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ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ
ηει.: 6948174206
e-mail : dimitrisbks@yahoo.gr
ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟ ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ
-Σνπ εγγξάθνπ ηεο Δπηζεψξεζεο Μεηαιιείσλ Ννηίνπ Διιάδνο πξνο ην πλήγνξν ηνπ
Πνιίηε, ζε απάληεζε ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ζρεηηθά κε ηελ ειιηπή πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε, ελεξγψλ θαη κε, κεηαιιείσλ βσμίηε ζηε Φσθίδα.
-Σεο έθζεζεο-αλαθνξάο ησλ κεραληθψλ ηεο Δπηζεψξεζεο Μεηαιιείσλ Ννηίνπ Διιάδνο.
-Σηο παξαηεξήζεηο, ηνλ ζρνιηαζκφ θαη ηα αηηήκαηα ηνπ Γεκεηξίνπ Μπάθα ζηα παξαπάλσ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ πξνο:
1. ΔΙΑΓΓΔΛΔΑ ΠΡΩΣΟΓΙΚΩΝ ΑΜΦΙΑ, γηα έληαμε ζην θάθειν ηεο απφ 2-3-2012
θαηαγγειίαο θαη κελπηήξηαο αλαθνξάο κνπ θαηά παληφο ππεπζχλνπ.
2. ΤΝΗΓΟΡΟ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ, γηα έληαμε ζην θάθειν ηεο απφ 12-3-2012 θαη κε αξηζκφ
πξσηνθφιινπ 150622/9080/2012/12-3-2012 αλαθνξάο κνπ.
3. ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ – ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, γηα έληαμε ζην θάθειν
ηεο απφ 7-3-2012 θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 2152/7-3-2012 θαηαγγειίαο κνπ.
4. ΩΜΑ ΓΙΩΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΓΚΛΗΜΑΣΟ, γηα έληαμε ζην θάθειν ηεο απφ 20-32012 θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 4037 θαηαγγειίαο κνπ.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1
ην κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ΔΜΝΔ /Φ 11,2,33/2487/27-06-2012 έγγξαθν ηεο Δπηζεψξεζεο
Μεηαιιείσλ Ννηίνπ Διιάδνο πξνο ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε αλαθέξεηαη: «(…)ζαο
γλσξίδνπκε φηη ε Τπεξεζία καο, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, πνπ θαηά θχξην ιφγν
είλαη ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ θαη δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ησλ
εξγαδνκέλσλ, ησλ πεξίνηθσλ θαη θάζε είδνπο έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ (…) » θιπ.
Οη αξκνδηφηεηεο φκσο ησλ Δπηζεσξήζεσλ Μεηαιιείσλ πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 44 θαη 45
ηνπ Π.Γ. 238/79, κεηαμχ απηψλ είλαη θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σηο αξκνδηφηεηεο
επίζεο ηεο Δπηζεψξεζεο Μεηαιιείσλ νξίδεη ν Κ.Μ.Λ.Δ. ζην Άξζξν 3. Σν αλαθέξσ
αλαιπηηθά ζηελ θαηαγγειία, ζει. 57, φπσο αλαθεξφηαλ ζηνλ Καλνληζκφ Μεηαιιεπηηθψλ θαη
Λαηνκηθψλ Δξγαζηψλ. Απφθαζε 11-5ε/Φ/17402 ηεο 12/31-12-84 ΦΔΚ 914Β ην αληηγξάθσ
θαη εδψ απφ ηελ απφθαζε Γ7/Α/ΟΙΚ. 12050/2223 ΦΔΚ 1227/14-6-2011 φπσο δειαδή
ηξνπνπνηήζεθε ν Κ.Μ.Λ.Δ., ρσξίο νπζηαζηηθέο δηαθνξέο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
Άξζξν 3: Κξαηηθόο Έιεγρνο
Παξάγξαθνο 1.
Ο έιεγρνο κε ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ αζθείηαη από ηελ αξκόδηα
Δπηζεώξεζε Μεηαιιείσλ, ε νπνία ζηειερψλεηαη θαηάιιεια θαη εμνπιίδεηαη κε ηελ
απαξαίηεηε πιηθνηερληθή ππνδνκή, ψζηε λα δχλαηαη λα επηηειέζεη ην έξγν απηφ. Η
Δπηζεψξεζε Μεηαιιείσλ νθείιεη λα επηζεσξεί φια ηα έξγα, φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν
2, παξάγξαθνο δ., ζηα νπνία εθηεινχληαη κεηαιιεπηηθέο θαη ιαηνκηθέο εξγαζίεο, φπσο απηέο
πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2, παξάγξαθνο γ., λα δίλεη ηηο θαηάιιειεο εληνιέο θαη λα επηβάιιεη
ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηηο απφ ην Νφκν πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.

1

Δηδηθά ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ν έιεγρνο απηφο δηελεξγείηαη θαη από ηηο
θαζ’ χιελ αξκφδηεο ππεξεζίεο (Δπηζεσξεηέο Πεξηβάιινληνο, Κιηκάθηα Διέγρνπ
Πεξηβάιινληνο θιπ.).
Παξάγξαθνο 3. Δδάθην 3.
Ο Διεγθηήο Μεραληθφο έρεη δηθαίσκα λα ειέγρεη φια ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηηο κεηαιιεπηηθέο θαη ιαηνκηθέο εξγαζίεο, ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη λα ιακβάλεη άκεζα αληίγξαθα φισλ ησλ ζρεηηθψλ
εγγξάθσλ θαη ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ.
Ση είλαη ν Καλνληζκόο Μεηαιιεπηηθώλ θαη Λαηνκηθώλ Δξγαζηώλ (Κ.Μ.Λ.Δ.).
Αληηγξάθνπκε απφ ην ΦΔΚ 1227Β / 14-6-2011, Απφθαζε Γ7/Α/ΟΙΚ. 12050/2223:
Ο Τθππνπξγφο Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
Έρνληαο ππφςε:
(…)
Απνθαζίδνπκε:
Όηη νη κεηαιιεπηηθέο θαη ιαηνκηθέο εξγαζίεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ή εθκεηάιιεπζε, ε
επεμεξγαζία ησλ νξπθηψλ πξψησλ πιψλ, δηέπνληαη ζην εμήο απφ άπνςε νξζνινγηθήο
δξαζηεξηφηεηαο, αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ πεξηνίθσλ θαη πξνζηαζίαο
ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο:
ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. θνπφο – Οξηζκνί – Γεληθέο Τπνρξεψζεηο – Γεληθά Κξηηήξηα Οξζνινγηθήο
Γξαζηεξηφηεηαο.
Άξζξν 1: θνπφο.
1. θνπφο ηνπ Κ.Μ.Λ.Δ. είλαη ε ζέζπηζε ησλ θαλφλσλ νξζνινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο,
αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ πεξηνίθσλ θαη πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο, γηα ηηο εξγαζίεο εληνπηζκνχ ή εθκεηάιιεπζεο ή αμηνπνίεζεο ή επεμεξγαζίαο
ησλ νξπθηψλ πιψλ, θαζψο θαη γηα ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο θάζε
κεηαιιεπηηθνχ ή ιαηνκηθνχ ρψξνπ.
2. α.β.) Καζνξίδνληαη νη ππνρξεψζεηο εθκεηαιιεπηψλ, εξγνδνηψλ, κειεηεηψλ, επηβιέπνλησλ
κεραληθψλ θαη εξγαδνκέλσλ.
(...)
3. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ είλαη ππνρξεσηηθέο γηα φζνπο πξναλαθέξζεθαλ
ζηελ παξάγξαθν 2. α.β. απηνχ ηνπ άξζξνπ, απφ ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη ε ζρνιαζηηθή
ηήξεζή ηνπο. Η παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ απηψλ επηζχξεη ηηο απφ ην Νφκν πξνβιεπφκελεο
θπξψζεηο.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 2
Από ηα παξαπάλσ είλαη ΑΦΔΣΑΣΟ όηη ζηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Δπηζεώξεζεο
Μεηαιιείσλ είλαη ε ππνρξεσηηθή θαη ζρνιαζηηθή εθαξκνγή όισλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
Κ.Μ.Λ.Δ., άξα θαη ησλ άξζξσλ πνπ αθνξνύλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ
απνθαηαζηαζε θάζε ιαηνκηθνύ ή κεηαιιεπηηθνύ ρώξνπ, θαη δελ πξνθύπεη από πνπζελά
νύηε ππνλνείηαη ζην ειάρηζην ην αληίζεην.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 3
Δίλαη παξάδνμν ην φηη ε Δπηζεψξεζε Μεηαιιείσλ Ννηίνπ Διιάδνο απαληά ζε έγγξαθν ηνπ
πλήγνξνπ ηνπ Πνιίηε κε ζέκα: «Πεξηβαιινληηθή Απνθαηάζηαζε ζε Μεηαιιεία Βσμίηε ζηε
Φσθίδα», αθαηξεί απφ ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο (κε απφθαζε Πνηνπ; Πφηε θαη κε Πνην δηθαίσκα
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θαηαξγείηαη δηάηαμε πνπ ηζρχεη απφ ην 1984 ηνπιάρηζηνλ θαη επηβεβαηψλεηαη πξφζθαηα;) ηηο
έρνπζεο ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ, θαη δελ
απαληά θαζόινπ ζην ζέκα ζαλ λα κελ ππάξρεη θαη αζρνιείηαη κε άιια ζέκαηα. Έρεη ηελ
εληχπσζε φηη θαζάξηζε φζνλ αθνξά ηηο επζχλεο ηεο κε φιν απηφ ην έγθιεκα πνπ γίλεηαη ζηε
Φσθίδα;
Παξόια απηά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΔΚΑ, δηεύζπλζε: Δπηζεώξεζε Μεηαιιείσλ
Ννηίνπ Διιάδνο – Σκήκα Α, ζηε ζέζε Αληηθείκελν-Αξκνδηόηεηεο αλαθέξεη: Έιεγρνο
Πξνζηαζίαο θαη Απνθαηάζηαζεο Πεξηβάιινληνο ησλ Μεηαιιεπηηθώλ θαη Λαηνκηθώλ
Δξγαζηώλ.
Αθνχ εμεηάζνπκε θαη ηελ Έθζεζε - Αλαθνξά ζα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 4
Η θαηαγγειία γλσζηνπνηήζεθε ζηελ Δπηζεψξεζε Μεηαιιείσλ Ννηίνπ Διιάδνο ζηηο 5-3-2012
κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 683.
Ο έιεγρνο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 14 έσο 18-5-2012. Άξα είρε ηελ θαηαγγειία θαη θαηά ηα
αλαθεξφκελα ζηελ έθζεζε-αλαθνξά ζην Κεθάιαην: Γεληθά (ζειίδα1): «Εξεηάζηηκαν
διεξοδικά θέμαηα πος έσοςν πποκύτει από καηαγγελίερ ζηην Υπηπεζία μαρ» θαη αθνχ ηελ
εμέηαζαλ δηεμνδηθά ηη απνθάζηζαλ; Να δειψζνπλ ηερληέλησο αλαξκφδηνη. Παξά ηελ ζαθή
εληνιή ηνπ Νφκνπ. Απηφ εμππεξεηεί πνηνλ; Σν δεκφζην πινχην; Σν πεξηβάιινλ; Ή ηελ
εηαηξεία θαη ηνπο κεηφρνπο ηεο;
Σν έγγξαθν ηνπ πλήγνξνπ ηνπ Πνιίηε πξνο ηελ Δπηζεψξεζε κε ην νπνίν παξαθαιείηαη λα
ηνπ απνζηείιεη αληίγξαθα ησλ εθζέζεσλ πνπ έρεη ζπληάμεη γηα ηηο ελεξγέο εθκεηαιιεχζεηο,
θαζψο θαη γηα απηέο ζηηο νπνίεο εθξεκεί ε απνθαηάζηαζε θαη λα καο ελεκεξψζεη γηα ηπρφλ
δηαπηζηψζεηο παξαβάζεσλ, επηβνιή πξνζηίκσλ ή άιισλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ εζηάιε ζηηο
14-6-2012.
Η έθζεζε-αλαθνξά ησλ κεραληθψλ ηεο Δπηζεψξεζεο ρσξίο άιια έγγξαθα απφ απηά πνπ
εδεηνχλην εζηάιεζαλ ζην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε ζηηο 27-6-2012 κε εκεξνκελία ζχληαμήο ηεο
22-6-2012, έλα κήλα θαη πιένλ κεηά ηελ απηνςία.
Απφ φζα δεηάεη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, απνζηέιεη κφλν ηελ ηειεπηαία έθζεζε-απηνςία, νη
παιαηφηεξεο δελ ππάξρνπλ; Να θαλεί ε δηαρξνληθή αληηκεηψπηζε ηεο Δπηζεψξεζεο πξνο ηε
ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία. Η όιε θαηάληηα δελ είλαη ρηεζηλή.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 5
ηελ έθζεζε-αλαθνξά, ζην Κεθάιαην 1. Γεληθά, αλαθέξεηαη:
«Πξηλ ηελ απηνςία καο πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε κε ηνλ ηνπηθφ δηεπζπληή ηεο εηαηξείαο
θ. αλνχδν θαζψο θαη ηνπο Κνχζε Ι. (Σνκέαο Πξνγξακκαηηζκνχ Δθκεηαιεχζεσλ) θαη
Καιαξίδε Γ. (Σνκέαο πζηεκάησλ θαη Γηαρείξεζεο). Αθνινχζεζε ζπλάληεζε κε ηνπο
εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο εθκεηαιιεχηξηαο εηαηξείαο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ θ.
Παζζά Α. (κέινο ηνπ ζσκαηείνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ελ ιφγσ εηαηξεία) θαη ηνλ θ.
Αξβαληηά Π. (Πξνέδξνπ ηνπ σκαηείνπ Υεηξηζηψλ). εκεηψλεηαη φηη θαηά ηε ζπλάληεζή καο
κε ηνπο αλσηέξσ εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ, δελ καο ηέζεθαλ απφ ηελ πιεπξά ηνπο
θάπνηα γεληθά ή εηδηθά ζέκαηα ζε φ,ηη αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ».
Σερληθφο αζθαιείαο ηεο εηαηξείαο είλαη ν θ. Παχινο Αζαλάζηνο. Παξαθάησ, αλαθέξεηαη
παξψλ, αληί ηνπ Παχινπ Αζαλάζηνπ ν νπνίνο απνπζίαδε, ν θ.Σζνχκαο.
Αο ηα θξαηήζνπκε απηά ηα νλφκαηα γηαηί ζχκθσλα κε ην Άξζξν 1. παξάγξαθνο 3 ηνπ
Κ.Λ.Μ.Δ., έρνπλ θαη απηνί ππνρξεψζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη ε παξάβαζε ησλ
δηαηάμεσλ επηζχξεη ηηο απφ ην Νφκν πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
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Οη θπξηόηεξεο παξαηεξήζεηο θαη δηαπηζηώζεηο ησλ ππνγξαθόλησλ κεραληθώλ είλαη νη
αθόινπζεο.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 6
Δγθαηαζηάζεηο ζην 51ν ρικ. Λακίαο-Ακθηζζαο – πλεξγείν Ορεκάησλ. (ζειίδα 2)
Αλαθέξεηαη:
1. Οη εγθαηαζηάζεηο δηαζέηνπλ ην κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 1866/Φ701.3/407/27-2-2007
πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο (ιήμε 27-2-2012).
Γειαδή ζηηο 22-6-2012 δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ πνπ έιεμε ζηηο 27-2-2012, πξηλ ηέζζεξηο
κήλεο!
Δπίζεο αλαθέξεηαη:
ε φ,ηη αθνξά ην ρεηξηζκφ ησλ γεξαλνγεθπξψλ δηαπηζηψζεθε φηη δελ γίλεηαη απφ αδεηνχρν
ρεηξηζηή ή απφ εξγαδφκελνπο πνπ ηνπο έρεη γίλεη αλάζεζε κε ηελ ηππνδχλακε, αιιά απφ φιν
ην πξνζσπηθφ ηνπ θάζε ρψξνπ εξγαζίαο. Γηαπηζηψζεθε φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο
γεξαλνγέθπξεο, ην άγθηζηξν αζθαιείαο ή έιεηπε ή ήηαλ ραιαζκέλν.
Ση πξνηείλεηαη:
Α) Απνζηνιή εγγξάθνπ ιήςεο κέηξσλ αζθάιεηαο κε ηα θάησζη.
6) αο ππελζπκίδνπκε φηη ν ρεηξηζκφο φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο ζαο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ γεξαλνγεθπξψλ) πξέπεη λα γίλεηαη απφ άηνκα ηα νπνία
θαηέρνπλ ηηο απφ ην λφκν πξνβιεπφκελεο άδεηεο θιπ.
8) Να ηνπνζεηεζνχλ θαη λα επηζθεπαζηνχλ θαηά πεξίπησζε ηα άγθηζηξα αζθαιείαο ησλ
γεξαλνγεθπξψλ.
Απνξία: Παιαηφηεξα ηη γηλφηαλ; Ση γξάθνπλ νη εθζέζεηο; Καη ηψξα πνπ απιά ην ππελζχκηζαλ
ρσξίο ρξνληθφ φξην ηη ζα γίλεη; Οη εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ δελ ηα είραλ αληηιεθζεί; Γελ
ηα απαηηνχλ;
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 7
Γξαθείν Τ. θαη Α. Δθπαηδεχζεηο. (ζειίδεο 2&3)
Αλαθέξεηαη:
Γελ έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν αζθαιείαο θαη πγείαο. ην ρψξν θξαηνχληαη ηα βηβιία
κεηξήζεσλ ζθφλεο θαη ζνξχβνπ. Σα βηβιία απηά δελ είλαη μερσξηζηά γηα θάζε θεκεηάιιεπζε
θαζψο γίλεηαη δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Αληίζεηα ην βηβιίν
αεξηζκνχ θαη ζεξκνθξαζηψλ είλαη δηαρσξηζκέλν αλά εθκεηάιιεπζε θαη εθεί θαηαρσξνχληαη
ηα απνηειέζκαηα ησλ κεληαίσλ κεηξήζεσλ αλά εθκεηάιιεπζε.»
Γ. ΜΔΣΑΛΛΔΙΑ
1.Τπφγεηεο εθκεηαιιεχζεηο (ζειίδα 4)
Τπήξρε θνληέηλεξ (θαηάιπκα-γξαθείν) ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ θάζε ππνγείνπ ρσξίο
φκσο λα ππάξρεη εθεί γηα δηεπθφιπλζε ηνπ ειέγρνπ, θάθεινο κε θσηναληίγξαθα ησλ
αληίζηνηρσλ κειεηψλ θιπ.
Σα βηβιία εηζφδνπ-εμφδνπ ησλ ζηνψλ ήηαλ ζπκπιεξσκέλα θαλνληθά, ρσξίο όκσο λα
είλαη ζεσξεκέλα από δεκόζηα ππεξεζία.
Σα βηβιία έξγνπ γηα θάζε ππφγεην κεηαιιείν ήηαλ ζεσξεκέλα, είραλ όκσο ειιηπή
ζπκπιήξσζε.
Γελ ππήξρε βηβιίν αεξηζκφπ θαη ζνξχβνπ μερσξηζηά γηα θάζε κεηαιιείν αιιά έλα βηβιίν
ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ζπλνιηθά φιεο νη κεηξήζεηο απφ θάζε κεηαιιείν. Η
ζπκπιήξσζε ηνπ βηβιίνπ γηλφηαλ θαλνληθά θαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζχκθσλα
κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία.
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Σα πξνβιεπόκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία γηα όια ηα παξαπάλσ είλαη:
Κ.Λ.Μ.Δ. – Άξζξν 4, παξάγξαθνο 4: Ο εξγνδφηεο νθείιεη λα ζπληάζεη θαη λα ελεκεξψλεη
έγγξαθν ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, ζην εμήο θαινχκελν έγγξαθν αζθάιεηαο
θαη πγείαο ην νπνίν νθείιεη λα θαιχπηεη ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ Ν.3850/2012/ΦΔΚ
84Α’/2-6-2010 φπσο ηζρχεη.
Σν έγγξαθν αζθάιεηαο θαη πγείαο κεηαμύ άιισλ απνδεηθλύεη:
Όηη νη θίλδπλνη ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη νη εξγαδφκελνη ζην ρψξν εξγαζίαο έρνπλ
επηζεκαλζεί θαη εθηηκεζεί, πξνο ηνχην ν εξγνδφηεο νθείιεη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ γξαπηή
εθηίκεζε ησλ πθηζηάκεελσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε
ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο. Η εθηίκεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο: ηερληθφ αζθαιείαο,
ηαηξφ εξγαζίαο, Δζσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο (Δ..Τ.Π.Π.) ή
Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο (Δ.Ξ.Τ.Π.Π.), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο. ηνπο αλσηέξσ ν εξγνδφηεο νθείιεη λα παξέρεη θάζε βνήζεηα ζε κέζα θαη
πξνζσπηθφ γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ.
Όηη ζα ιεθζνχλ ηα δένληα κέηξα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
Όηη ν ζρεδηαζκφο, ε ρξεζηκνπνίεζε θαη ε ζπληήξεζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαη ησλ
εμνπιηζκψλ είλαη αζθαιείο.
Όηη έρνπλ ρνξεγεζεί ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο γξαπηέο νδεγίεο αζθαινχο εξγαζίαο αλά
εηδηθφηεηα.
Σν έγγξαθν αζθάιεηαο θαη πγείαο πξέπεη λα ζπληάζζεηαη πξηλ αξρίζεη ε εξγαζία θαη λα
αλζεσξείηαη όηαλ ζην ρώξν εξγαζίαο επέξρνληαη αιιαγέο, επεθηάζεηο θαη ζεκαληηθέο
κεηαηξνπέο.
Κ.Λ.Μ.Δ. – ΜΔΡΟ Β’: Πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ απφ θπζηθνχο θαη ρεκηθνχο παξάγνληεο
ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.
Άξζξν 21: Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο ζνξύβνπο.
ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε έθζεζε εξγαδφκελνπ ζε ζφξπβν ν νπνίνο ππεξβαίλεη
ηελ νξηαθή ηηκή έθζεζεο.
Οη νξηαθέο ηηκέο έθζεζεο πξνζδηνξίδνληαη ζε εκεξήζηεο θαη εβδνκαδηαίεο ζηάζκεο έθζεζεο.
Άξζξν 22: Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από αησξνύκελεο ζθόλεο, αέξηα, αηκνύο
θαπλνύο θαη ινηπνύο ρεκηθνύο παξάγνληεο,
ε θάζε ζέζε εξγαζίαο πνπ ππάξρεη έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα
είδε ζθφλεο ή αεξίσλ ή θαπλψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνπο πίλαθεο 1, 2 θαη 3 νη νξηαθέο ηηκέο
έθζεζεο θαη νη αλψηαηεο νξηαθέο ηηκέο έθζεζεο δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηηο αλαθεξφκελεο
αληίζηνηρα ζηνλ πίλαθα νξηαθέο ηηκέο.
Η νξηαθή ηηκή έθζεζεο λνείηαη κε κέζε 8σξε έθζεζε.
Η αλψηαηε νξηαθή έθζεζε λνείηαη ζε δεθαπεληάιεπηε πεξίνδν κέζα ζην ρξφλν εξγαζίαο ηνπ,
έζησ θαη αλ ηεξείηαη ε νξηαθή ηηκή έθζεζεο.
Άξζξν 22, παξάγξαθνο 5: Δθόζνλ ην έγγξαθν αζθαιείαο θαη πγείαο ην απαηηεί, πξέπεη λα
πξνβιέπνληαη ζπζθεπέο παξαθνινχζεζεο γηα ηελ απηφκαηε θαη ζπλερή θαηαγξαθή ησλ
ζπγθεληξψζεσλ αεξίσλ ζε θαζνξηζκέλεο ζέζεηο, απηφκαηα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ,
ζπζηήκαηα γηα ηελ απηφκαηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγείαο ησλ θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεο.
Δθφζνλ πξνβιέπνληαη απηφκαηα κέηξα, νη κεηξνχκελεο ηηκέο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη θαη λα
θπιάζζνληαη φπσο πξνβιέπεηαη ζην έγγξαθν αζθάιεηαο θαη πγείαο.
Άξζξν 23: Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από ηε ζεξκηθή θαηαπόλεζε. ηνπο ππφγεηνπο
ρψξνπο εξγαζίαο θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο, εθφζνλ επηθξαηνχλ πςειέο
ζεξκνθξαζίεο, κεγαιχηεξεο απφ 28 νC πξέπεη λα γίλνληαη κε θαηάιιεια φξγαλα ζπρλέο
κεηξήζεηο, ην ιηγφηεξν κία θνξά ηελ εκέξα, γηα ηνλ έιεγρν ηνπ δείθηε ζεξκνθξαζίαοπγξαζίαο.
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Άξζξν 24: Οη κεηξήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα
άξζξα 21,22, θαη 23 γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο θαη εκεξνκελία πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη
ελππφγξαθα καδί κε ηα ινηπά ζηνηρεία (κέζνδνη, φξγαλα, ρξφλνη κεηξήζεσλ θιπ.) ζε εηδηθά
ζεσξεκέλα απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή βηβιία.
Ση πξνηείλεηαη από ηελ ππεξεζία;
ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ
Α. Απνζηνιή εγγξάθνπ ιήςεο κέηξσλ αζθαιέηαο.
4) Να ζπληαρζεί ην έγγξαθν αζθάιεηαο θαη πγείαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηνπ
Κ.Λ.Μ.Δ.
19) ηελ είζνδν θάζε ππφγεηνπ κεηαιιείνπ λα δηαηεξείηε πάληνηε θαη ελεκεξσκέλν θάθειν
κε θσηναληίγξαθα ησλ αληίζηνηρσλ κειεηψλ (...)
29) αο ππελζπκίδνπκε φηη νπσζδήπνηε ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα λα ειέγρεηαη ε
ζηάζκε ζνξχβνπ ζε δηάθνξεο ζέζεηο εξγαζίαο (...)
30) αο ππελζπκίδνπκε φηη νπσζδήπνηε ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα λα ειέγρεηαη ην
θχθισκα αεξηζκνχ ζηα ππφγεηα κεηαιιεία. Οη κεηξήζεηο ζα πξέπεη (...)
ΥΟΛΙΑ
Απφ φζα ζην ΜΔΡΟ Β’ ηνπ Κ.Λ.Μ.Δ. νξίδνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ
θπζηθνχο θαη ρεκηθνχο παξάγνληεο δελ εθαξκφδεηαη απνιχησο ηίπνηα.
Κάπνηεο κεηξήζεηο αξαηά θαη πνπ θαηαρσξεκέλεο ζε ακθηβφινπ λνκηκφηεηαο θαη
θεξεγγπφηεηαο βηβιία.
Σα άξζξα 21,22, 23 θαη 24 νύηε θαίλεηαη λα ηεξνύληαη νύηε δεηείηαη ε εθαξκνγή ηνπο.
Δλψ ηα άξζξα δεηνχλ θαζεκεξηλή ηνπιάρηζηνλ θαη αλά εθκεηάιιεπζε θαηαγξαθή ησλ
κεηξήζεσλ, δεηείηαη κεληαία θαηαγξαθή γηα ην ζφξπβν θαη γηα ηνλ αεξηζκφ. Αλ πρ. ν αέξαο
κνιπλζεί κε κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα απφ κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο ζα ην κάζνπλε ζην
κήλα;
Όιεο απηέο βέβαηα νη κεηξήζεηο θαη ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ
πξνζδηνξίδνληαη απφ ην έγγξαθν αζθάιεηαο θαη πγείαο ην νπνίν δεηείηαη λα ζπληαρζεί. Πφηε
φκσο;
Σν Άξζξν 4, παξάγξαθνο 4 ηνπ Κ.Λ.Μ.Δ. νξίδεη: Σν έγγξαθν αζθάιεηαο θαη πγείαο
πξέπεη λα ζπληαρζεί πξηλ αξρίζεη ε εξγαζία θιπ.
Άξα ρσξίο ηε ζύληαμε ηνπ εγγξάθνπ θαη ηε ιήςε ησλ απαξάηηεησλ κέηξσλ πνπ ζα
νξίδεη, θακία εξγαζία δελ πξέπεη λα γίλεηαη.
Άξα πξέπεη λα δηαθνπνύλ πάξαπηα όιεο νη εξγαζίεο εμόξπμεο θιπ. πνπ γίλνληαη ζε
ρώξνπο πνπ δελ έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν αζθάιεηαο θαη πγείαο. Απηό απαηηεί ν
Κ.Λ.Μ.Δ. Σειεία!
Τπεχζπλε ππεξεζία γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Κ.Λ.Μ.Δ. ζηηο ελ ιφγσ εθκεηαιιεχζεηο είλαη ε
Δπηζεψξεζε Μεηαιιείσλ Ννηίνπ Διιάδνο.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 8
πλερίδνπκε ηελ έθζεζε-αλαθνξά ζηηο ππόγεηεο εθκεηαιιέπζεηο (ζειίδα 5).
Η ζήκαλζε γηα ηελ έμνδν ηνπ θάζε ππνγείνπ γηλφηαλ κε αλαγξαθή κε κπνγηά ζηα παξακέληα
ησλ ζηνψλ θαη φρη κε ηε ρξήζε αλαθιαζηηθψλ πηλαθίδσλ.
ε θάπνηα ππφγεηα κεηαιιεία δελ έρεη νινθιεξσζεί αθφκε ε δηάλνημε δεχηεξεο ζηνάο. αλ
δεχηεξε έμνδνο δηαθπγήο εξγαδνκέλσλ παξφια απηά, φπσο καο αλαθέξζεθε, είλαη δπλαηφ λα
ρξεζηκνπνηεζεί ε ζηνά αεξηζκνχ ηνπ ππφγεηνπ κεηαιιείνπ.
6

Ση πξνβιέπεηαη ζηνλ Κ.Λ.Μ.Δ.:
ΜΔΡΟ Α’: Τπόγεηεο εθζθαθέο.
Άξζξν 64: Πξνζπειάζεηο.
1. ηηο ππφγεηεο εξγαζίεο πξέπεη λα νξίζζνληαη απαξάηηεηα δπν, ην ιηγόηεξν, θύξηεο
πξνζπειάζεηο, πνπ ζε νιφθιεξν ην κήθνο ηνπο δελ πξέπεη λα ηέκλνληαη θαη ε απφζηαζε
ησλ αμνληθψλ ηνπο ζεκείσλ λα ππνινγίδεηαη ζηελ ηερληθή κειέηε ηνπ άξζξνπ 4, κε βάζε
ηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεηξσκάησλ, ηελ ηεθηνληθή ηεο πεξηνρήο θαη ηε κέζνδν
γηα ηελ εθκεηάιιεπζε, έηζη ψζηε λα παξακέλνπλ αζθαιείο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο
εθκεηάιιεπζεο. Η πην πάλσ απφζηαζε, ζε θάζε πεξίπησζε, δελ επηηξέπεηαη λα είλαη
κηθξφηεξε ησλ 20κ.
4. Τπφγεηεο εξγαζίεο επηηξέπεηαη θαη’ εμέξεζε, λα έρνπλ κία κφλν έθνδν ζηελ επηθάλεηα αλ
γίλνληαη απνθιεηζηηθά κφλν γηα εληνπηζκφ θνηηάζκαηνο ή ηελ εμφξπμε πξνζπέιαζεο.

Ση πξνηείλεηαη από ηελ ππεξεζία;
ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ
Α. Απνζηνιή εγγξάθνπ ιήςεο κέηξσλ αζθαιέηαο κε ηα θάησζη.
28) αο ππελζπκίδνπκε φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 64 ηνπ Κ.Λ.Μ.Δ., ζηηο ππφγεηεο εξγαζίεο
(...) (αληηγξαθή ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 64)
Β. Κιήζε γηα γξαπηή θαηάζεζε απφςεσλ ηεο εηαηξείαο αλαθνξηθά κε ηα θάησζη.
3) Η ζήκαλζε πξνο ηελ έμνδν ηνπ θάζε ππνγείνπ γηλφηαλ κε αλαγξαθή κε κπνγηά ζηα
παξακέληα ησλ ζηνψλ θαη φρη κε ηε ρξήζε αλαθιαζηηθψλ πηλαθίδσλ φπσο είρεε παξαγγειζεί
απφ ηελ Τπεξεζία κε πξνεγνχκελε εληνιή.
ΥΟΛΙΑ
Δίλαη παξάδνμν ζε έθζεζε-αλαθνξά λα αλαθέξεηαη «σε κάποια». Ση πάεη λα πεη «ζε κάποια»;
Έπξεπε λα αλαθέξεηαη ζην ηάδε, ηάδε... ζπγθεθξηκέλα.
«Δεν έσει ολοκληπυθεί ακόμα η διάνοιξη»: Δίλαη ζίγνπξνη νη ελεξγφληεο ηελ απηνςία φηη έρεη
αξρίζεη ε δηάλνημε; Απφ κηα ρξνληθή ζηηγκή θαη κεηά ε δεχηεξε ζηνά είλαη κάιινλ ζπάλην
θαηλφκελν.
«Σαν δεύηεπη έξοδορ διαθςγήρ επγαζομένυν παπόλα αςηά, όπυρ μαρ αναθέπθηκε, είναι δςναηό
να σπηζιμοποιηθεί η ζηοά αεπιζμού ηος ςπόγειος μεηαλλείος»: Σν άξζξν 64 πνπζελά θαη ζην
ειάρηζην δε κηιάεη γηα απηή ηε δπλαηόηεηα. Δίλαη θαηεγνξεκαηηθό θαη ζαθέο γηα δύν ην
ιηγόηεξν θύξηεο πξνζπειάζεηο.
Τπφγεηεο εξγαζίεο κε κφλν κία έμνδν επηηξέπεηαη κφλν γηα εληνπηζκφ θνηηάζκαηνο ή φξπμε
πξνζπέιαζεο.
Άξα θακία εθκεηάιιεπζε δελ επηηξέπεηαη αλ δελ ππάξρνπλ δύν ην ιηγόηεξν ζηνέο θύξηαο
πξνζπέιαζεο. Σειέηα. Κύξηνη ηεο επηζεώξεζεο Μεηαιιείσλ.
«Όπυρ μαρ αναθέπθηκε»: Ση πάεη λα πεη απηφ; ε έθζεζε απηνςίαο αληί λα δηαπηζηψζεηε αλ
ππάξρεη δεχηεξε ζηνά ζαο αλαθέξζεθε φηη θιπ. Δζείο ην δηαπηζηψζαηε; Πιεξεί φζα ν Νφκνο
επηηάζζεη;
Καη φηη ηνπο ππελζπκίζαηε ηη ζεκαίλεη; Όηη αλ γίλεη θάπνην αηχρεκα ζα πείηε «εμειρ ζαρ ηο
είσαμε πει, δεν έσοςμε εςθύνερ;». Σν δήηεκα είλαη αλ κε γίλεη αηχρεκα, αιιά θαη αλ γίλεη
ηάρπζηα κε θαιή επηθνηλσλία λα ειαηησζνχλ ζην ειάρηζην ηα δπζκελή απνηειέζκαηα. Αιιά
ρσξίο νδνχο δηαθπγήο θαη κε θαθή σο αλχπαξθηε ζήκαλζε (άθνπ κε κπνγηά, δειαδή αφξαηε
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ζηελ θξίζηκε πεξίνδν, θαη κάιηζηα αθνχ έρεη επηζεκαλζεί κε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο;) αληί γηα
ειάρηζηα ζα έρνπκε ηα κέγηζηα δπζκελή απνηειέζκαηα.
Η κε δηάλνημε ηεο δεύηεξεο ζηνάο θέξλεη θέξδε ζηελ εθκεηαιιεύηξηα εηαηξεία θαη ηνπο
κεηόρνπο ηεο, απεηιεί όκσο ηε δσή ησλ εξγαδνκέλσλ.
ε όζεο εθκεηαιιεύζεηο δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηάλνημε δεύηεξεο ζηνάο, ε ζήκαλζε
πξνο ηελ έμνδν δε γίλεηαη κε ηε ρξήζε αλαθιαζηηθώλ πηλαθίδσλ θαη δελ έρνπλ παξζεί
όια ηα κέηξα πνπ ν Νόκνο νξίδεη, λα δηαθνπνύλ πάξαπηα νη εξγαζίεο εμόξπμεο
κεηαιιεύκαηνο. Έηζη ηνπιάρηζηνλ ν Κ.Λ.Μ.Δ. απαηηεί. Καη ε Δπηζεώξεζε Μεηαιιείσλ
Ννηίνπ Διιάδνο είλαη ππεύζπλε ππεξεζία γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Κ.Λ.Μ.Δ.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 9
Από ηελ έθζεζε-αλαθνξά:
ΜΔΣΑΛΛΔΙΑ
2. Δπηθαλεηαθεο εθκεηαιιεχζεηο (ζειίδα 5 θαη 6)
Η εηαηξεία εθηειεί επηθαλεηαθέο εξγαζίεο εμφξπμεο βσμίηε ζηηο παξαθάησ ζέζεηο:
α) ζην επηθαλεηαθφ κεηαιιείν «Αγία Σξηάδα Γ.Δ. Απφζθην»,
β) ζην επηθαλεηαθφ κεηαιιείν «Βιαρνζαλάζεο Α7»,
γ) ζην επηθαλεηαθφ κεηαιιείν «Νεξά 5,6,7».
Οη εξγαζίεο ζηηο ζέζεηο απηέο εθηεινχληαη θπξίσο απφ εξγνιαβηθέο εηαηξείεο ππφ ηελ
επίβιεςε ηνπ εθκεηαιιεπηή. Δηδηθφηεξα ζηα κεηαιιεία β) θαη γ) δξαζηεξηνπνηείηαη ε
εξγνιαβηθή εηαηξεία «ΔΡΓΟ ΚΑΣ» (...)
(...)
Δπίζεο δηαπηζηψζεθε φηη ηφζν ζην κεηαιιείν «Βιαρνζαλάζεο Α7» φζν θαη ζην κεηαιιείν
«Νεξά 6» ππάξρνπλ δεμακελέο πεηξειαίνπ ππέξγεηεο, πξόρεηξα ηνπνζεηεκέλεο, νη νπνίεο
ηξνθνδνηνχλ κε δηαθνξά πςνκεηξηθνχ θαη κέζσ θάλνπιαο ηα Μ.Δ., ελψ δελ ππάξρεη ιεθάλε
αζθάιεηαο.
Γελ ππήξρε νξηνζέηεζε ησλ ρώξσλ απηώλ κε κόληκα θαη ζηαζεξά νξόζεκα. ε φ,ηη
αθνξά ηηο εξγαζίεο ζην ζην γ) κεηαιιείν, απηέο βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο νινθιήξσζεο θαη
θαηφπηλ ζα μεθηλήζνπλ εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο.
Οη εξγαζίεο δελ έρνπλ μεπεξάζεη ηελ θνξπθνγξακκή (θσηνγξαθία 8).
Η ηερληθή κειέηε γηα ηα «Νεξά 5,6,7» έρεη εγθξηζεί ζηηο 8-5-1987 κε αξηζκφ έγθξηζεο 115ε/Φ7.43.4/9770.
ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ
17) Να νξηνζεηήζεηε κε κφληκα, ζηαζεξα θαη επθξηλή νξφζεκα (ηζηκεληέληα θνισλάθηα
χςνπο ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξνπ) ηνπο κεηαιιεπηηθνχο ζαο ρψξνπο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη
απφ ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ νξίσλ ηνπο ζηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο κειέηεο θαη εγθξίζεηο
επέκβαζεο.
18) Να ηνπνζεηεζεί ιεθάλε θαη θαηάιιειε ζήκαλζε αζθαιείαο ζηηο δεμακελέο πεηξειαίνπ
θιπ.
Ση πξνβιέπεηαη ζηνλ Κ.Λ.Μ.Δ.:
Άξζξν 4: Γεληθέο ππνρξεώζεηο εθκεηαιιεπηή θαη εξγνδόηε.
1. Ο εθκεηαιιεπηήο κεηαμχ ησλ άιισλ, έρεη θαη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο:
α) Να νξηνζεηήζεη κε ηερλεηά θαη κόληκα νξόζεκα, ηνλ κεηαιιεπηηθό ή ιαηνκηθό ηνπ
ρώξν, λα θξνληίδεη γηα ηε δηαζθάιηζή ηνπο θαη λα ππνβάιιεη ζρεδηάγξακκα θαη ηχρε
ππνινγηζκνχ ηεο νξηνζέηεζεο ζηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Μεηαιιείσλ.
β) Απαγνξεύεηαη ε έλαξμε κεηαιιεπηηθώλ θαη ιαηνκηθώλ εξγαζηώλ πξηλ ηελ έγθξηζε ηεο
ηερληθήο κειέηεο θαη ηελ έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΥ. Δπηθαλεηαθέο εθζθαθέο – Αζθάιεηα επηθάλεηαο – Πξνζηαζία
πεξηβάιινληνο.
Άξζξν 82: Σερληθέο Γηαηάμεηο.
Κάζε επηθαλεηαθή εθζθαθή πνπ εληάζζεηαη ζε έξγν εληνπηζκνχ θνηηάζκαηνο ή
εθκεηάιιεπζεο, θαζψο θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο επηθάλεηαο θαη ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγεία ηνπ έξγνπ,
πξέπεη λα απνηεινχλ αληηθέηκελν ηερληθήο κειέηεο πνπ πεξηιακβάλεηαη, αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε, ζην αληίζηνηρν κέξνο ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ άξζξνπ 4.
ΜΔΡΟ Α. Δπηθαλεηαθέο εθζθαθέο.
Άξζξν 83: Γεληθά κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εθζθαθώλ.
Άξζξν 84: Δπηθαλεηαθά κέησπα.
Πέξα απφ ηα άιια, κε απηά ηα δχν άξζξα θαζνξίδνληαη ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
εθζθαθψλ θαη πξνζδηνξίδνληαη φπσο ζην ζρήκα.
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Ση πξνβιέπεη ε ΚΤΑ 164818/2323-31.08.10.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 11 δ2 (θαηαγγειία ζειίδα 56)
ε πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγεζνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ή
ζηελ πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζνχλ επηπηψζεηο πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί θαη αληηκεησπηζηεί
απφ ηελ παξνχζα απφθαζε (...) επηβάιινληαη πξόζζεηνη πεξηβαιινληηθνί όξνη (...)
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 11 δ4 (θαηαγγειία ζειίδα 56)
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρνπλ εγθξηζεί ήδε νη ηερληθέο κειέηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ
κεηαιιεπηηθψλ έξγσλ θαη ν πξνβιεπφκελνο ζε απηέο ηξφπνο αλάπηπμεο ησλ εξγαζηψλ
εθκεηάιιεπζεο, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνπο παξφληεο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, ε
εθκεηαιιεχηξηα εηαηξεία ππνρξενχηαη ζηελ ππνβνιή ηξνπνπνηεηηθνχ ηεχρνπο ηεο ηερληθήο
κειέηεο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΤΠΔΚΑ ψζηε λα ελαξκνλίδεηαη ε ηερληθή κειέηε κε
ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο απφθαζεο.

ΥΟΛΙΑ
ηελ εμφξπμε ζηηο ζέζεηο β) θαη γ) δξαζηεξηνπνηείηαη ε εξγνιαβηθή εηαηξεία «ΔΡΓΟΚΑΣ».
Γηαρεηξηζηήο ηεο ελ ιφγσ ΔΠΔ είλαη ν Παλνπξηάο Παπατσάλλνπ, πεξηθεξεηαθφο ζχκβνπινο
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδνο θαη κέινο ηεο επηηξνπήο πεξηβάιινληνο ηεο πεξηθέξεηαο κέρξη
ηηο 4-10-2012 πνπ παξαηηήζεθε.*
Δπηβεβαηώλεηαη ε θαηαγγειία κνπ φηη ππάξρνπλ δεμακελέο πεηξειαίνπ πξφρεηξα
ηνπνζεηεκέλεο ρσξίο κέηξα αζθαιείαο, ζήκαλζεο θιπ.
Δπηβεβαηώλεηαη ε θαηαγγειία κνπ φηη δελ ππάξρεη νξηνζέηεζε ησλ ρψξσλ επέκβαζεο κε
κφληκα θαη ζηαζεξά νξφζεκα ελψ ν εθκεηαιιεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη
ζρεδηαγξάκκαηα θαη ηεχρε ππνινγηζκνχ ηεο νξηνζέηεζεο ζηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε
Μεηαιιείσλ.
Σφζα ρξφληα ε Δπηζεψξεζε Μεηαιιείσλ Ννηίνπ Διιάδνο δελ έβιεπε φηη απηά δελ
ππνβάιινληαλ; Όηη νη ρψξνη δελ νξηνζεηνχληαλ; Πώο γηλόληνπζαλ νη έιεγρνη;

*Οη αξκνδηφηεηεο ησλ επηηξνπψλ νξίδνληαη απφ ην Άξζξν 186 ηνπ Ν. 3852/10 θαη είλαη:
Αξκνδηφηεηεο επηηξνπψλ.
Κεθ. Σ. Έξγσλ – Υσξνηαμίαο – Πεξηβάιινληνο.
21. Ο έιεγρνο ηήξεζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πξνο εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζίαο
ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ην άξζξν 26 ηνπ Ν. 1650/1986 (ΦΔΚ 160 Α’ 1986).
22. Η επηβνιή πξνζηίκσλ γηα ζέκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 30
ηνπ Ν. 1650/1986 θαη ηνπ Ν. 3010/2002.
27. Η κέξηκλα ζπγθέληξσζεο ησλ γεληθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάινληνο θαη ηηο
ξππνγφλεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πεξηνρή, θαζψο θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζληθνχ δηθηχνπ
πιεξνθνξηθήο γηα ην πεξηβάιινλ.
Καη επίζεο:
Κεθ. Γ. β. Τπνηνκέαο Οξπθηνύ Πινύηνπ.
1. Ο θαζνξηζκφο θαη ν απνραξαθηεξηζκφο ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ.
2. Η ρνξήγεζε αδεηψλ κεηαιιεπηηθψλ εξεπλψλ θαη ε άζθεζε ζπλαθψλ αξκνδηνηήησλ.
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ε φ,ηη αθνξά ηηο εξγαζίεο ζην κεηαιιείν γ), δειαδή ζην επηθαλεηαθφ κεηαιιείν «Νεξά
5,6,7» ή αιιηψο ζηελ Σζνχθα ηνπ Άε Βαζίιε ε έθζεζε-αλαθνξά αλαθέξεη: «Οι επγαζίερ δεν
έσοςν ξεπεπάζει ηην κοπςθογπαμμή (θυηογπαθία 8)». Μνηάδεη άζρεηε αιιά πξνζπαζεί λα
θαιχςεη εληέρλσο πάξα πνιιέο θαη νπζηαζηηθέο παξαβάζεηο.
Η ελ ιφγσ θνξπθνγξακκή είλαη απηή πνπ θαίλεηαη ζηε ζειίδα 62 ηεο θαηαγγειίαο θαη γηα ηελ
νπνία ηα έγγξαθα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ ΚΤΑ 164818/2323-31.08.10. αλαθέξεηαη ξεηά θαη κε
θσηνγξαθία φηη δελ πξεπέη λα πεηξαρηεί (Απηά αλαθέξνληαη θαη ζηελ θαηαγγειία: ζειίδα 62
– παξαηήξεζε 11).
Σν πψο θαηάληεζε ε θνξπθή θαίλεηαη ζηηο θσηνγξαθίεο ζηηο ζειίδεο 12, 17, 23, 38, 44 ηεο
θαηαγγειίαο, δειαδή ε ελ ιφγσ θνξπθνγξακκή έρεη θαηαζηξαθεί εληειψο. Η θσηνγξαθία 8
είλαη εληειψο παξαπιαλεηηθή θαη αθνξά φ,ηη έρεη απνκείλεη, ηνλ θαζξέπηε ηεο εθζθαθήο
αθνχ έρεη θχγεη ε θνξπθνγξακκή.
Κάζε εμφξπμε εθηειείηαη εγθάξζηα θαηά κήθνο ηεο πξφζνςεο ε νπνία πιένλ δελ ππάξρεη θαη
έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ άιιε πξφζνςε, αθνχ έρεη πξνρσξήζεη ε εμφξπμε «κέζα» ζην βνπλφ
κε απνηέιεζκα ε αξρηθή θνξπθνγξακκή λα κελ ππάξρεη πιένλ.
ην κεηαιιείν «Νεξά 5,6,7» ε ηερληθή κειέηε έρεη εγθξηζεί ζηηο 8-5-1987 θαη κάιηζηα φρη
ηερληθή κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεηαιιείνπ, φπσο ην άξζξν 4 ηνπ Κ.Λ.Μ.Δ. νξίδεη, αιιά
σο ηερληθή κειέηε εθκεηάιιεπζεο κεηαιιεπηηθνχ έξγνπ ΒΣ.2. Ν.Φσθίδαο κε ζπλνιηθή
έθηαζε επέκβαζεο 1116,163 ζηξέκκαηα.
ηελ ΚΤΑ 164818/2323-31.08.10. ην κεηαιεπηηθφ έξγν ΒΣ.2/1 εθηάζεσο 1468997,5 m2 θαη
ην ΒΣ.2/11 εθηάζεσο 1838624,5 m2, ζπλνιηθά δειαδή 3307,622 ζηξέκκαηα, ηξηπιάζηα
έθηαζε απφ φ,ηη αλαθέξεηαη ζην έγγξαθν ζεψξεζεο ηερληθήο κειέηεο.
Με ηελ ΚΤΑ νξίδνληαη νη πεξηβαιινληηθνί φξνη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010. Δίλαη ίδηνη κε
απηνχο ηνπ 1987; ην Κεθάιαην 11δ4 ηεο ΚΤΑ ηνπ 2010 νξίδεηαη ηη πξέπεη λα γίλεη. Έρνπλ
γίλεη; Τπάξρεη ηειηθά Σερλθή Μειέηε ηνπ Άξζξνπ 4 ηνπ Κ.Λ.Μ.Δ. κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο
φξνπο ηεο ΚΤΑ 164818/2323-31.08.10. απηά αλαθέξνληαη θαη ζηελ θαηαγγειία ζηε ζειίδα
67. Κακία απάληεζε.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 10
ηελ ίδηα εθκεηάιιεπζε ηνλ Ινχλην ηνπ 2011 έγηλε θαηνιίζζεζε βξάρσλ θιπ. φπσο
αλαθέξεηαη ζηελ θαηαγγειία ηνπ θ. Παλ. Μαθξή. Μάιηζηα ν Πεξηθεξεηάξρεο ηεξεάο
Διιάδνο ζηηο 16-9-2011 επεηδή απφ έθζεζε ηνπ ΚΔΠΔ δηαπηζηψζεθε αλεμέιεγθηε απφξξηςε
ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε θπζηθφ απνδέθηε, απνθάζηζε ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ 5000 € ζηελ
εηαηξεία S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά Α.Δ. (Γηαχγεηα 4Α8Φ71Η - ΓΟΥ).
Άξα εδψ ζα έπξεπε λα εθαξκνζηεί ην Κεθάιαην 11 δ2 ηεο ΚΤΑ 164818/2323-31.08.10. θαη
λα επηβιεζνχλ πξφζζεηνη πεξηβαιινληηθνί φξνη. Τπάξρεη ηειηθά Μ.Π.Δ. θαη κειέηε
απνθαηάζηαζεο ζην κεηαιιείν «Νεξά 5,6,7» κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηεο ΚΤΑ ηνπ
2010 θαη νη νπνίεο λα παίξλνπλ ππφςε ηνπο ηα δεδνκέλα πνπ δηακνξθψζεθαλ κεηά ην
«αηχρεκα» γηα κεξηθνχο, γηα άιινπο ζθφπηκε θαζαίξεζε ηεο θνξπθνγξακκήο ζηελ Σζνχθα
ηνπ Άε Βαζίιε.
Δπεηδή θαλείο δελ απαληά ζηελ θαηαγγειία κνπ.
Δπεηδή ε Δπηζεψξεζε Μεηαιιείσλ Ννηίνπ Διιάδνο είρε ππνρξέσζε λα ην ειέγμεη θαη
ηερληέλησο πξνζπαζεί λα κελ ηνπνζεηεζεί, ζπκπεξαίλσ φηη ηερληθή κειέηε, Μ.Π.Δ. θαη
κειέηε απνθαηάζηαζεο κε ηα λέα δεδνκέλα δελ ππάξρεη.
Άξα ζύκθσλα κε ην Άξζξν 4 ηνπ Κ.Λ.Μ.Δ. έπξεπε λα δηαθνπνύλ πάξαπηα νη εξγαζίεο
εθκεηάιιεπζεο ζην ελ ιόγσ κεηαιιείν. Αλη’ απηνύ επεηξάπε ε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηώλ
θαη ε απνθαηάζηαζε έγηλε ρσξίο κειέηε, ρσξίο πξνδηαγξαθέο θαη δεκηνύξγεζε κία
πάξα πνιύ επηθίλδπλε θαηάζηαζε. Κηλδπλεύεη όιν ην βνπλό κε θαηνιίζζεζε! Καη απηό
ζα πξνθαιέζεη ηεξάζηηεο δεκηέο!
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Οη ηξεηο θσηνγξαθίεο αθνξνύλ ηε ίδηα ζέζε.

ΑΝΑΦΕΡΕΣΑΙ ΡΗΣΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΟΡΟΤ ΟΣΙ
ΑΤΣΗ Η ΚΟΡΤΦΟΓΡΑΜΜΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΙΡΑΧΣΕΙ.

ΕΔΩ ΗΣΑΝ! Η ΚΟΡΤΦΗ ΣΗ ΣΟΤΚΑ. ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΚΕ.

ΦΩΣΟ. 8: ΑΠΟΣΤΠΩΝΕΙ
ΜΙΚΡΟ ΣΜΗΜΑ ΑΠΟ
ΣΟΝ ΚΑΘΡΕΦΣΗ ΣΗ
ΕΚΚΑΦΗ.

ΕΣΙ ΚΑΣΑΝΣΗΕ Η ΚΟΡΤΦΟΓΡΑΜΜΗ ΑΠΟ ΑΣΤΧΗΜΑ Ή
ΚΟΠΙΜΑ; Η ΚΟΡΤΦΗ ΣΗ ΣΟΤΚΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΚΕ.

ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 8
ΑΤΣΗ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΤΝ ΣΗΝ ΕΚΘΕΗ
ΣΟΤ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ.
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Σειεπηαίν ην άξζξν 90 ηνπ ΚΛΜΔ: Δηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο θαη απνθαηάζηαζεο.
Γηα απηά ηα εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο θαη απνθαηάζηαζεο δε γίλεηαη ε παξακηθξή λχμε ζηελ
έθζεζε-αλαθνξά. Καη φηαλ δε γίλεηαη ζέκα απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηφηε νη Νφκνη, νη
Τπνπξγηθέο απνθάζεηο θαη δηαηάμεηο θαηαπαηνχληαη πξνθιεηηθά θαη βάξβαξα.
Σα ζέκαηα πνπ βάδεη ην άξζξν 90 είλαη:
Σε ζέζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θνηηάζκαηνο γηα κηθξφηεξε αηζζεηηθή αιινίσζε θαη
ηελ ηερληηή απφθξπςε ηεο επέκβαζεο κε δψλεο πξαζίλνπ.
Κάζε επηθαλεηαθή εθζθαθή λα γίλεηαη κε βαζκίδεο θαηάιιεισλ γεσκεηξηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ψζηε λα δεκηνπξγείηαη ε κηθξφηεξε δπλαηή αηζζεηηθή αιινίσζε θαη λα
δηαζθαιίδεηαη ε απνθαηάζηαζή ηνπ θαηά ζηάδηα θαη ζην ζχλνιν (νη θσηνγξαθίεο ζηελ
θαηαγγειία δείρλνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ).
Ξερσξηζηή εμφξπμε θαη απφζεζε θπηηθήο γεο.
Η δηαρείξεζε ησλ εμνξπθηηθψλ απνβιήησλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ
ΚΤΑ 39624/2209/Δ103 (ΦΔΚ 2076/Β/25-9-2009).
(Διέγρζεθε αλ ππάξρεη ζρέδην δηαρείξεζεο θαη αλ εθαξκόδεηαη;)
Η δηαρείξηζε ησλ ινηπψλ απνβιήησλ (ιχκαηα, πγξά θαη αέξηα απφβιεηα, νξπθηέιαηα,
ειαζηηθά, ειεθηξηθνί ζπζζσξεπηέο, άρξεζηα αληαιιαθηηθά θαη κεραλήκαηα θιπ.) ζα πξέπεη
λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
(Γίλεηαη;)
Η απνθαηάζηαζε ησλ βαζκίδσλ εθκεηάιιεπζεο λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηαδηαθά.
Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμνξπθηηθψλ εξγαζηψλ πξέπεη λα νξηνζεηεζνχλ ηπρφλ πδαηνξέκκαηα.
(Έρνπλ νξηνζεηεζεί ηα ξέκαηα Κιεηζνύξα, Υιηβίλα, Κεθηζζόο;)
Η εθκεηάιιεπζε θαη απφζεζε ζηείξσλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηέηνην ηξφπν
ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε δίαηηα ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ.
(Σα ξέκαηα Κιεηζνύξαο θαη Υιηβίλαο έρνπλ θξαρζεί κε ζηείξα. Ο δε Κεθηζζόο έρεη
δερηεί ηεξάζηηεο πνζόηεηεο κπάδσλ ζηε ζέζε ‘Γέζε’.)
Η δηαρείξεζε ησλ ππφγεησλ πδάησλ πνπ εληνπίδνληαη θαηά ηελ εθκεηάιιεπζε πξέπεη λα
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη κε απφηεξν ζηφρν ηελ πεξεηαίξσ
αμηνπνίεζή ηνπο.
(Σα ππόγεηα λεξά ηεο Κιεηζνύξαο ειέγρζεζαλ πνηέ πώο δηαρεηξίδνληαη;)
Παξαηεξείηαη όηη όπνπ έρεη γίλεη εθκεηάιιεπζε έρνπλ ραζεί όια ηα λεξά, έρνπλ ζηεξέςεη
φιεο νη πεγέο φπνπ ππήξραλ. Έλαο απφ ηνπο ινγνπο είλαη θαη ν πνιχ κεγάιον αξηζκφο
γεσηξήζεσλ θαη ην κεγάιν βάζνο απηψλ ζε ζπλδηαζκφ κε ηα αζβεζηνιηζηθά πεηξψκαηα θαη
ην θαξζηηθά ζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο. Δίλαη έλα δήηεκα πνπ πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζηηο
Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ. Δμεηάδεηαη φκσο; Καη ηη κέηξα πξνηείλνληαη θαη
ιακβάλνληαη;)
Να ππνβάιινληαη νη απαηηνχκελεο εθζέζεηο (ΔΚ αξηζ. 166/2006) γηα ηε ζχζηαζε
επξσπατθνχ κεηξψνπ έθιπζεο θαη κεηαθνξάο ξχπσλ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ
91/689/ΔΟΚ θαη 96/61/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο ηζρχεη.
Γηα ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ αλσηέξσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εθκεηάιιεπζε αξκφδηα θαη
ππεχζπλε είλαη ε Δπηζεψξεζε Μεηαιιείσλ Ννηίνπ Διιάδνο θαη δελ είλαη δπλαηόλ ζε
έθζεζε-αλαθνξά ηεο ζε έιεγρν πέληε εκεξώλ νπδόισο λα ηα αλαθέξεη, ελώ αλαθέξνληαη
ζηελ θαηαγγειία κνπ. Όπσο αλαθέξνληαη θαη ζηελ ΚΤΑ 164818/2323-31.08.10. θαη ε
εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 164818/2323-31.08.10. απνηειεί απαξάηηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη βαξχλεη ηνλ θνξέα
εθηέιεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζψο πάληα θαηά ην λφκν ππφρξεν.
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Δδψ ζα αλαθέξνπκε δχν γεγνλφηα κε ηξαγηθά απνηειέζκαηα, πνπ είρε ε κε ηήξεζε ηνπ
Κ.Λ.Μ.Δ.
Γεγνλόο πξώην: Παξαζθεπή 19-9-2003 ζηηο 18.30 ζπλέβε θαηάπησζε ηκήκαηνο νξνθήο
ζηελ ππφγεηα εθκεηάιιεπζε βσμίηε ζηελ ζέζε ‘Κακάξα’ ζηελ πεξηνρή Βάξγηαλε Φσθίδνο,
φπνπ εξγαδφηαλ πξνζσπηθφ εξγνιάβνπ ηεο εηαηξείαο. Απφ ηνλ ηφπν ηνπ δπζηπρήκαηνο
αλαζχξζεθαλ λεθξνί νη εξγαδφκελνη ηνπ εξγνιάβνπ πχξνο Βέιηνο, 48 εηψλ θαη ηάζεο
Παπαο, 33 εηψλ.
Πφζεο ψξεο δνχιεπαλ νη εξγαδφκελνη; 18.30 ην απφγεπκα: απφ ηη ψξα δνχιεπαλ; Πνηνο ήηαλ
ν εξγνιάβνο: πνιχ ζπγγεληθφ πξφζσπν ησλ αδηθνρακέλσλ εξγαηψλ. Γειαδή νη ίδηνη νη
εξγαδφκελνη.
Ήηαλ νη λέεο ζρέζεηο εξγαζίαο πνπ εθάξκνδε ηφηε ε εηαηξεία «Α.Δ.Δ.
ΑΡΓΤΡΟΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΩΝ & ΒΑΡΤΣΙΝΗ» κεηέπεηηα «S&B ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ
ΟΡΤΚΣΑ Α.Δ.» ώζηε λα παξαθάκςεη ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ επέβαιε ν Κ.Λ.Μ.Δ. θαη
λα εληαηηθνπνηήζεη ηελ εξγαζία.
Γεγνλόο δεύηεξν: Όπσο θαίλεηαη απφ ηε δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα «Σα Καζηειιηψηηθα
Νέα» ζην Φχιιν Ινχιηνο-Αχγνπζηνο-επηέκβξηνο 2005 θαη ζην Φχιιν ΙαλνπάξηνοΦεβξνπάξηνο-Μάξηηνο 2006, θαη ηφηε βάιακε ην ζέκα: Η πεξηβαιινληηθή κέιεηε θαη ηα
κέηξα αζθαιείαο αλαζπληάρζεθαλ κε ηα λέα δεδνκέλα; Όρη!
Απνηέιεζκα: έλα ζαλαηεθόξν αηύρεκα! Δίλαη αηύρεκα όκσο όηαλ από ηνλ
εθκεηαιιεπηή θαη ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο δελ ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα; Αλ θαη
είραλ πξνεηδνπνηεζεί.
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ΚΑΣΕΛΛΙΩΣΙΚΑ ΝΕΑ:
ΣΕΤΧΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ-ΜΑΡΣΙΟ 2006 (σελ. 2)

ΚΑΣΕΛΛΙΩΣΙΚΑ ΝΕΑ:
ΣΕΤΧΟ ΙΟΤΛΙΟ – ΑΤΓΟΤΣΟ - ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2005 (σελ. 7)
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Η κεηαιιεπηηθή εηαηξεία «S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά Α.Δ.» θαηαγγέιεηαη φηη θεξδίδεη
εθαηνκκχξηα επξψ απφ ηελ εμφξπμε βσμίηε ζηελ πεξηνρή ηεο Φσθίδαο αθνχ
ΤΣΗΜΑΣΙΚΑ, ΔΞΩΦΘΑΛΜΑ, ΠΡΟΚΛΗΣΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΑ θαηαπαηά
εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, Νφκνπο θαη δηαηάμεηο.
Καηαγγέιεηαη επίζεο φηη εηζπξάηεη απφ ην ειιεληθφ δεκφζην εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηελ νπνία νχηε ζην ειάρηζην δελ πξαγκαηνπνηεί,
δεκηνπξγψληαο κία κε αλαζηξέςηκε θαη ηξνκαθηηθή ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο.
Η ΚΤΑ ΤΠΔΚΑ – ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 164818/2323-31.08.10. κε ζέκα «Έγθξηζε
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηα αθφινπζα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο θιπ.» είλαη ζαθέζηαηε:
«Απνθαζίδνπκε ηελ έγθξηζε ησλ παξαθάησ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ ε
εθαξκνγή ησλ νπνίσλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη
ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη βαξχλεη ηνλ θνξέα εθηέιεζεο θαη ιεηηνπξγείαο ηνπ θαζψο πάληα
θαηά ην λφκν ππφρξεν.»
Οη κεηαιιεπηηθέο θαη ιαηνκηθέο εξγαζίεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ή εθκεηάιιεπζε ή επεμεξγαζία
ησλ νξπθηψλ πξψησλ πιψλ απφ άπνςε νξζνινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αζθάιεηαο θαη πγείαο
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ πεξηνίθσλ θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, κε απφθαζε ηνπ
Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληηθήο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο δηέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ.
Ο έιεγρνο κε ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΛΑΣΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ αζθείηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Μεηαιιείσλ, ελ
πξνθεηκέλσ απφ ηελ Δπηζεψξεζε Μεηαιιείσλ Ννηίνπ Διιάδνο.
Η Δπηζεψξεζε Μεηαιιείσλ Ννηίνπ Διιάδνο έρεη ιάβεη ηελ θαηαγγειία ζηηο 5-3-2012 κε
αξηζκφ πξσηνθφιινπ 683. Γελ απαληά ζηνλ θαηαγγέινληα αλ θαη πξνθαιείηαη κέζα απφ ηελ
θαηαγγειία.
Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, ζηνλ νπνίν έρεη γίλεη αλαθνξά ηεο θαηαγγειίαο, παξαθαιεί ηελ
Δπηζεψξεζε Μεηαιιείσλ Ννηίνπ Διιάδνο λα απνζηείιεη αληίγξαθα ησλ εθζέζεσλ πνπ έρεη
ζπληάμεη γηα ηηο ελεξγέο εθκεηαιιεχζεηο, θαζψο θαη γηα απηέο ζηηο νπνίεο εθθξεκεί ε
απνθαηάζηαζε θαη λα ελεκεξψζεη γηα ηπρφλ δηαπίζησζε παξαβάζεσλ, επηβνιή πξνζηίκσλ ή
άιισλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ.
Η Δπηζεψξεζε Μεηαιιείσλ Ννηίνπ Διιάδνο απνζηέιεη ζηε πλήγνξν ηνπ Πνιίηε έγγξαθν
κε Θέκα: «Πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε ζε κεηαιιεία βσμίηε ζηε Φσθίδα (Αζήλα 27-62012, Αξ. Πξση. ΔΜΝΔ/Φ11.2.33/2487)».
Σν έγγξαθν ζπλνδεχεηαη απφ έθζεζε-αλαθνξά κεραληθψλ ηεο Δπηζεψξεζεο πνπ
πξαγκαηνπνίεζαλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηα κεηαιιεία βσμίηε ηεο
εηαηξείαο «S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά Α.Δ.» ζηελ πεξηνρή ηνπ Ννκνχ Φσθίδαο ζην ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ 14 κέρξη 18-5-2012.
Παιαηφηεξεο εθζέζεηο γηα ηηο ελεξγέο εθκεηαιιεχζεηο θαζψο θαη γηα απηέο ζηηο νπνίεο
εθθξεκεί ε απνθαηάζηαζε θαη ελεκεξψζεηο γηα ηπρφλ δηαπίζησζε παιαηφηεξσλ παξαβάζεσλ,
επηβνιή πξνζηίκσλ ή άιισλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, δελ απεζηάιεζαλ. Έηζη παξακέλεη
άγλσζην αλ ππάξρνπλ θαη ηη πεξηέρνπλ. Πνηνο παξέιαβε ηηο απνθαηαζηάζεηο γηα παξάδεηγκα;
Με ηελ επηζηνιή ηεο ε Δπηζεψξεζε Μεηαιιείσλ Ννηίνπ Διιάδνο ελεκεξψλεη εκκέζσο αιιά
ζαθέζηαηα ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε φηη ν έιεγρνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο
δελ είλαη ζηηο αξκνδηφηεηέο ηεο (Ο Κ.Λ.Μ.Δ. είλαη ζαθέζηαηνο, πεξί ηνπ αληηζέηνπ, ζηα
άξζξα 1 θαη 3 φπσο επίζεο θαη ην Π.Γ. 238/79 ζηα άξζξα 44 θαη 45) θαη γη’ απηφ ην ιφγν
νπδφισο αζρνιείηαη κε ηέηνηα δεηήκαηα. Αο ραιάζεη ν θφζκνο. Γελ εμεγεί-ελεκεξψλεη φκσο
ΠΟΙΟ-ΠΟΣΔ-ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ πήξε απηή ηελ απφθαζε, αλ είρε απηή ηε λνκηκνπνίεζε θαη
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πνχ δεκνζηεχζεθε γηα λα ηζρχεη. Καη κε ηε ζεκείσζε φηη ν λένο ΚΛΜΔ ππνγξάθεθε κφιηο
ηνλ Ινχλην ηνπ 2011.
Δίλαη εγθιεκαηηθό κηα δεκόζηα ππεξεζία θαη κάιηζηα ειεγθηηθή, από κόλε ηεο λα κελ
εθηειεί ηα θαζήθνληά ηεο. Αθήλεη αλεμέιεγθην ην έγθιεκα αιιά ηνπ παξέρεη θαη ηελ
θάιπςε όηη ην ειέγρεη. Απηό γίλεηαη ζηηο εμνξύμεηο ζηε Φσθίδα.
ηελ έθζεζε-αλαθνξά ηεο Δπηζεψξεζεο Μεηαιιείσλ Ννηίνπ Διιάδνο:
Γελ ππάξρεη θακία αλαθνξά ζηελ θαηαγγειία κνπ, δελ αληηθξνχεη νχηε εμεγεί-δηθαηνινγεί
ηίπνηα απφ ηα αλαθεξφκελα ζε απηή. Άξα δέρεηαη ηα θαηαγγειόκελα θαη απνπνηείηαη ηηο
ηεξάζηηεο επζύλεο ηεο, κε ηε δηθαηνινγία όηη ηάρα δελ είλαη ζηηο αξκνδηόηεηέο ηεο ν
έιεγρνο απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο.
Δπηβεβαηψλεηαη ε θαηαγγειία κνπ γηα κε νξηνζέηεζε ησλ ρψξσλ επέκβαζεο. Γελ καο εμεγεί
φκσο πσο γηλφηαλ θαη γίλεηαη ν έιεγρνο ρσξίο ηελ νξηνζέηεζε, ε νπνία πξέπεη λα πξνεγείηαη
ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ (Παξαηήξεζε 9).
Δπηβεβαηψλεηαη ε θαηαγγειία κνπ φηη ππάξρνπλ δεμακελέο πεηξειαίνπ, ππέξγεηεο, πξφρεηξα
ηνπνζεηεκέλεο ρσξίο ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο θαη ρσξίο ζήκαλζε (Παξαηήξεζε 9).
Σα δε πξνηεηλφκελα κέηξα ππνιείπνληαη ησλ φζσλ νη πεξηβαιινληηθνφη φξνη επηβάιινπλ
(Κεθάιαην 40 ηεο Κ.Τ.Α.).
Απφ ηελ έθζεζε-αλαθνξά πξνθχπηεη αβίαζηα φηη:
Η ππεξεζία είρε ηε δπλαηόηεηα, ην απαξαίηεην επηζηεκνληθό πξνζσπηθό, ηα κέζα θαη
ηε λνκνζεηηθή θάιπςε γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ. Γχν κεραληθνί επί πέληε εκέξεο
είλαη αξθεηνί. Δμάιινπ πνπζελά δελ αλαθέξεηαη θάηη γηα ην αληίζεην.
Τπάξρεη ζσξεία παξαβάζεσλ θαη παξαιήςεσλ ζηελ εθαξκνγή ησλ Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ,
ησλ Νφκσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ, πνπ ηνπο δίλνπλ ηελ άδεηα γηα ηελ εθκεηάιιεπζε θαη πνπ
πξέπεη λα εθαξκφδνληαη θαηά ηελ εθκεηάιιεπζε, θαηαπαηνχληαη ζπζηεκαηηθά, πξνθιεηηθά
θαη βάξβαξα φρη κφλν νη δηαηάμεηο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε αιιά θαη λφκνη,
Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα θαη Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή
ησλ εξγαδνκέλσλ.
Τπάξρνπλ παξαβάζεηο πνπ απαηηνύλ ηελ άκεζε δηαθνπή ησλ εξγαζηώλ ζχκθσλα κε ηα
λφκηκα (Παξαηεξήζεηο 7, 8, 10).
Τπάξρνπλ παξαβάζεηο πνπ βάδνπλ θαζεκεξηλά, θαη’ εμαθνινύζεζε θαη έληνλα ζε
θίλδπλν ηε δσή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ (Παξαηεξήζεηο 6, 7, 8).
Τπάξρνπλ παξαβάζεηο πνπ θαηαθξενπξγνύλ αζύζηνια ην πεξηβάιινλ πξνθαιιώληαο
ηελ αλεπαλόξζσηε βιάβε ηνπ (Παξαηεξήζεηο 9, 10).
Τπάξρνπλ παξαβηάζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλεμέιεγθηε κόιπλζε ηνπ εδάθνπο ησλ
πδάησλ θαη ηνπ αέξα (Παξαηεξήζεηο 7, 9).
Τπάξρνπλ παξαβηάζεηο πνπ εμαθαλίδνπλ ηα λεξά από ηηο πεγέο όπνπ γίλεηαη
εθκεηάιιεπζε (Παξαηήξεζε 9).
ηελ έθεζεζε-αλαθνξά ηεο Δπηζεψξεζεο Μεηαιιείσλ δελ ππάξρεη θακία αλαθνξά ζηα φζα
ην άξζξν 90 ηνπ Κ.Λ.Μ.Δ. «Δηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο θαη απνθαηάζηαζεο» νξίδεη
(επηθαλεηαθή εθζθαθή ζε βαζκίδεο, δηαρείξηζε εμνξπθηηθψλ απνβιήησλ, δηαρείξηζε ινηπψλ
απνβιήησλ, απνθαηάζηαζε βαζκίδσλ εθκεηάιιεπζεο, απφζεζε ζηείξσλ ψζηε λα
δηαζθαιίδνληαη ηα επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα λεξά, δηαρείξηζε ππφγεησλ πδάησλ, εθζέζεηο γηα
ηε ζχζηαζε κεηξψνπ έθιπζεο θαη κεηαθνξάο ξχπσλ).
Γελ ππάξρεη θακία αλαθνξά ζηα δεηήκαηα ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 17/1996 (ΦΔΚ 11/ Α’/96)
γηα ζήκαλζε ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 105/1995 ησλ νδψλ δηαθπγήο γηα εθεδξηθφ θσηηζκφ θιπ.
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(ζηελ έθζεζε αλαθέξεηαη έιιεηςε θσηηζκνχ θαη ζήκαλζεο ζηελ θχξηα ζηνά). ηελ
Αζθαιηφιαθα γηα παξάδεηγκα δε λνκίδσ λα ππάξρεη δεχηεξε ζηνά. Γελ αλαθέξεηαη ηίπνηα
γηα πηλαθίδεο ζήκαλζεο, απαγνξεπηηθέο, πξνεηδνπνηεηηθέο, ππνρξέσζεο, δηάζσζεο, βνήζεηαο,
ζρεηηθέο κε ην πιηθφ θαη ηνλ εμνπιηζκφ.
Γελ αλαθέξεηαη γηα ζήκαλζε δνρείσλ κε επηθίλδπλεο νπζίεο θαη ζσιελψζεηο γηα ζήκαλζε
αλαγλψξηζεο θαη εληνπηζκνχ ηνπ ππξνζβεζηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ζήκαλζε ζρεηηθά κε ηα
εκπφδηα θαη επηθίλδπλσλ ζεκείσλ θαη γηα νξηδφληηα ζήκαλζε νδψλ θπθινθνξίαο.
Δπίζεο δελ αλαθέξεηαη ηίπνηα γηα ηα όζα ην άξζξν 9 ηνπ Π.Γ. 17/1996 νξίδεη ζρεηηθά κε
ηα όζα πξέπεη λα γίλνπλ αλ ππάξρεη άκεζνο θίλδπλνο (πξώηεο βνήζεηεο, ππξαζθάιεηα,
εθθέλσζε ησλ ρώξσλ θιπ.). Γηαπηζηώζεθε δειαδή ή νρη αλ νη εξγαδόκελνη έηλαη
ελήκεξνη, μέξνπλ ηη λα θάλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε θαη έρνπλ γίλεη νη αληίζηνηρεο
αζθήζεηο; Καη πξώηα απ’ όια βέβαηα αλ ππάξρνπλ ζρέδηα γηα απηά.
Η έθζεζε-αλαθνξά ηεο Δπηζεώξεζεο Μεηαιιείσλ αληί λα επηβάιιεη ηελ άκεζε ιήςε
κέηξσλ, ηελ άκεζε δηαθνπή ησλ εξγαζηώλ εθκεηάιιεπζεο όπνπ επηβάιιεηαη έσο όηνπ
δσζνύλ εμεγήζεηο θαη ιεθζνύλ όια ηα απαξαίηεηα κέηξα, όπσο λόκηκα νξίδνληαη,
¨ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ¨. Καη δεηά γξαπηέο εμεγήζεηο γηα θαζεκεξηλά ζέκαηα, όρη ρσξίο
ζεκαζία, πνπ έπξεπε λα έρνπλ ειεγρζεί θαη ιπζεί εδώ θαη ρξόληα από ηελ πξώηε κέξα
ησλ εξγαζηώλ. Αιήζεηα πξώηε θνξά αλαθάιπςαλ όηη δελ ηεξνύληαη ζεσξεκέλα βηβιία;
Όηη δελ γίλεηαη νξηνζέηεζε; Όηη δελ ππήξραλ θαξκαθεία; Όηη δελ ππήξραλ
ελεκεξσηηθνί θάθεινη;
Υαξαθηεξηζηηθφ φισλ απηψλ ησλ κέηξσλ είλαη ην ρακειφ θφζηνο (δχν δεπγάξηα παπνχηζηα,
πξνζηαηεπηηθφ πιέγκα, θαξκαθεία ζηα Μ.Δ. θσηηζκφο, ζήκαλζε εμφδνπ, βηβιία έξγνπ,
ελεκεξσηηθνί θάθεινη θιπ.) θαη ην «αθξηβφ»: νξηνζέηεζε ησλ ρψξσλ. ην δηαηαχηα, κε έλα
απιφ ¨ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ¨, απνζησπείηαη ΠΡΟΚΛΗΣΙΚΑ ε ζύληαμε θαη εθαξκνγή ηνπ
εγγξάθνπ αζθαιείαο όπσο απηό πξνβιέπεηαη. Απνζησπείηαη ε κε ύπαξμε δεύηεξεο
ζηνάο δηαθπγήο. Απνζησπνύληαη νιόθιεξα Π.Γ. πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ. Απνζησπείηαη όηη δελ επηηξέπεηαη ε εθκεηάιιεπζε αλ δελ ηεξνύληαη νη
εγθεθξηκέλνη πεξηβαιινληηθνί όξνη θαη ν Κ.Λ.Μ.Δ. Όια απηά φκσο έρνπλ θφζηνο. Καη ην
θφζηνο απηψλ ησλ εξγαζηψλ ζα κείσλε ην θέξδνο ησλ κεηφρσλ. Γελ ζα είραλ γηα πξάδεηγκα
ζε πεξίνδν θξίζεο αχμεζε θεξδψλ ην Α’ εμάκελν ηνπ 2012, ζε ζχγθξηζε κε ην Α’ εμάκελν
ηνπ 2011, 52,5% αλά κεηνρή.
Γε γλσξίδσ αλ ε Δπηζεψξεζε Μεηαιιείσλ Ννηίνπ Διιάδνο έθαλε-θάλεη ζσζηά ηε δνπιεηά
ηεο. Γελ είκαη εγψ εθείλνο πνπ ζα ηε θαηαδηθάζεη ή ζα ηελ αζσψζεη. Δγψ εθείλν πνπ
ηζρπξίδνκαη είλαη φηη απιά γλσξίδσ αλάγλσζε θαη θαηαιαβαίλσ απηά πνπ δηαβάδσ.
Δπεηδή ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί δηθαίσκά κνπ, φπσο θαη ε θαηαγγειία θάζε
ελέξγεηαο ή παξάιεςεο πνπ βιάπηεη ην δεκφζην ζπκθέξνλ.
Δπεηδή ε ζπκπεξηθνξά ηεο ζπγθεθξηκέλεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε θαη ην φιν θαζεζηψο ηεο εθκεηάιιεπζεο γελλά θαη εθηξέθεη θαζηζκφ.
Παξαθαιψ ην ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ-ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, λα
εμεηάζνπλ απηνί αλ ε ζπγθεθξηκέλε Τπεξεζία θαη νη ζπγθεθξηκέλνη ππάιιεινη, δειαδή νη
ππνγξάθνληεο ηελ έθζεζε-αλαθνξά Μηραιαθφπνπινο Γηνλχζεο, θνπθάδεο Υξηζηφθνξνο
θαη ν Δπηζεσξεηήο Μ.Ν.Δ. Υαξάιακπνο Ισζεθάθεο εθηεινχλ ζσζηά ηα θαζήθνληά ηνπο.
Παξαθαιψ ην ΩΜΑ ΓΙΩΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΓΚΛΗΜΑΣΟ (ΓΟΔ), λα εμεηάζεη
δηάπξαμε αδηθεκάησλ ππαγφκελα ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ, φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη
ελδεηθηηθά αλεθέξσ ησλ αλσηέξσ ππαιιήισλ θαζψο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ
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ζηελ εηαηξεία «S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά Α.Δ.», νη νπνίνη δελ έζεζαλ ζηελ επηηξνπή απφ ηελ
πιεπξά ηνπο θαλέλα γεληθφ ή εηδηθφ ζέκα πνπ αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ
εξγαδνκέλσλ, δειαδή ησλ Α. Παζζά, Π. Αξβαληηά, Π. Μαλατζάθε.
Παξαθαιψ ηνλ ΔΙΑΓΓΔΛΔΑ ΠΡΩΣΟΓΙΚΩΝ ΑΜΦΙΑ λα εμεηάζζεη αλ φινη νη
πξνεγνχκελνη θαη αθφκε ηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζηειέρε ηεο εηαηξείαο δειαδή νη: Ι.
αλνχδνο, Ι. Κνχζεο, Γ. Καιαξίδεο, Παχινο Αζαλάζηνο, Σζνχκαο, σο επηβιεπφλησλ
κεραληθψλ θαζψο θαη ν Πξφεδξνο ηεο εηαηξείαο Οδπζζέαο Κπξηαθφπνπινο θαη ν Γηεπζχλσλ
χκβνπινο Κξίησλ Αλαβιαβήο, ε κεγαινκέηνρνο ηεο εηαηξείαο Αηθαηεξίλε Κπξηαθνπνχινπ
σο εθκεηαιιεπηψλ εξγνδνηψλ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 4 ηνπ Κ.Λ.Μ.Δ., είλαη ππεχζπλνη
ζχκθσλα κε ην Άξζξν 1 ηνπ Κ.Λ.Μ.Δ. γηα ηε κε ηήξεζε ηνπ Κ.Λ.Μ.Δ. γηα ηελ
αλεπαλφξζσηε βιάβε ηνπ πεξηβάιινληνο, γηα ηε κε ηήξεζε κέηξσλ αζθαιείαο, γηα ηελ
πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη γηα πάζεο θχζεσο αδηθήκαηα ππαγφκελα ζηελ
αξκνδηφηεηά ηνπ.

Ννέκβξηνο 2012,
Γεκήηξηνο Μπάθαο

ΤΓ.1: Πεξηκέλνπκε ηηο εθζέζεηο θαη ησλ άιισλ Τπεξεζηψλ, φζσλ ζα απαληήζνπλ θαη φζσλ
δελ απαληήζνπλ. Δκείο ζα ηηο ζρνιηάζνπκε θαη ζα βγάινπκε ζπκπεξάζκαη απ’ φιεο.
ΤΓ.2: Τπεξαζπηδφκελνο ηελ εθαξκνγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ηηο λνκνζεζίεο, ηελ
απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ
εξγαδνκέλσλ, ππεξαζπίδνκαη ηελ αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε ζχγρξνλεο ζπλζήθεο. Όζνη
βηαζηνχλ λα καο αληηθξνχζνπλ κε αληίζεηα επηρεηξήκαηα, φηη δειαδή κε ηελ εθαξκνγή ησλ
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζα έρνπκε απνιχζεηο, ελεξγνχλ σο εθπξφζσπνη ησλ κεηφρσλ ηεο
«S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά Α.Δ.» θαη εθθξάδνπλ ηηο απεηιέο θαη ηνπο εθβηαζκνχο ηεο.
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