου χωρίζονται σε δύο ομάδες ανάλογα με την ισχύ τους, σε αυτά
της Ομάδας Β με κινητήρες εσωτερικής καύσης η με ηλεκτρικούς κινητήρες μέχρι 120 KW. και σ’ αυτά
της Ομάδας Α με κινητήρες εσωτερικής καύσης η με ηλεκτρικούς κινητήρες πάνω από 120 KW. Επίσης
στο ίδιο ΠΔ καθορίζονται οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες, τα καθήκοντα και οι
προϋποθέσεις άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας και στο άρθρο 10 αναφέρεται η
διαδικασία αντιστοίχισης και αντικατάστασης των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί με το Β.Δ.
7/6/31.7.46 (Α 228) η το Π.Δ. 22/1976 (Α 6) η το Π.Δ. 31/1990 όπως προέβλεπε η παράγραφος 5 του
άρθρου 4 της ΥΑ 3982/2011. Βάσει του ΠΔ αυτού εκδίδεται η απόφαση Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)
ΦΕΚ 519/6.3.2013 με την οποία κατατάσσονται τα μηχανήματα έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως
προς την δραστηριότητα του χειρισμού και επίσης γίνεται η αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών.
Συνολικά λοιπόν τα μηχανήματα έργου κατατάσσονται σε 2 ομάδες και σε 8 ειδικότητες δηλαδή 16
διαφορετικές άδειες χειρισμού μηχανημάτων έργου. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε κάθε μία
ειδικότητα έχει γίνει προσπάθεια να καταταγούν μηχανήματα παρόμοιας λειτουργίας η οποία όμως
σε κάποιες περιπτώσεις απέτυχε τελείως.

Όσον αφορά τη δυσλειτουργία και τα εμπόδια εφαρμογής της απόφασης αυτής έχουμε
χαρακτηριστικά τα εξής:
Στην ειδικότητα 5, εργασίες υπογείων έργων και μεταλλείων κατατάσσονται τα μηχανήματα
διανοίξεως στοών-σηράγγων (αρουραίοι) (ειδικότητα 5.1) μαζί με αυτά του συνόλου των
μηχανημάτων εκσκαφής και φόρτωσης στα υπόγεια, δηλαδή και τα άνω και τα κάτω των 200 ίππων
(ειδικότητες 5.3 και 5.4), αγνοώντας τον αρχικό διαχωρισμό των Ομάδων που αναφέρεται στο ΠΔ
113 που είναι κάτω η πάνω από 120 KW (161 ίπποι). Επίσης στην ίδια ειδικότητα 5.5 κατατάσσονται
και οι <<Μεγάλοι ηλεκτροκίνητοι εκσκαφείς (αποθέτες-απολύτες-ταινιόδρομοι), αποκαλύψεως και
εξορύξεως λιγνίτη και λοιπών υλικών τύπου ΚΡΟΥΠ και λοιπών τύπων>> με αποτέλεσμα μέχρι να
εκδοθεί η απόφαση Αριθμ.Οικ.21904/56/Φ113/7.3.2018 οι τοπικοί φορείς εκδόσεως αδειών,
ερμηνεύοντας τις μέχρι τότε ισχύουσες αποφάσεις, απαιτούσαν ο υποψήφιος χειριστής φορτωτή
υπογείων κάτω των 200 ίππων (ειδικότητα 5.4) να εξεταστεί και για την ειδικότητα 5.5 δηλαδή να
εξεταστεί για μηχανήματα τα οποία δεν είχε δει ούτε σε φωτογραφία. Το αδιέξοδο αυτό ήρθη μέχρι
ένα βαθμό με την ως άνω αναφερόμενη απόφαση, με την οποία δίδεται η δυνατότητα απόκτησης
άδειας επί μέρους μηχανήματος έργου και όχι του συνόλου της ειδικότητας, αλλά μόνο για όσους
κάνουν αίτηση μέχρι 31/12/2020 στην συνέχεια πάλι επανέρχεται το αδιέξοδο.
Άλλη μία περίπτωση είναι αυτή της ειδικότητας 7. Εργαζόμενος κάτοχος αδείας ειδικότητας 7.2
διατρητικού φορείου με θερμική μηχανή αν θέλει να αποκτήσει και άδεια για ηλεκτροκίνητο
διατρητικό φορείο ειδικότητα 7.3, η αδειοδοτούσα αρχή απαιτεί να εξεταστεί και για την ειδικότητα
7.1 στην οποία κατατάσσονται τα γεωτρύπανα και μάλιστα σε αυτήν την περίπτωση δεν ισχύει η
μέριμνα της απόφασης 21904/56/Φ113.
Η αλλοπρόσαλλή αυτή ερμηνεία εκτός από τις δυσκολίες που προκαλεί στο να αποκτήσει κάποιος μια
άδεια χειρισμού μηχανήματος, διότι απαιτεί να εξεταστεί και σε μηχανήματα που δεν έχει δει στην
ζωή του, προκαλεί και σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τον υποψήφιο, επειδή ζητούν να
καταβάλει το αντίτιμο των παραβόλων για το σύνολο της ειδικότητας. Για να γίνει πιο κατανοητό και
πόσο οικονομικά επιβαρυντικό για έναν εργαζόμενο είναι το θέμα θα πρέπει να αναφέρουμε ότι για
την απόκτηση του συνόλου της ειδικότητας 5 θα πρέπει ο εργαζόμενος να καταβάλει 389 €. για
παράβολα, δηλαδή ένας χαμηλόμισθος εργαζόμενος, που αμείβεται ως εκπαιδευόμενος, θα πρέπει να
καταβάλει τον μισό του μισθό για να ελπίζει ότι αποκτώντας την άδεια χειριστή θα βελτιώσει την
οικονομική του κατάσταση.
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Ο ΣΜΕ ζήτησε παρέμβαση του ΣΕΒ γιατί το θέμα της αδειοδότησης χειριστών αφορά πολλούς
κλάδους της βιομηχανίας και των κατασκευών. Επίσης πρόκειται να κινηθεί και αυτοδύναμα
ζητώντας συνάντηση με το Γεν. Γραμματέα Βιομηχανίας.

Γ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
MINLAND ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ
WORKSHOP ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΎΛΕΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Στο 2ο στρογγυλό τραπέζι στο οποίο μετείχαμε, είχε ως θέμα: «Αδειοδότηση και Ειδικό Χωροταξικό
για τις ΟΠΥ/δημόσια διαβούλευση».
Παραθέτουμε τις θέσεις που αναπτύξαμε στις αντίστοιχες ερωτήσεις που έγιναν σε μορφή ppt.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛΙΝΥΑΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΟΡΙΑΚΕΣ
ΤΙΜΕΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΝΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ»

Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 διοργανώθηκε στην Αθήνα, στο Αμφιθέατρο του Ελληνικού
Ινστιτούτου Παστέρ, εκπαιδευτική ημερίδα από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της
Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι. Παστέρ). Θέμα της ήταν οι Οριακές
Τιμές Έκθεσης (Ο.Τ.Ε.) των χημικών ουσιών και οι νέες υποχρεώσεις που προκύπτουν για τους
εργοδότες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ημερίδα ήταν υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα. Διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Ελληνικού
Δικτύου Εργαστηρίων για την Ασφάλεια (Safe Hellab) του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., το οποίο στόχο έχει την
προώθηση της υγείας και της ασφάλειας στα εργαστήρια, μεταξύ άλλων και με τη διοργάνωση
σχετικών θεματικών ημερίδων.

Η πρόεδρος ΔΣ ΕΛΙΝΥΑΕ κα Ρένα Μπαρδάνη αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της εκτίμησης των
κινδύνων που σχετίζονται με τους «χημικούς παράγοντες» , καθώς αυτοί υπάρχουν σε όλους σχεδόν
τους εργασιακούς χώρους, αλλά και σε πολλές άλλες καθημερινές μας δραστηριότητες.
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Η πρόεδρος ΔΣ ΕΛΙΝΥΑΕ κα Ρένα Μπαρδάνη

Τόνισε ιδιαίτερα το όραμα που έχει το Ινστιτούτο να δημιουργήσει και να κάνει ευρέως γνωστή την
παιδεία πρόληψης από την οποία όλοι, ανεξαρτήτως, κερδίζουν.

Μία από τις κεντρικές εισηγητικές ομιλίες επί του θέματος ήταν και αυτή του Γεν. Δντ/τή ΣΜΕ και
μέλους του ΔΣ του ΕΛΙΝΥΑΕ κ. Χ. Καβαλόπουλου.

Τίτλος της ομιλίας του ήταν « Η Εφαρμογή των οδηγιών για τους χημικούς παράγοντες (CAD) και
τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες (CMD) – Η περίπτωση της εξορυκτικής
βιομηχανίας». Ο εισηγητής αναφέρθηκε αρχικά στην τροποποίηση της οδηγίας CAD 98/24/EC, η
οποία προβλέπει ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία των εργαζομένων από χημικούς
παράγοντες. Θεσμοθετεί ενδεικτικά όρια έκθεσης (Indicative Limit Values), προβλέπει εκπόνηση
μελέτης εκτίμησης του κινδύνου, που θα εμπεριέχει μέτρα προστασίας και συνεχούς
παρακολούθησης της υγείας των εργαζομένων και της έκθεσής τους σε χημικούς ρύπους, και
προωθεί μια νέα (4η στη σειρά) λίστα Ο.Τ.Ε για χημικές ουσίες, τιμές που είναι ιδιαίτερα χαμηλές.

Ανέφερε, ακόμα, ότι επίκειται και νέα τροποποίηση με ενσωμάτωση μιας 5ης λίστας Ο.Τ.Ε. Ο εισηγητής
εκτιμά ότι σε αρκετές περιπτώσεις, και μάλιστα σε κάποιες που αφορούν ιδιαίτερα την εξορυκτική
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βιομηχανία, είναι αμφίβολο εάν σε αναλυτικό επίπεδο είναι σαφές πώς θα προσδιοριστούν οι
σχετικές χημικές ουσίες και εάν υπάρχουν κοινής αποδοχής πρωτόκολλα μέτρησης, ώστε τα
αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα και χρήσιμα για την εκτίμηση της έκθεσης.

Την εξορυκτική βιομηχανία ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι Ο.Τ.Ε για το υδροκυάνιο, το μονοξείδιο του
άνθρακα και το μονοξείδιο και διοξείδιο του αζώτου. Για τη βιομηχανία αυτή ιδιαίτερη πρόκληση
αποτελούν οι τεχνολογικές αλλαγές που απαιτούνται για την τήρηση των νέων ορίων. Για
παράδειγμα, απαιτείται η εκτεταμένη χρήση ηλεκτροκίνησης στα μεταλλεία, επενδύσεις σε
εξοπλισμό που μειώνει τις εκπομπές χημικών ρύπων (π.χ. φίλτρα, καμπίνες κ.λπ.) ή σε εξοπλισμό
εξαερισμού υπογείων έργων κ.α.

Όσον αφορά, τώρα, την οδηγία CMD 2004/37/EC, τονίστηκε κατ’ αρχάς ότι θεσμοθετεί δεσμευτικές
Ο.Τ.Ε. (Binding Limit Values) και προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις των εργοδοτών για την
αποφυγή της έκθεσης των εργαζομένων τους στις ουσίες αυτές (π.χ. ειδικό σχεδιασμό της
παραγωγικής διαδικασίας, συνεχή παρακολούθηση του περιβάλλοντος εργασίας, σήμανση των
χώρων στους οποίους είναι δυνατόν να εμφανιστούν οι σχετικές ουσίες, προγραμματισμό για
ελεγχόμενη πρόσβαση σε δεδομένους χώρους, σχέδια έκτακτης ανάγκης κ.α.). Τα όρια που υιοθετεί η
οδηγία CMD είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας προσθέτουν νέα. Ειδική
μνεία έγινε στην οριακή τιμή για το ελεύθερο κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου (0,1 mg/m3 ) και
τα απαέρια των ντιζελομηχανών (diesel exhausts) (0,05 mg/m3, ως στοιχειακό άνθρακα). Ειδικά τα
τελευταία, αποτελούν, ίσως, τη μεγαλύτερη πρόκληση για τον εξορυκτικό κλάδο.
Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο για να δείτε όλη την παρουσίαση

«Eφαρμογή των οδηγιών για τους χημικούς παράγοντες (οδηγία 98/24/ΕC CAD) και για τους
καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες (οδηγία 2004/37/EC (CMD)) για την
προστασία των εργαζομένων. Η περίπτωση της εξορυκτικής βιομηχανίας»
Χρήστος Καβαλόπουλος-Γεν. Δν/της Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων

Όλες οι εισηγήσεις παρατίθενται παρακάτω

Κάνοντας διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές
Parousiaseis_imeridas.zip

13

Δ.

ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤHE EUROPEAN INNOVATI ON PARTNERSHIP (EI P) ON RAW
MATERIALS 2020-2030
Tα κεντρικά σημεία της ΕΙP:

− Eνίσχυση του εφοδιασμού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας με πρώτες ύλες από ευρωπαϊκές
πηγές, μέσω της βελτίωσης της προσβασιμότητας στα κοιτάσματα και της αύξησης της
παραγωγής ΟΠΥ
− Εντονότερη ενεργοποίηση των ευρωπαϊκών στρατηγικών όπως:

«Πράσινη οικονομία με χαμηλή χρήση άνθρακα και ορυκτών καυσίμων
Ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της παραγωγής νέας τεχνολογίας
συσσωρευτών ενέργειας και μπαταριών για όλους τους τύπους οχημάτων-μηχανημάτων
Ενίσχυση της «έξυπνης μετακίνησης» (χαμηλή κατανάλωση ενέργειας) και της κατασκευής
«έξυπνων κτιριακών εγκαταστάσεων»
Ενίσχυση της βιώσιμης αλυσίδας αξίας με την έρευνα και εκμετάλλευση ΟΠΥ κατά βιώσιμο
τρόπο
Ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και της ευελιξίας σε επενδύσεις και αδειοδοτήσεις που
αφορούν αξιοποίηση ΟΠΥ
Καλύτερη, πιο ευέλικτη και απλούστερη νομοθεσία, καλύτερη εφαρμογή της από τα κράτη
μέλη
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της ανάπτυξης των ΟΠΥ και των κλάδων που την
εξυπηρετούν
Αύξηση της συνοχής της Ε.Ε. μέσω της αναζωογόνησης των περιφερειών, κάτι το οποίο, κατά
κύριο λόγο, προσφέρει η ανάπτυξη του εξορυκτικού κλάδου
Ίσοι όροι σε εισαγόμενες και εξαγόμενες πρώτες ύλες
Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας με κατάλληλες περιβαλλοντικές και ενεργειακές πολιτικές
Ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας με ενίσχυση ιδιαίτερων και εξειδικευμένων τεχνικών και
τεχνολογίας, βιώσιμη διαχείριση των πρώτων υλών από την πηγή μέχρι την τελική τους
απόσυρση ως απόβλητα (from cradle to grave)
Bέλτιστη αξιοποίηση όλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων (πχ Horizon), που αναφέρονται
στην καινοτομία και αφορούν στον κλάδο
Ενδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου
Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής εντός Ε.Ε. με ενδυνάμωση διαλόγου εργοδοτώνεργαζομένων και απόκτηση καλύτερων αμοιβών σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον
εργασίας
Υποστήριξη της απόκτησης κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων του εργαζόμενου
προσωπικού του εξορυκτικού κλάδου
Δημιουργία νέων συμμαχιών και στρατηγικών με διαφορετικούς κλάδους, όπου η αλυσίδα
αξίας τους διαφέρει μεν από τον εξορυκτικό κλάδο αλλά βασίζεται στα προϊόντα του

Κάνοντας διπλό κλικ στο αρχείο, μπορείτε να το διαβάσετε αναλυτικά
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Ε.

ΣΜΕ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙ ΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ
ΚΜΛΕ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 59 ΤΟΥ Ν. 4512/2018
(ΕΠΙ ΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙ ΜΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙ ΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ)
Ο Γεν. Γραμματέας Ενέργειας ΟΠΥ κ. Μ. Βερροιόπουλος σε εγκύκλιό του αναφέρει ότι προκειμένου
να επιλυθούν ζητήματα που έχουν προκύψει κατά την εκδίκαση προσφυγών κατά αποφάσεων
επιβολής προστίμων σε εργολάβους εντός μεταλλευτικών χώρων, πρέπει να ληφθεί υπόψη το εξής
βασικό στοιχείο.

Στην περίπτωση που έχει υπογραφεί σύμβαση με τον εργολάβο, ο εκμεταλλευτής δεν απαλλάσσεται
των ευθυνών του, καθώς υποχρεούται να ελέγχει και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την
πιστή υλοποίηση των έργων της σύμβασης και των διατάξεων του ΚΜΛΕ από τον εργολάβο.
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4512/2018 (άρθρο 59 παρ. 3 και άρθρο 58 παρ. 4 και 6) και
του ΚΜΛΕ «το πρόστιμο επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή», o oποίος έχει και την ευθύνη τόσο για
τη σωστή επιλογή του εργολάβου όσο και για την τήρηση των σχετικών όρων της σύμβασης,
αναφορικά με την ασφαλή λειτουργία του έργου.

Ο ΣΜΕ θεωρεί ότι με βάση τη θέση αυτή, όλη η ευθύνη σε θέματα Υ&Α εργολάβων του έργου,
μεταφέρεται στον εκμεταλλευτή, ακόμη και εάν ο εργολάβος είναι ανεξάρτητη και αυτοδύναμη,
οργανωτικά, εταιρεία.

Ο Σύνδεσμος θεωρεί ότι η εγκύκλιος αντιβαίνει τη βασική αρχή ότι κάθε εργοδότης ευθύνεται
κυρίαρχα για παρατυπίες σε σχέση με Υ&Α που αφορούν τους εργαζομένους του (άποψη και της
Commission). Η θέση του υπουργείου εκτός των διοικητικών προβλημάτων που δημιουργεί,
δημιουργεί και ποινικές προεκτάσεις σε σχέση με την απόδοση ευθυνών.
Ο ΣΜΕ πιστεύει ότι το management του έργου δεν πρέπει να συγχέεται με το κανονιστικό πλαίσιο
των υποχρεώσεων (αστικές, ποινικές ευθύνες, πρόστιμα κτλ.).
Πρέπει να διαχωριστούν οι ευθύνες από τον κύριο του έργου που αποδεδειγμένα δεν σχεδίασε τις
εργασίες λανθασμένα, ούτε αμέλησε τα θέματα Υ&Α από πλευράς απαιτήσεων και παρακολούθησης
υλοποίησής τους, σε σχέση με την εργοδοτική ευθύνη του εργολάβου σε περίπτωση παρατυπιών.

Το εδάφιο (2) του άρθρου 4 παρ. 1(στ) του ΚΜΛΕ δεν απαλλάσσει των ευθυνών τήρησης της
νομοθεσίας εκ μέρους του Εκμεταλλευτή, χωρίς να προκύπτει όμως από κανένα άρθρο ότι την
αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου αυτός.
Θεωρούμε ότι το ΥΠΕΝ ερμηνεύει λάθος τις σχετικές διατάξεις. Ο νομοθέτης περιορίζει την ευθύνη
του εκμεταλλευτή όχι στην παράβαση από πλευράς εργολάβου αλλά στην ευθύνη του και την
υποχρέωσή του επίβλεψης και ελέγχου εφαρμογής εάν ο εργολάβος ακολουθεί τα προβλεπόμενα από
τη σύμβαση και τον ΚΜΛΕ.
Από τις πληροφορίες που έχουμε, στο αντίστοιχο καθεστώς εργολαβιών στα κατασκευαστικά έργα
που διέπονται από το Ν. 1396/83 και το ΠΔ 305/96, οι Επιθεωρητές Εργασίας αντιμετωπίζουν τις
ευθύνες εργολάβων-υπεργολάβων σε θέματα ασφάλειας έναντι του κυρίου του έργου ως εξής:
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− Όταν η παρατυπία ή το ατύχημα έχει ως αιτία τον κακό συντονισμό του έργου από
συλλειτουργία εργολάβων σε ίδιο ή κοντινό χώρο, τότε η ευθύνη βαραίνει τον κύριο
του έργου
− Όταν η παρατυπία ή η παράλειψη (παρά την όποια σύμβαση με τον κύριο του έργου)
έχει αιτία την λανθασμένη οργάνωση ή τις παραλείψεις του ανεξάρτητου και
αυτοδύναμου οργανωτικά εργολάβου (πχ έλλειψη ΜΑΠ, ελλείψεις χρήσεις
απαραίτητων μέτρων προστασίας, χρησιμοποίηση προβληματικού εξοπλισμού,
χρησιμοποίηση μη κατάλληλων αδειούχων, μη ενημέρωση-εκπαίδευση προσωπικού,
λανθασμένες εντολές, κακή εκτίμηση επικινδυνότητας κτλ. κτλ.). ΤΟΤΕ Η ΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟ ΚΥΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ
ΠΕΡΙ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΩΝ
Τα ευρωπαϊκά όργανα συναποφάσισαν την ένταξη στην οδηγία περί καρκινογόνων 8 επιπλέον
ουσιών, όπως οι παρακάτω, που ενδιαφέρουν τον κλάδο:

− Diesel engine exhaust, με όριο έκθεσης 0,05 mg/m2 μετρούμενου elemental carbon. H
υποχρέωση θα τεθεί σε εφαρμογή δύο χρόνια μετά τη μεταβατική περίοδο ενσωμάτωσής της
στα εθνικά κανονιστικά πλαίσια και πέντε χρόνια μετά από αυτήν, για τους τομείς υπογείων
μεταλλείων και υπογείων κατασκευαστικών έργων
− Mηχανικά λάδια, που έχουν χρησιμοποιηθεί σε μηχανές εσωτερικής καύσης. Θεσπίζεται
δερματική ένδειξη που προσδιορίζει την πιθανότητα σημαντικής λήψης της ουσίας μέσω του
δέρματος.
Η Commission μετά από την πρόταση της SCOEL και με τη σύμφωνη γνώμη της Advisory
Committee of Safety and Health, εισηγήθηκε στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, την ένταξη
άλλων 4 ουσιών στην Οδηγία περί Καρκινογόνων. Αυτές που αφορούν ευρύτερα τον κλάδο,
είναι τα cadmium and its inorganic compounds και Αrsenic acid and its salts.
Στο Κάδμιο, η πρόταση είναι 0,001 mg/m3 ως OEL, με περίοδο χάριτος, μετά την ενσωμάτωση,
τα 7 χρόνια. Στο μεσοδιάστημα, το όριο έκθεσης ορίζεται στο 0,004 mg/m3.
Στο αρσενικό, τα άλατα και τις ανόργανες ενώσεις του, προτείνεται ως όριο (εισπνεύσιμης
ποσότητας) το 0,01 mg/m3.
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