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Αθήνα 12 Μαΐου 2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο κ. Σωκράτης Μπαλτζής, ∆ιευθυντής Ελλάδος του ΤΙΤΑΝΑ, εξελέγη Πρόεδρος του Συνδέσµου
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων κατά την Γενική Συνέλευση, αντικαθιστώντας τον κ. Ευθύµιο
Βιδάλη.
Νέος Αντιπρόεδρος εξελέγη ο κ. Θωµάς Ανδρουλάκης, ενώ τη θέση του Γενικού Γραµµατέα
κατέλαβε ο κ. Μάνθος Κωνσταντινίδης. Ταµίας παραµένει ο κ. Παντελής Βετούλας
και
Αναπληρωτής Ταµίας ο κ. Ελευθέριος Φαίδρος.
Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εξελέγησαν οι κ.κ. Ν ∆ηµαρέλης, Θεόφιλος Ζαµπετάκης,
Βασίλειος Λάµπος, Κωνσταντίνος Σάλτας, Χρήστος Ποσειδών, Μιχάλης Στεφανάκης
και
Πλούταρχος Τάτσης.
Στην οµιλία του, ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος επισήµανε ότι «η κοινωνία επιθυµεί να καταναλώνει
ένα πλήθος αγαθών, αλλά αγνοεί ή παραβλέπει ότι προς τούτο απαιτούνται πρώτες ύλες, που
υπάρχουν αποθεµατοποιηµένες στη γη. Και όταν δεν το αγνοεί, απλώς θέλει οι πρώτες ύλες αυτές
να µην εξορυχθούν από τον δικό της γεωγραφικό περίγυρο. Και εάν αντιµετωπίζαµε µία απλή
άρνηση ή επιφύλαξη, τα πράγµατα θα ήταν καλά, έχουµε όµως να αντιµετωπίσουµε έντονη
αντίδραση, αν όχι εχθρότητα και πολεµική. Χρειάζεται ενηµέρωση και επικοινωνία ώστε να
συγκερασθούν αυτές οι αντιφάσεις».
Η νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική πολύ σωστά αναδεικνύει το θέµα της Βιώσιµης Ανάπτυξης και της
εξασφάλισης πρώτων υλών. Η πολιτική αυτή θέτει τις γενικές κατευθύνσεις, αναθέτοντας στα
κράτη – µέλη την πρωτοβουλία για την απλούστευση του σηµερινού περίπλοκου αδειοδοτικού
καθεστώτος, ενώ προτείνει µέτρα διασφάλισης της προσβασιµότητας στους αναγκαίους φυσικούς
πόρους.
Ως εκ τούτου, η Ελληνική Πολιτεία πρέπει να ενηµερωθεί σωστά και να δράσει έγκαιρα, ώστε να
προλάβουµε, ως χώρα, τις εξελίξεις και να εκµεταλλευθούµε τις ευκαιρίες.
Εν όψει των εξελίξεων, οι δράσεις του ΣΜΕ πρέπει να ακολουθήσουν τρεις άξονες, υποστηρίζει
ο κ. Σ. Μπαλτζής :
•

Να καταδείξουν πως είναι εφικτή η βιώσιµη ανάπτυξη, σε ένα πλαίσιο που θα διέπεται από
σαφείς κανόνες µιας ευνοµούµενης χώρας, όπου όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη έχουν λόγο
και ανοικτό πνεύµα συνεργασίας, προς όφελος της εθνικής οικονοµίας και του κοινωνικού
συνόλου.
Βιώσιµη ανάπτυξη σηµαίνει βιώσιµη επένδυση, ανάληψη ευθύνης απέναντι στους
εργαζόµενους και την κοινωνία. Βιώσιµη επένδυση είναι αυτή που, εκτός από τα
οικονοµικά στοιχεία, λαµβάνει υπόψη της τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος, την ακεραιότητα
και την κοινωνική ευηµερία.

•

Να επικοινωνήσουν ανοικτά µε την Πολιτεία και να καταστήσουν σαφές ότι η πολυνοµία, η
ασάφεια και η πολυπλοκότητα που διέπουν την εξορυκτική-µεταλλευτική νοµοθεσία στη
χώρα µας, µαζί µε την υπέρµετρη γραφειοκρατία και χρονοτριβή, οδηγούν σε ασφυξία τις
επιχειρήσεις του Κλάδου. Να αναζητηθούν συναινετικές λύσεις στο πρόβληµα αυτό.

•

Ο ΣΜΕ έχει καταστεί αξιόπιστος συνοµιλητής της Πολιτείας. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές
προς κάθε κατεύθυνση. Απαιτούνται πρωτοβουλίες που θέτουν τον πήχυ όλο και
ψηλότερα. Κατανοούµε τόσο τις ανάγκες, όσο και τις απαιτήσεις της κοινωνίας, όµως
επιθυµούµε να γίνουµε κατανοητοί µε την σειρά µας.

