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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μία από τις µεγαλύτερες υπηρεσίες που προσφέρει ο κλάδος της εξορυκτικής –
µεταλλουργικής βιοµηχανίας πέραν της κάλυψης των βασικών και ουσιωδών αναγκών σε
πρώτες ύλες της ελληνικής, ευρωπαϊκής και παγκόσµιας κοινότητας και του σηµαντικού
του ρόλου στην ελληνική οικονοµία, είναι η συνεισφορά του στη ανάπτυξη της ελληνικής
περιφέρειας δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων κ Ελ
Φαίδρος απαντώντας σε ερωτήσεις δηµοσιογράφων.
Ο ελληνικός εξορυκτικός – µεταλλουργικός κλάδος τον οποίο εκπροσωπεί ο Σύνδεσµος
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων αποτελεί σηµαντικό τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας της χώρας
µας ο οποίος τροφοδοτεί µε τα απαραίτητα υλικά – πρώτες ύλες µία σειρά σηµαντικών κλάδων
όπως την παραγωγή ενέργειας, την τσιµεντοβιοµηχανία, τις κατασκευές, τη βιοµηχανία αλουµινίου,
νικελίου κ.ά. Παράλληλα, έχει έντονο εξωστρεφή χαρακτήρα, αφού οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν
πάνω από το 65% των πωλήσεών του, κατέχοντας ηγετικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή αλλά και στην
παγκόσµια αγορά, ενώ η µεγάλη εµπειρία και η προηγµένη τεχνολογία των ελληνικών
µεταλλευτικών – εξορυκτικών επιχειρήσεων έχει οδηγήσει αρκετές από αυτές στην επέκταση της
παραγωγικής τους δραστηριότητας και εκτός Ελλάδος, από Αµερική µέχρι Ασία.
Η Ελληνική Μεταλλεία, χάρη στη σηµαντική δραστηριότητα που έχει αναπτύξει σε σχέση µε το
µέγεθος και την οικονοµία της χώρας, έχει κερδίσει την ευρωπαϊκή αναγνώριση και έχει
κατορθώσει να έχει ισχυρή παρουσία και επιρροή στους συνδέσµους του κλάδου, σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Το σύνολο των πωλήσεων των προϊόντων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και των βασικών
µεταλλουργιών της χώρας, Αλουµίνιο της Ελλάδος και ΛΑΡΚΟ, που καθετοποιούν
ελληνικής παραγωγής µεταλλεύµατα εκτιµάται ότι ανέρχεται σε 2,5 δισ. ευρώ.
Το σύνολο των απασχολούµενων στην περιφέρεια, στα µεταλλεία, λατοµεία, ορυχεία και στις δύο
βασικές µεταλλουργίες ανέρχεται σε 22.000 εργαζόµενους ενώ από τη δραστηριότητα αυτή
εξαρτώνται πλέον των 90.000 άλλων θέσεων εργασίας που εξυπηρετούν ή σχετίζονται µε
διάφορους τρόπους µε αυτή.
Σήµερα στην εποχή της κρίσης που η χώρα ψάχνει εναγώνια για κάποιες επενδύσεις, εκκρεµούν οι
αδειοδοτήσεις σηµαντικών µεταλλευτικών projects έρευνας και εκµετάλλευσης σε ορυκτές πρώτες
ύλες όπως βωξίτη, αστρίων, λιγνίτη, χρυσού, βιοµηχανικών ορυκτών κ.ά είπε ο κ Φαίδρος.
Οι αιτίες αυτών των καθυστερήσεων είναι πολλές, γραφειοκρατία, υπάρχον θεσµικό ή νοµικό
πλαίσιο, ανυπαρξία εστιασµένης στοχευµένης εθνικής πολιτικής αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου
της χώρας, πολιτικής που να δίνει κατεύθυνση σε εφαρµογή εξειδικευµένων αναπτυξιακών
χωροταξικών και αδειοδοτικών πολιτικών, οι έντονες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών και ΜΚΟ
οι οποίες λόγω ελλιπούς ενηµέρωσης, λανθασµένων αναπτυξιακών προτύπων και έλλειψη
εµπιστοσύνης σε εταιρείες και ελεγκτικούς κρατικούς µηχανισµούς αντιδρούν µε ένταση σε κάθε
νέα εξορυκτική δραστηριότητα αλλά και έρευνα, περιφερειακές υπηρεσίες χωρίς εξειδίκευση µε το
αντικείµενο και πολλά άλλα.
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∆ιαχρονικά η ελληνική πολιτεία δεν αφιέρωσε σοβαρό πολιτικό χρόνο για να λύσει τα µεγάλα
προβλήµατα του κλάδου, αφήνοντας να διογκώνονται, βάζοντας πολλούς φραγµούς στην
ανάπτυξη του.
Πιστεύουµε ότι ήλθε η ώρα η ελληνική Πολιτεία να προχωρήσει έµπρακτα σε µέτρα ανάπτυξης του
κλάδου µέσω της επίλυσης των προβληµάτων που προαναφέρθηκαν.
Ο ΣΜΕ πιστεύει ότι η δηµιουργία εθνικής πολιτικής αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου
µπορεί να οδηγήσει το σύνολο της εξορυκτικής βιοµηχανίας σε ουσιαστική ανάπτυξη
παράλληλα µε την προστασία του περιβάλλοντος και την αποδοχή από τις τοπικές
κοινωνίες, χαράσσοντας δρόµο ουσιαστικής επίλυσης χρόνιων προβληµάτων που
εµποδίζουν τη βιώσιµη εκµετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας. Επίσης δίνεται η
ευκαιρία να προβάλλουµε ως χώρα προς τα έξω µία συγκεκριµένη και σύγχρονη
αναπτυξιακή πολιτική, προσφέροντας σηµαντική στήριξη στην εθνική οικονοµία και την
περιφερειακή ανάπτυξη (επενδύσεις, αναγκαίες πρώτες ύλες στην ανάπτυξη της χώρας,
σηµαντικές εξαγωγές).
Βασικά στοιχεία εφαρµογής της εθνικής πολιτικής αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου κατά
τον κ Φαίδρο είναι:
i.
ii.
iii.

iv.
v.
vi.

Ειδικός χωροταξικός σχεδιασµός για την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων.
Σύγχρονο και αποτελεσµατικό αδειοδοτικό πλαίσιο για την εξορυκτική δραστηριότητα.
Συµµετοχή ΣΜΕ στη προσπάθεια του ΥΠΕΚΑ για αναµόρφωση του υπάρχοντος
πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
∆ηµιουργία νέου λατοµικού νόµου που θα υλοποιεί και θα εκσυγχρονίζει τη διάσπαρτη
υπάρχουσα νοµοθεσία σχετικά µε την έρευνα και εκµετάλλευση βιοµηχανικών ορυκτών,
µαρµάρων και αδρανών.
Μέχρι τη ψήφιση του νέου λατοµικού νόµου υπάρχει ανάγκη άµεσης κατάθεσης
τροπολογίας για παράταση µισθώσεων και αδειών εκµετάλλευσης λατοµείων αδρανών
και µαρµάρων. Ήδη πολλές µονάδες σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα βρεθούν ή να
λειτουργούν παράνοµα ή να κλείσουν, δηµιουργώντας µεγάλα προβλήµατα στις
βιοµηχανίες που στηρίζονται από τα λατοµεία, επηρεάζοντας επίσης σηµαντικά και τις
εξαγωγές µαρµάρου.
Προώθηση επενδύσεων του κλάδου (αξιοποίηση νέων κοιτασµάτων, εκµεταλλεύσεις
χρυσού κλπ).
∆ιατήρηση και ενίσχυση του ερευνητικού ρόλου του ΙΓΜΕ.
Βέλτιστη αξιοποίηση του λιγνίτη της χώρας, παράλληλα µε την εντατικότερη αξιοποίηση
των ΑΠΕ ώστε να µπορεί η κοινωνία να λειτουργεί απρόσκοπτα, έχοντας ένα
ενεργειακό µείγµα αποδεκτού και ανταγωνιστικού κόστους.
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