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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

“Πρόθεση του Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων είναι αφ’ ενός να αναδείξει την
χρησιµότητα του ορυκτού πλούτου και τα οφέλη που η εκµετάλλευση του προσφέρει στην
ελληνική κοινωνία όταν γίνεται µε σεβασµό στο περιβάλλον και µε αυστηρή τήρηση όλων
των κανόνων που θέτει η πολιτεία και αφ’ ετέρου να διεκδικήσει
να τεθεί τέλος στην
πολύχρονη αναµονή των αδειοδοτήσεων, που πολλές φορές ξεπερνούν και τα επτά
χρόνια και αποτελούν τροχοπέδη σε επενδύσεις από την πλευρά των εταιριών-µελών του
ΣΜΕ”.
Μ αυτά τα λόγια ανέλαβε Πρόεδρος του Συνδέσµου ο κ. Ελευθέριος Φαίδρος Πρόεδρος
της Εταιρείας Λάβα στις εκλογές που έγιναν και αντικατέστησε τον κ Σωκράτη Μπαλτζή
γενικό διευθυντή του ΤΙΤΑΝΑ.
Ο νέος πρόεδρος γεννήθηκε στο Βόλο το 1949. ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός Μεταλλείων
& Μεταλλουργός του Ε. Μ. Πολυτεχνείου (1972).
Το 1975 ξεκίνησε να εργάζεται στον Όµιλο της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ως Μηχανικός των
λατοµείων της εταιρίας στο Βόλο.
Από το 1987 αναλαµβάνει θέσεις υψηλής ευθύνης στον ίδιο Όµιλο: ∆ιευθυντής
Λατοµείων της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ , Γενικός ∆ιευθυντής της ΕΜΜΥ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΒΕΕ, Γενικός ∆ιευθυντής της ΕΒΙΕΣΚ , Γενικός ∆ιευθυντής της ΛΑΒΑ
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ .Από το 1993 µέχρι το 2009 ήταν ∆ιευθύνων
Σύµβουλος της ΛΑΒΑ και από το 2010 µέχρι και σήµερα είναι Πρόεδρος του ∆.Σ. της
εταιρίας αυτής.
Έχει ασχοληθεί επί σειρά ετών µε θέµατα παραγωγής βιοµηχανικών ορυκτών και
προώθηση των εξαγωγών τους σε πολλές χώρες του κόσµου.
Το νέο διοικητικό συµβούλιο απαρτίζουν
επίσης οι κ.κ.
Θωµάς Ανδρουλάκης
Α΄Αντιπρόεδρος, Κωνσταντίνος Σάλτας Β’ Αντιπρόεδρος, Ματθαίος Κωνσταντινίδης
Γενικός Γραµµατέας, Γεράσιµος Αποστολόπουλος Αναπληρωτής Γραµµατέας, Παντελής
Βετούλας Ταµίας, Βασίλης Λάµπος Αναπλ Ταµίας και µέλη οι Γεώργιος Γεωργιάδης,
Θεόφιλος Ζαµπετάκης, Παναγιώτης Νικολακάκος, Λυµπέρης Πολυχρονόπουλος, Μιχάλης
Στεφανάκης και Πλούταρχος Τάτσης.
Ο κ Φαίδρος ήταν επί 15ετία µέλος των διοικήσεων του Συνδέσµου Μεταλλευτικών
Επιχειρήσεων
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