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Περιεχόμενα

Σε λίγες γραμμές τι περιέχει η Έκθεση Πεπραγμένων του Ιανουαρίου 2019:

Α. ΔΣ

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Παράταση κατάθεσης εγγυητικών για τις αποκαταστάσεις στο πλαίσιο του Ν. 4512/18 Άρθρο 68 παρ. 22

Περί ευθύνης εργολάβων-εκμεταλλευτή και επιβολής προστίμων βάσει του άρθρου 4 του ΚΜΛΕ και του
άρθρου 59 του Ν. 4512/2018

Κοινή Συνάντηση Βιομηχανικών Συνδέσμων και Επιτροπής Χωροταξίας ΣΕΒ με τη Γεν. Γραμματεία
Χωροταξίας κ. Ε. Κλαμπατσέα
Γ. ΣΜΕ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ημερίδα «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος: εξορυκτική δραστηριότητα, κοινωνία και περιβάλλον τον 21ο αιώνα»
(τρίτο μέρος), στο Μουσείο Γουλανδρή στις 29 Ιανουαρίου 2019
Αποτίμηση στατιστικών των site του ΣΜΕ/επισκεψιμότητας της έκθεσης «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος»
Ζωντανή συνέντευξη του προέδρου του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλα στην ΕΡΤ2
Δ. ΣΜΕ και ΜΜΕ

Α. ΔΣ

Τα κυριότερα θέματα ήταν:
−
−

−

Δημιουργία νέας ιστοσελίδας ΣΜΕ
Προβολή θέσεων και αιτημάτων ΣΜΕ σε πολιτικές δυνάμεις και υποψήφιους πολιτευτές στις
Περιφέρειες, τις τοπικές εκλογές, τις ευρωεκλογές και τις εθνικές εκλογές
Εκκρεμότητες με συναρμόδια υπουργεία

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙ ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙ Σ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν. 4512/18 ΆΡΘΡΟ 68 ΠΑΡ. 22
Ο ΣΜΕ ζήτησε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ την παράταση της κατάθεσης των εγγυητικών για τις
αποκαταστάσεις πέραν των προβλεπόμενων από το Ν. 4512 Άρθρο 68 παρ. 22 χρόνου, δηλαδή εντός ενός
έτους από τη δημοσίευσή του (Ιανουάριος 2019).
Το ΥΠΕΝ έκανε αποδεκτό το αίτημα .

Η διάταξη αυτή αλλάζει μόνο με κατάθεση τροπολογίας σε νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ.

Δυστυχώς, αυτό άργησε. Πραγματοποιήθηκε με το νόμο 4602/9-3-2019, παρατείνοντας την κατάθεση των
εγγυητικών μέχρι 17-10-2019.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι λόγω της νέας διαδικασίας του 4512/18 και του σημαντικού ύψους των ποσών
που οι τράπεζες καλούνται να εγγυηθούν, δημιουργούνται μεγάλες καθυστερήσεις έκδοσης των εγγυητικών.
9

ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΤΙ ΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ ΚΜΛΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
59 ΤΟΥ Ν. 4512/2018
Το ΥΠΕΝ κυκλοφόρησε εγκύκλιο σχετικά με το θέμα, όπου αναφέρει –ερμηνεύοντας τις διατάξεις-ότι: Βάσει
του άρθρου 4 του ΚΜΛΕ, παρά το ότι έχει υπογραφεί σχετική σύμβαση μεταξύ εκμεταλλευτή και εργολάβου,
«ο εκμεταλλευτής δεν απαλλάσσεται των ευθυνών του, καθώς υποχρεούται να ελέγχει και να λαμβάνει όλα τα
αναγκαία μέτρα για την πιστή υλοποίηση των όρων της σύμβασης και των διατάξεων του ΚΜΛΕ από τον
εργολάβο.

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν. 4512/2018 «Κάθε παράβαση του εκμεταλλευτή των
διατάξεων του ΚΜΛΕ ή των εντολών των Επιθεωρητών, καθώς κα κάθε παράβαση των παραγράφων 4 και 6
του άρθρου 58 του Ν. 4512/2018, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο.
Καταλήγει ότι στο πλαίσιο εφαρμογής των προαναφερθεισών διατάξεων, σε περίπτωση διαπίστωσης
παραβάσεων του ΚΜΛΕ από εργολάβο, το πρόστιμο επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή.

Ο ΣΜΕ ζήτησε να συζητήσει το όλο θέμα με τον υπογράφοντα την εγκύκλιο Γεν. Γραμματέα Ενέργειας και ΟΠΥ
του ΥΠΕΝ κ. Μ. Βερροιόπουλο.
Στη συνάντηση που είχε μαζί του, ανέπτυξε τα νομικά του επιχειρήματα και τις ενστάσεις του σχετικά με την
επιβολή προστίμου, μονομερώς και αποκλειστικά στον εκμεταλλευτή.
Παραθέτουμε το έγγραφο-νομική ερμηνεία που καταθέσαμε σχετικά με τις προαναφερθείσες διατάξεις
επιβολής προστίμων
−

−

−
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Με το εδάφιο [1] του αρθρ. 4 παρ. 1.στ) o ο ΚΜΛΕ επιβάλλει την υπογραφή συμβάσεων με τους
εργολάβους (εργοδότες), που να εμπεριέχουν την τήρηση των διατάξεων του ΚΜΛΕ κλπ . Με βάση τους
ειδικούς όρους των συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ της επιχείρησής μας και των Αναδόχων
Εταιριών καθίσταται απολύτως σαφές, ότι έκαστη Ανάδοχος εταιρία είναι υποχρεωμένη και
αποκλειστικά υπαίτια κάθε παράλειψής της, στο πλαίσιο των συμβάσεων, στην παραβίαση των όρων
των οποίων τυχόν θα προβεί. Με άλλα λόγια, κάθε ανάδοχος αναλαμβάνει η ίδια το σύνολο των
υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και
Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.) για την Ασφάλεια και την Υγεία των εργαζομένων, υποχρεούμενη να
τηρεί τον Κανονισμό αυτό και υφιστάμενη απευθείας τον έλεγχο από όργανα της Επιθεώρησης
Μεταλλείων Βόρειας Ελλάδας (ΚΜΛΕ).
Με το εδάφιο [2] του αρθρ. 4 παρ. 1. στ) δεν απαλλάσσει των ευθυνών τήρησης τη νομοθεσίας εκ
μέρους του Εκμεταλλευτή (χωρίς να προκύπτει όμως από κανένα άρθρο ότι την αναλαμβάνει αυτός).
Άλλως δεν θα υπήρχε λόγος υπογραφής συμβάσεων μεταξύ ΔΕΗ ΑΕ με όρους και υποχρεώσεις του
εργολάβου (εργοδότης) έναντι της Εργατικής Νομοθεσίας , ΚΜΛΕ κλπ. και η παράγραφος στ) δε θα
είχε λόγο ύπαρξης.
Με το εδάφιο [3] του αρθρ. 4 παρ.1 στ) ο ΚΜΛΕ επανέρχεται στις ευθύνες των Εργοδοτών, παρότι τον
συντονισμό των δραστηριοτήτων (όπως είναι φυσικό) έχει ο Εκμεταλλευτής.

−

Με το εδάφιο [4] παρ. 2 δ) ο ΚΜΛΕ συνεχίζει περαιτέρω και επιμερίζει, κατανέμει τις ευθύνες μεταξύ
των Υπεργολάβων κάποιου εργολάβου (εργοδότη), οι οποίοι θα πρέπει να υπογράφουν μεταξύ τους
ανάλογες συμβάσεις.

Στο νόμο 3850/10 ορίζονται οι βασικές ευθύνες του εργοδότη για Υ&Α των εργαζομένων , που αφορά και
μεταλλευτικές επιχειρήσεις.
•

Στο άρθρο 72 «Ποινικές Στο άρθρο 72 ¨Ποινικές κυρώσεις¨ ο νόμος αναφέρει αναλυτικά τις ποινικές
κυρώσεις που αφορούν τους εργοδότες.

Στις μεταλλευτικές Επιχειρήσεις συνήθως οι απασχολούμενοι Εργολάβοι (Εργοδότες) ξεχωριστά ο καθένας,
έχουν δική τους Ιεραρχία (όπως επιβλέποντα μηχανικό, εργοδηγούς κλπ), δικό τους Ιατρό Εργασίας και
Τεχνικό ασφαλείας, καλύπτοντας τις υποχρεώσεις τους βάσει του ν.3850/10 και του ΚΜΛΕ και δεν υπάρχει
καμία απολύτως δυνατότητα παρέμβασης στο έργο των παραπάνω Επιστημονικών ειδικοτήτων, που
απασχολούνται στους Εργολάβους-Εργοδότες εκ μέρους του Εκμεταλλευτή, διότι θα ερχόταν σε απευθείας
σύγκρουση με την ουσία της κείμενης νομοθεσίας, όπως ιατρικό απόρρητο κλπ. Συνεπώς δεν υπάρχει και καμία
λογική ανάληψης, εκ μέρους του Εκμεταλλευτή, των ευθυνών που προκύπτουν από τις ενέργειες και
προγράμματα εργασίας κλπ που εκπονούν οι Εργολάβοι μέσω των πιο πάνω Ειδικοτήτων, σε θέματα Υ & ΑΕ
παρά μόνο στον έλεγχο της εφαρμογής τους και τη συμμόρφωση των οδηγιών που συντάσσουν, με τις
επιμέρους διατάξεις του ΚΜΛΕ κλπ.

Είναι σαφές οτι από πουθενά δεν προκύπτει η εξαφάνιση και η μετακύλιση των ευθυνών των εργοδοτών
εργολάβων, υπεργολάβων κ.λ.π. στον Εκμεταλλευτή. Αντίθετα η έννοια της κατανομής ευθυνών, όπως
αναφέρθηκε και η αναλυτική αναφορά στις ευθύνες και υποχρεώσεις των εργοδοτών γενικώς με το άρθρο 4
παρ. 2 και παρ. 3 του ΚΜΛΕ, δείχνει λεπτομερώς τις υποχρεώσεις τους έναντι της νομοθεσίας και τις ευθύνες
που προκύπτουν από την παραβίασή της.

Συνήθως με βάση τους ειδικούς όρους των συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ των μεταλλευτικών
Επιχειρήσεων και των Αναδόχων Εργολαβικών Εταιριών καθίσταται απολύτως σαφές, ότι έκαστη η Ανάδοχος
εταιρία είναι υποχρεωμένη και αποκλειστικά υπαίτια για κάθε παράλειψής της, στα πλαίσια των συμβάσεων,
στην παραβίαση των όρων των οποίων τυχόν θα προβεί. Με άλλα λόγια, κάθε Ανάδοχος εταιρία αναλαμβάνει
η ίδια το σύνολο των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.) για την Ασφάλεια και την Υγεία των εργαζομένων,
υποχρεούμενη να τηρεί τον Κανονισμό αυτό και υφιστάμενη απευθείας τον έλεγχο από όργανα των
Επιθεωρήσεων Μεταλλείων (ΚΜΛΕ).
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Τονίζονται με έμφαση τα παρακάτω περί ευθύνης:

Εντύπωση προκαλεί η πολλές φορές διαπιστωμένη εσφαλμένη ανάγνωση του άρθρου 4 του ΚΜΛΕ εκ μέρους
του ΥΠΕΝ, και ιδίως της παραγράφου στ) Είναι προφανέστατο ότι βούληση του νομοθέτη σε μια τέτοια
περίπτωση, ήτοι σε περίπτωση ρητής αναφοράς στην σύμβαση των υποχρεώσεων του εργολάβου στην
τήρηση ειδικών κανονισμών κτλ, είναι η απαλλαγή του εκμεταλλευτή από αυτές τις συγκεκριμένες
υποχρεώσεις, ή σε κάθε περίπτωση η ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ της όποιας ευθύνης του, η οποία, ενόψει της συμβατικής
πρόβλεψης και ανάληψης από τον εργολάβο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παραμένει η ίδια. Διαφορετική
ερμηνεία της συγκεκριμένης διάταξης θα οδηγούσε σε άτοπα αποτελέσματα και σε εις ολόκληρον ευθύνη και
μάλιστα κατά αντικειμενική υπαιτιότητα σε βάρος του εκμεταλλευτή – πράγμα που ουδόλως ο νομοθέτης
αναφέρει –αν και θα μπορούσε εφόσον αυτή ήταν η βούλησή του- στις σχετικές διατάξεις. Είναι δε αδιανόητη
μια διαφορετική θεώρηση του πράγματος, ενόψει του ότι μια τέτοια διάταξη, που δημιουργεί και ρυθμίζει την
ευθύνη, δεν θα μπορούσε παρά να ερμηνεύεται στενά και όχι ευρύτερα από το ίδιο το νόημα της ρύθμισης.

Προς επίρρωση, μάλιστα, τούτου, ο νομοθέτης συνεχίζει στο ίδιο το άρθρο:

«Όμως, και στην περίπτωση που έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση, ο εκμεταλλευτής δεν απαλλάσσεται των
ευθυνών του, καθώς υποχρεούται να ελέγχει και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πιστή υλοποίηση
των όρων της σύμβασης και των διατάξεων του ΚΜΛΕ από τον εργολάβο».
Στην ουσία, εδώ ο νομοθέτης επιβεβαιώνει την άνω άποψή μας και όχι τη μονομερή ερμηνεία του ΥΠΕΝ,
αναφέροντας και εν τέλει περιορίζοντας την ευθύνη του εκμεταλλευτή ΟΧΙ στην παράβαση από πλευράς του
εργολάβου, αλλά στην ευθύνη του και υποχρέωση επίβλεψης και ελέγχου εφαρμογής εάν ο εργολάβος
ακολουθεί τα εκ του ΚΜΛΕ και της συμβάσεως προβλεπόμενα. Συνεπώς, ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΕΔΩ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΟΜΟΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ εκμεταλλευτή -πολύ περισσότερο ευθύνη αυτού κατ΄αποκλεισμό της
όποιας ευθύνης του εργολάβου αλλά δημιουργείται μια «ανεξάρτητη» και «διαφορετική» υποχρέωση (στην
ουσία από αστοχία διατύπωσης αναφέρεται ως «ευθύνη» στην νόμο) ως προς τα μέτρα ελέγχου. Εξ άλλου η
μέχρι σήμερα τακτική τουλάχιστον της ΕΒΕ ήταν η απευθείας επιβολή των αναλόγων προστίμων προς τους
Εργολάβους (Εργοδότες) για παραβάσεις τους και ενίοτε η παράλληλη μικρότερου μεγέθους επιβολή
προστίμου προς τον Εκμεταλλευτή, για πλημμελή έλεγχο αλλά όχι για την καθαυτού παράβαση-ευθύνη του
εργοδότη εργολάβου.
Σε τι διαφέρει μάλιστα αυτή από την ευθύνη που δημιουργείται σε βάρος του παρανομούντος εργολάβου από
την ευθύνη του εκμεταλλευτή;

Είναι προφανές ότι υπάρχει περίπτωση παράβασης του Νόμου από πλευράς εργολάβου, η οποία να μην
δημιουργεί υποχρεωτικά και συνακόλουθα άλλη υποχρέωση από πλευράς εκμεταλλευτή, εφόσον ο τελευταίος
αποδείξει ότι έχει εξαντλήσει τα μέσα ελέγχου του προς εκείνον. Για παράδειγμα κάποιος ΕργολάβοςΕργοδότης αναθέτει σε οδηγό μη έχοντα την κατάλληλη επαγγελματική άδεια, την πρωινή μεταφορά του
προσωπικού του από μια πόλη προς την έδρα του Εκμεταλλευτή, με το όχημα της εταιρείας του. Τι θα συμβεί
σε περίπτωση εργατικού-τροχαίου ατυχήματος. Θα έχει την ευθύνη ο Εκμεταλλευτής? Ξεφεύγει από κάθε
έννοια λογικής και δικαίου.
Είναι καταφανές ότι η νέα αυτή ερμηνευτική εγκύκλιος του ΥΠΕΝ έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ισχύουσα
νομοθεσία Ν3850/10, με τον ΚΜΛΕ και την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή.
Προσθέτουμε επίσης, το τι ισχύει σε παρεμφερείς δραστηριότητες όπως στον κατασκευαστικό κλάδο.

Μετά από συζήτηση με έμπειρους Επιθεωρητές Εργασίας για το πώς αντιμετωπίζονται οι ευθύνες εργολάβων
υπεργολάβων σε θέματα ασφάλειας έναντι του κύριου του έργου, σε κατασκευαστικά έργα, με βάση το Ν.
1396/83 και το ΠΔ 305/96, προκύπτουν τα 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

Πιστεύουμε ότι πρέπει και η Επιθεώρηση Μεταλλείων να συνταυτιστεί με αυτήν την πρακτική.

ΚΟΙΝΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΣΕΒ
ΜΕ
ΤΗ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Κ. Ε. ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
ΚΑΙ
ΓΕΝ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Στη συνάντηση αυτή μετείχε και ο ΣΜΕ, όπου ανέπτυξε τις γνωστές θέσεις του (Έκθεση Πεπραγμένων 2018)
για το Ειδικό Χωροταξικό για τις ΟΠΥ, της Βιομηχανίας και του Τουρισμού.

Επίσης αναφέρθηκε στα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια ότι έχουν αρκετές ατέλειες ή ανακρίβειες όπως
το Χωροταξικό της Κρήτης και η περίπτωση του γύψου της Σητείας, η μη αναφορά για τους ορυκτούς πόρους
στο Περιφερειακό Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η μη αναφορά στο λιγνιτικό πεδίο Ελασσόνας στο
Περιφερειακό της Θεσσαλίας.
Επεσήμανε ότι δημιουργούνται και χωροταξικά προβλήματα από τη μη έκδοση νέου σύγχρονου νομοσχεδίου
για τον Αιγιαλό και την Παραλία.

Τέλος, έθιξε το θέμα δημιουργίας συστημάτων και υποδομών παρακολούθησης χωροταξικού και
πολεοδομικού σχεδιασμού με ενεργοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και την υλοποίηση των
παρατηρητηρίου

Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ
«ΤΑ
ΟΡΥΚΤΑ
ΚΑΙ
Ο
ΆΝΘΡΩΠΟΣ:
ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ»
(ΤΡΙΤΟ
ΜΕΡΟΣ),
ΣΤΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ
ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ
ΣΤΙΣ
29
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Διακόσιοι ογδόντα μαθητές και μαθήτριες από τα σχολεία του Λαυρίου ,της Χαλκηδόνας, της Φιλαδέλφειας
της Νέας Ιωνίας και των Αναβρύτων παρακολούθησαν την εκδήλωση που είχε θέμα «Τα Ορυκτά και ο
Άνθρωπος: Εξορυκτική δραστηριότητα, κοινωνία και περιβάλλον τον 21ο αιώνα» στο Μουσείο Γουλανδρή και
που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων. Με ερωτήσεις όπως τι διαφορά έχει η Αλούμινα
από το Αλουμίνιο ,πόσο πλούσια είναι η χώρα μας σε ορυκτά. γιατί έχει σταματήσει η εξόρυξη Πεντελικού
Μαρμάρου, για πόσα χρόνια έχουμε αποθέματα λιγνίτη οι μαθητές παρακολούθησαν με πολύ ενδιαφέρον για
ένα περίπου δίωρο την εκδήλωση ενώ ξεναγήθηκαν και στην σχετική έκθεση που αναπτύσσεται μέσα στο
Μουσείο.
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Εκ μέρους του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, χαιρέτησε ο γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου κ
Χρήστος Καβαλόπουλος, ο οποίος επεσήμανε 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. 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, 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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ΑΠΟΤΙ ΜΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙ ΚΩΝ ΤΩΝ SI TE ΤΟΥ ΣΜΕ/ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ «ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ Ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ»
Από μία εσωτερική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε σχέση με την επισκεψιμότητα των site του ΣΜΕ
orykta.gr και sme.gr, σας επισυνάπτονται τα στατιστικά επισκεψιμότητας του site www.orykta.gr (από το
2015 που ξεκίνησε μέχρι σήμερα), που έχει αναγνωριστεί και επίσημα από το Υπουργείο ως προτεινόμενο
εκπαιδευτικό εργαλείο και του site sme.gr που λειτουργεί εδώ και χρόνια αλλά τα στατιστικά αφορούν την
περίοδο (Ιανουάριος 2018-Δεκέμβριος 2018).
Αναλυτικότερα:
Στο orykta.gr:
•
•
•
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Χρήστες 173.192 άτομα: είναι οι μοναδικοί σε ένα 24ωρο και μετά το 48ωρο μετριέται δεύτερος
Ποσοστό εγκατάλειψης΅: είναι όσοι διαβάζουν κάτω από τρεις σελίδες
Σελίδες/περίοδο σύνδεσης: πόσες σελίδες δηλαδή ανά επισκέπτη αντιστοιχούν κατά μέσο όρο
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Αναφορικά με το site sme.gr, :
Χρήστες 8.468 άτομα

Aναλυτικά για τα υπόλοιπα στοιχεία θα δείτε στο σχετικό πίνακα που επισυνάπτεται παρακάτω:
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Με μία σύντομη έρευνα επισκεψιμότητας της Έκθεσης «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» που πραγματοποιήθηκε
από το ΣΜΕ, προέκυψε ότι από το Μάϊο του 2017 που λειτουργεί η Έκθεση, την έχουν επισκεφτεί γύρω στα
30.000 άτομα. Η έκθεση θα συνεχιστεί στο Μουσείο μέχρι και Ιούνιο του 2019. Η συνέχεια θα δοθεί σε κάποια
άλλη πόλη, το πιο πιθανό στη Θεσσαλονίκη, όπου θα μεταφερθεί η έκθεση με κόστος των εταιρειών μελών του
ΣΜΕ, για να λειτουργήσει σε επιλεγμένο εκθεσιακό χώρο, ώστε να την επισκεφτούν σχολεία και ευρύτερο
κοινό, γνωρίζοντας από κοντά το αντικείμενό μας. Επίσης στο πλαίσιο της Έκθεσης «Τα Ορυκτά και ο
Άνθρωπος» πραγματοποιήθηκαν τρεις ημερίδες στις 20 και 26 Απριλίου 2018 και στις 29 Ιανουαρίου 2019 με
θέμα «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος. Εξορυκτική Δραστηριότητα, κοινωνία και περιβάλλον τον 21ο αιώνα»
.Συνολικά συμμετείχαν γύρω στα 20 σχολεία με περίπου 900 μαθητές.

ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΜΕ Κ. Α. ΚΕΦΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΕΡΤ2
Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκπομπής «Επιχειρήματα» και με αφορμή το άρθρο του κ. Κεφάλα στο
Βήμα «Η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία, μοχλός ανάπτυξης της χώρας».
Παρουσιάστηκαν όλα τα γνωστά στοιχεία για τη σημασία του κλάδου από τη μελέτη του ΙΟΒΕ,
όπως και οι θέσεις του ΣΜΕ για τη συμβολή του κλάδου στην ανάπτυξη άλλων, βασικών για την
ελληνική οικονομία. Τομέων δραστηριοτήτων (βιομηχανία, κατασκευές κτλ.)

Επίσης, ο Πρόεδρος του ΣΜΕ αναφέρθηκε στις δυνατότητες αρμονικής συνύπαρξης του κλάδου με τον
τουρισμό και στις θέσεις του Συνδέσμου για την ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών λιμανιών της χώρας.
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Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ
Την παρέμβαση του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και
το ΤΑΙΠΕΔ πρόβαλλαν τον Ιανουάριο εφημερίδες και ιστολόγια.

Παραθέτουμε το σχετικό δελτίο τύπου:

Η Σχεδιαζόμενη αναβάθμιση των εμπορικών λιμανιών μέσω της παραχώρησης δραστηριοτήτων σε ιδιώτες
επενδυτές, θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των τοπικών περιφερικών κοινωνιών υποστηρίζει με επιστολή προς
τον Υπουργό Ναυτιλίας Φώτη Κουβέλη ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων επισημαίνοντας όμως
την πλήρη αντίθεση του στην ανάθεση της εκμετάλλευσης σε έναν μόνο επενδυτή ανά λιμένα που
μπορεί να οδηγήσει σε πρακτικές μονοπωλίων με σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος διακίνησης των
προϊόντων και στην ανταγωνιστικότητα των εξαγωγικών επιχειρήσεων.
Στην επιστολή του, ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει την ανάγκη της παραχώρησης των προβλητών σε
περισσοτέρους από έναν επενδυτές ώστε να διασφαλιστούν η ανταγωνιστικότητα και η ελεύθερη
διαμόρφωση των τιμολογίων .Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι μέσω των εμπορικών λιμένων διακινούνται είτε
για εξαγωγές είτε για την εξυπηρέτηση νησιωτικών περιοχών σημαντικές ποσότητες εξορυκτικών
προϊόντων .Η εγγύτητα της δυνατότητας θαλάσσιας μεταφοράς αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για την
ελληνική εξορυκτική- μεταλλουργική βιομηχανία .Επισημαίνει ακόμα ότι σημαντικές επιχειρήσεις της
Βορείου Ελλάδος με ηγετικό ρόλο στη διεθνή αγορά παραγομένων προϊόντων χρησιμοποιούν λιμάνια όπως
του Βόλου και της Καβάλας για την διακίνηση τους και βέβαια ανατροπές στο κόστος διακίνησης τους θα
δημιουργήσουν ουσιαστικά προβλήματα.
Τέλος στην επιστολή προς τον κ Κουβέλη, που κοινοποιείται στον Υπουργό Οικονομικών αλλά και στον
πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ προτείνεται :
•

•

•

Η 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
Τη διατήρηση των υπαρχουσών χρεώσεων (τέλη διέλευσης ,ωριαίες αποζημιώσεις μηχανήματων
,φορτώσεις ανά τόνο κοκ)και την καθιέρωση ενός μαθηματικού τύπου αναπροσαρμογής αυτών
ανάλογα με την ανάπτυξη της χώρας και του πληθωρισμού για τα επόμενα δέκα χρονιά
Την εξασφάλιση επαρκούς χώρου τον οποίον θα μπορούν να μισθώσουν τοπικές εταιρίες με
διακίνηση άνω των 100.000 τόνων ,κατά προτεραιότητα εντός λιμένα.

Και μερικές από τις δημοσιεύσεις:
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