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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
27.3.2012
Η Εθνική Πολιτική Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών απαιτεί συστράτευση όλων
και όχι µόνο των φορέων εκµετάλλευσης δηλώνει ο Πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Ε. Φαίδρος
Στο 2ο International Forum
“Mineral Resources in Greece: A Driving Force for Economic Development”
«Η Ελλάδα, µέσα στις δύσκολες στιγµές που περνάει, έγινε το 4ο κράτος µέλος της Ε.Ε. που
εξαγγέλλει συγκεκριµένη Εθνική Πολιτική Αξιοποίησης των ορυκτών της πόρων.
Βέβαια το µεγάλο διακύβευµα είναι το πώς και πότε θα υλοποιηθεί η πολιτική που εξαγγέλθηκε, αν
θα γίνουν οι απαραίτητες τοµές, αν θα γίνουν έγκαιρα οι απαραίτητες νοµοθετικές ρυθµίσεις (νέα
περιφερειακά χωροταξικά σχέδια, εξειδικευτικές Υπουργικές Αποφάσεις για την πλήρη εφαρµογή
του νέου νόµου περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ρυθµίσεις δασικών εµπλοκών, δηµιουργία
νέου λατοµικού νοµοσχέδιου και τόσα άλλα) αν θα γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις από την πολιτεία
για ουσιαστική αλλαγή νοοτροπιών και πρακτικών από τη κεντρική και περιφερειακή ∆ηµόσια
∆ιοίκηση, αν θα µπει η πολιτεία µπροστά και µε έµπρακτο τρόπο, σε µία εκστρατεία µεταβολής
της αρνητικής για τα έργα του κλάδου κοινής γνώµης, ή όλα αυτά που αναφέρονται στην Εθνική
Μεταλλευτική Πολιτική που εξαγγέλθηκε θα µείνουν στα χαρτιά, σύνηθες φαινόµενο επίσης της
ελληνικής πραγµατικότητας;
Τα βασικά αυτά ερωτήµατα έθεσε µε την οµιλία του στο 2 ο ∆ιεθνές Συνέδριο για τον ορυκτό
πλούτο που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα , ο πρόεδρος του Συνδέσµου Μεταλλευτικών
Επιχειρήσεων κ Ε.Φαίδρος
«Εµείς για µία ακόµη φορά δηλώνουµε ότι θα αγωνιστούµε µε όλες µας τις δυνάµεις να γίνει
πράξη η νέα Εθνική Πολιτική ώστε ο κλάδος να ξεδιπλώσει όλο τον παραγωγικό δυναµισµό
του, θέτοντας φραγµό στην υπανάπτυξη, τη συρρίκνωση της ελληνικής οικονοµίας και τον
αφανισµό της περιφέρειας»είπε ο πρόεδρος του ΣΜΕ.
Ο κ Φαίδρος αναφέρθηκε αναλυτικά στα προβλήµατα που υπάρχουν για την εφαρµογή της
Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών :
•

Πρώτο θέµα είναι η αποδοχή της πολιτικής αυτής από τα περισσότερα κόµµατα εθνικής
εµβέλειας. έχει ενταχθεί από τα κοµµατικά επιτελεία η πολιτική αυτή στα προγράµµατα των
κοµµάτων ενόψει εκλογών; έχουν κάνει προσπάθεια να εξειδικεύσουν αυτή τη πολιτική; Ο
κλάδος µας θα περιµένει να δει απτά δείγµατα γραφής και ο κόσµος µας ανάλογα θα
κρίνει. Μέχρι τώρα έχουµε ακούσει µόνο από ορισµένους πολιτικούς ηγέτες κάποιες
γενικόλογες ρήσεις για τον ορυκτό πλούτο της χώρας και την εκµετάλλευσή του, Αυτά δεν
αρκούν.
Όπως αναφέρει και η Εθνική Πολιτική Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών που εξαγγέλθηκε
«πρέπει η εθνική πολιτική για τον ορυκτό πλούτο να αποτελέσει βασικό συστατικό εθνικής και
περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής της Χώρας».
Βασικό θέµα επίσης όπως αναφέρει είναι «κατάλληλος χωροταξικός σχεδιασµός που να
διασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στα κοιτάσµατα και την επίλυση θεµάτων ανταγωνισµού
των χρήσεων γης».
Άλλο βασικό θέµα όπως περιγράφεται στην Εθνική Πολιτική είναι ο εκσυγχρονισµός της λατοµικής
και µεταλλευτικής νοµοθεσίας (αδειοδοτικό σύστηµα, θέµατα έρευνας και εκµετάλλευσης κλπ).

Ελπίζουµε ότι η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις ερχόµενες εκλογές θα δώσει
προτεραιότητα στη ψήφιση του νέου λατοµικού νοµοσχεδίου.
Η Εθνική Πολιτική έχει ως βασικό άξονα την «εκπαίδευση-έρευνα-καινοτοµία». Θα µπορούσε το
Υπουργείο Παιδείας, που δυστυχώς δεν συµµετείχε στην Ε.Π. και που αµφιβάλλουµε εάν γνωρίζει
τη σηµασία των ορυκτών πρώτων υλών , να διαδραµατίσει το ρόλο που πρέπει; Θα γίνει επίσης
κατορθωτό από το ΑΕΙ που ασχολούνται µε το αντικείµενο να ανταποκριθούν στις προκλήσεις µε
τα δυσεπίλυτα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα η Ανώτατη εκπαίδευση;
Η Εθνική Πολιτικη προβλέπει καλή γνώση του κοιτασµατολογικού δυναµικού της χώρας. Αυτό
προϋποθέτει ένα αντίστοιχο αποτελεσµατικό, ευέλικτο και κατάλληλα υλικοτεχνικά και
επιστηµονικά στελεχωµένο Ινστιτούτο, χωρίς περιττές δυνάµεις, αγκυλώσεις, γραφειοκρατία κλπ.
Τι έγινε µε το ΙΓΜΕ, τελείωσε η µεταρρύθµιση του; ΄Εχουµε σήµερα αυτό που θέλουµε και που έχει
ανάγκη ο κλάδος και η χώρα;
Γι΄ αυτό επαναλαµβάνουµε ότι η Εθνική Πολιτική Αξιοποίησης των ΟΠΥ απαιτεί συστράτευση
όλων και όχι µόνο των φορέων εκµετάλλευσης.
Μπορούµε να δώσουµε πολλά στη Χώρα, µπορούµε να ανοίξουµε µεγαλύτερα φτερά δίνοντας
διέξοδο στην πολυπόθητη ανάπτυξη. Ας προσπαθήσουµε εντονότερα όλοι.
Τίποτε όµως δεν θα πετύχουµε εάν το κράτος µας συνεχίζει να µην «κρατεί» και υπονοώ εδώ την
µε πλήρη ατιµωρησία, µη τήρηση των νόµων και αποφάσεων του κράτους από διάφορες
µειοψηφίες, κατέληξε ο κ Φαίδρος.
Παράκληση για τη ∆ηµοσίευση η τη µετάδοση
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