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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Αυτό που κατ΄ αρχάς θέλει ο Σύνδεσµος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων είναι ο διάλογος
µε τις τοπικές κοινωνίες για την κοινωνική «άδεια» και την κοινωνική αποδοχή του έργου
µας και όχι την άκριτη απόρριψη και τη δική µας και του εθνικού ορυκτού πλούτου.
Η ελληνική κοινωνία δικαιούται να είναι σωστά ενηµερωµένη, δικαιούται να γνωρίζει τα
συγκριτικά πλεονεκτήµατα που διαθέτει η χώρα, δικαιούται να έχει παρουσία στην οµάδα
των βιώσιµα αναπτυγµένων χωρών της Ευρώπης και του κόσµου».
Τα παραπάνω τόνισε ο Γενικός ∆ιευθυντής του ΣΜΕ κ Χρήστος Καβαλόπουλος κατά την
διάρκεια της τοποθέτησής του στην Ηµερίδα που οργάνωσε το ΤΕΕ µε θέµα «Ορυκτός
Πλούτος και τοπικές Κοινωνίες».
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 ανέφερε ο κ
Καβαλόπουλος.
Η εξορυκτική – µεταλλουργική βιοµηχανία αναπτύσσεται, κινείται και δρα κατ΄ εξοχήν µέσα στην
περιφέρεια, χωρίς να ζητά ιδιαίτερα κίνητρα από κανένα, προσπαθώντας να παράγει πλούτο
πολλές φορές σε δύσκολες και αποµακρυσµένες περιοχές, χωρίς ανάλογο εξειδικευµένο εργατικό
δυναµικό το οποίο το αναδεικνύει και το εξελίσσει, εκεί όπου η φύση έχει δηµιουργήσειχωροθετήσει τα κοιτάσµατα ή τα πετρώµατά της, αξιοποιώντας τον ελληνικό ορυκτό πλούτο. Χωρίς
αυτές τις επίµονες προσπάθειες ο ελληνικός ορυκτός πλούτος θα ήταν «πλούτος» µόνο για την
θεωρητική γεωλογική βιβλιογραφία.
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 την δραστηριότητα αυτή. 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.
Οι επιχειρήσεις του Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων έχουν υιοθετήσει και δεσµευτεί σε
Κώδικα 10 Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης που προβλέπει τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών τους
στον οικονοµικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό τοµέα, απεικονίζοντας την εφαρµογή τους µε
αντίστοιχους µετρήσιµους δείκτες που δηµοσιοποιούνται σε κάθε ετήσιο απολογισµό του
Συνδέσµου.
Χαρακτηριστικά αναφέρουµε µερικές αρχές του Κώδικα που ολες οι επιχειρήσεις του ΣΜΕ εχουν
ενστερνιστεί και που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες:
- Να εφαρµόζουµε αρχές και πρακτικές επιχειρηµατικής ηθικής και σύγχρονα συστήµατα εταιρικής
διακυβέρνησης.
- Να εκπληρώνουµε µε συνέπεια τις θεσµοθετηµένες υποχρεώσεις µας παρέχοντας ορθή και
συστηµατική ενηµέρωση και πληροφόρηση σε όσους επηρεάζονται ή επηρεάζουν τις
δραστηριότητες των επιχειρήσεών µας.
- Να επιδιώκουµε τον ειλικρινή διάλογο µε όσους επηρεάζονται ή επηρεάζουν τις δραστηριότητες
των επιχειρήσεών µας, µε πνεύµα αµοιβαίας κατανόησης των διαφόρων µερών.

- Να υιοθετούµε την ανάπτυξη και εφαρµογή ορθών και επιστηµονικά θεµελιωµένων µεθόδων
σχεδιασµού των εξορυκτικών δραστηριοτήτων για την αποτελεσµατική προστασία του
περιβάλλοντος και την διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση δείχνει να αφυπνίζεται, έστω και καθυστερηµένα και να συνειδητοποιεί ότι η
έλλειψη ολοκληρωµένης στρατηγικής, για τις ορυκτές πρώτες ύλες, µπορεί να ειναι ανασταλτικός
παράγοντας, µε δεδοµένο ότι το 70% της βιοµηχανίας της βασίζεται σ΄ αυτές και ότι είναι ένας
από τους µεγαλύτερους εισαγωγείς πρώτων υλών.
∆εν είναι δυνατόν να µιλά κανείς για ανάπτυξη, οποιαδήποτε βαθµού εάν δεν έχει εξασφαλίσει την
οµαλή ροή πρώτων υλών που θα τη στηρίξουν.
∆εν είναι τυχαίο, εν µέσω οικονοµικής κρίσης, η πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής G. Veurheugen, µε τη δηµοσιοποίηση ανακοίνωσης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο µε θέµα «Πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες – κάλυψη ουσιωδών αναγκών µας
για ανάπτυξη και απασχόληση στη Ευρώπη».
Οι βασικοί άξονες της Ανακοίνωσης που περιγράφουν την προτεινόµενη ευρωπαϊκή στρατηγική
είναι τρεις.
α. Εξασφάλιση πρόσβασης στις πρώτες ύλες στις διεθνείς αγορές µε τους όρους που ισχύουν για
άλλους ανταγωνιστές.
β. Καθορισµός του κατάλληλου πλαισίου προϋποθέσεων στην Ε.Ε. για την προώθηση βιώσιµου
εφοδιασµού µε πρώτες ύλες από ευρωπαϊκές πηγές.
γ. Ενίσχυση γενικά της αποδοτικής χρήσης των πόρων και προώθηση της ανακύκλωσης µε σκοπό
τη µείωση της κατανάλωσης πρωτογενών πρώτων υλών από την Ε.Ε. και ελάττωση της
σχετικής εξάρτησης από τις εισαγωγές.
Τα βασικά εµπόδια για την συµβολή του κλάδου στη βιώσιµη ανάπτυξη της χώρας.
•

Βασική αιτία για όλα αυτά αποτελεί η έλλειψη συγκεκριµένης πολιτικής για τις ορυκτές
πρώτες ύλες από την ελληνική πολιτεία.

•

Οι ιδιορρυθµίες και τις αδυναµίες της δηµόσιας διοίκησης

•

το πολυδαίδαλο κανονιστικό πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των εξορυκτικών έργων

•

, ο πολύ µεγάλος χρόνος που απαιτεί η αδειοδότησή τους,

•

οι συχνές προσφυγές στο ΣτΕ λόγω και των ελλείψεων σε χωροταξικό σχεδιασµό

•

, οι ελλιπείς µηχανισµοί ελέγχου,

•

η χωρίς κωδικοποίηση και εξειδίκευση, στις ελληνικές συνθήκες, ενσωµάτωση των
ευρωπαϊκών οδηγιών στο ελληνικό δίκαιο, οι αντιδράσεις,

•

οι αµφισβητήσεις των τοπικών κοινωνιών κ.α
Κλασσικό αρνητικό παράδειγµα, αποτέλεσµα των προηγούµενων είναι ο ελληνικός χρυσός.
Η Ελλάδα θα µπορούσε να αποτελέσει ένα από τους βασικότερους παραγωγούς χρυσού
στην Ευρώπη µε µεγάλες επενδύσεις και πολύ µεγάλα οικονοµικά οφέλη στην εθνική και
στην περιφερειακή οικονοµία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για ευρωπαϊκές χώρες που παράγουν
χρυσό έχει θεσπίσει βέλτιστες τεχνικές ως προς την εκµετάλλευση και την προστασία του
περιβάλλοντος. Γιατί δεν µπορεί να λειτουργήσει µε τις ίδιες απαιτήσεις η και µε ακόµη
αυστηρότερες η εκµετάλλευση χρυσού στη χώρα µας; Η απάντηση είναι οφθαλµοφανής
µε βάση όσα προαναφέρθηκαν.

Κλασσικό αρνητικό παράδειγµα για την «ευρωπαϊκή» χώρα µας, µετά την παρέλευση 20 ετών από
την ψήφιση συγκεκριµένων λατοµικών νόµων, αποτελεί η λειτουργία των παράνοµων λατοµείων
που ξεπερνά το 40% του συνόλου των ενεργών λατοµείων.
2

Κλασσικό αρνητικό παράδειγµα αποτελεί και η ύπαρξη εξορυκτικών επιχειρήσεων που αρνούνται
πεισµατικά να δεχθούν τις σηµερινές απαιτήσεις και να εκσυγχρονιστούν, αλλάζοντας έτσι την
όποια κακή εικόνα δηµιουργούν στην κοινή γνώµη.
Εµείς συνεχίζουµε σε πείσµα των καιρών να ελπίζουµε και να προσπαθούµε για µια
διαφορετική µέρα σ΄ ότι αφορά την εκµετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας, όπου η
εκµετάλλευση αυτή θα έχει το στοιχείο της οικοαποδοτικότητας, όπου δεν θα δηµιουργείται
κατασπατάληση ορυκτού πλούτου, όπου θα γίνονται ειλικρινείς προσπάθειες µείωσης του
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος, όπου θα λειτουργούν σωστοί και ισχυροί ελεγκτικοί
µηχανισµοί και τέλος όπου η τοπική κοινωνία θα καρπούται µε αµοιβαίο τρόπο τα οφέλη
της εκµετάλλευσης αυτής κατέληξε ο Γενικός ∆ιευθυντής του ΣΜΕ.

Με την παράκληση για δηµοσίευση ή µετάδοση
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