ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ - ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟ∆. 3062/2002
Ο∆ΟΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β΄ 10 & ΡΗΓΙΛΛΗΣ - ΑΘΗΝΑ 10674 - τηλ. 210-7215900-902-903 - fax 210-7215950 e-mail: sme@hol.gr

6-5-2009
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Η κυρίαρχη πρόκληση που καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε στην εποχή µας ως Κυβερνήσεις, ως
οργανώσεις, ως επιχειρήσεις αλλά και ως κοινωνίες συνολικότερα είναι η διασφάλιση ενός
βιώσιµου µέλλοντος για όλους, για εµάς, και για τις επόµενες γενιές…..Μία πρόκληση, η οποία
καθίσταται δυσκολότερη και από την προβλεπόµενη ταχεία παγκόσµια πληθυσµιακή αύξηση
κυρίως νέων ατόµων σε πόλεις» ανέφερε ο πρόεδρος του
Συνδέσµου Μεταλλευτικών
Επιχειρήσεων στην ηµερίδα που διοργάνωσε µε θέµα «Ορυκτά: η αναγκαιότητά τους και η νέα
ευρωπαϊκή πολιτική για τη διασφάλισή τους».
Η συνεχής προσθήκη εκατοµµυρίων λιγότερο ευνοηµένου αστικού πληθυσµού σηµαίνει ταχύτατα
αυξανόµενες ανάγκες για νέες οικοδοµές, αυτοκίνητα και υποδοµές, περισσότερα και καλύτερα
προϊόντα, ιδιαίτερα στις λιγότερο σήµερα αναπτυγµένες χώρες του πλανήτη µας, οι οποίες για να
ικανοποιηθούν χρειάζονται φυσικούς πόρους. Με βάση την προέκταση των ισχυόντων σήµερα,
στις αναπτυγµένες µας κοινωνίες, προτύπων κατανάλωσης και συµπεριφοράς, είναι σίγουρο ότι
τέτοιας έκτασης πόροι δεν υπάρχουν, ενώ και αυτοί που υπάρχουν βρίσκονται εκεί που τους έχει
τοποθετήσει η φύση και όχι εκεί ακριβώς που τους χρειαζόµαστε. Γι΄ αυτό και οι διάφορες
κοινωνίες, για να καλύπτουν τις ανάγκες τους σε απαραίτητους φυσικούς για τη βιωσιµότητά τους
αναγκαίους για τη βιωσιµότητά τους φυσικούς πόρους, θα πρέπει να τους αναζητούν και να
διασφαλίζουν τη διαθεσιµότητά τους όσο το δυνατόν πιο κοντά γεωγραφικά στη δική τους
παραγωγή και κατανάλωση.
“Με αυτά τα δεδοµένα, στο πλαίσιο της σηµερινής µας ηµερίδας» είπε ο πρόεδρος του ΣΜΕ, «η
βασική τοποθέτηση του Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, κινείται σε δύο άξονες.
Πρώτον, στην επιτακτική ανάγκη να συνειδητοποιήσουµε ότι χωρίς να προσαρµόσουµε τον τρόπο
που ζούµε και τους τρόπους που παράγουµε προς συµπεριφορές και πρακτικές αποδοτικότερης
χρήσης, ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης των φυσικών πόρων, χωρίς δηλαδή µεγαλύτερη
οικο-αποδοτικότητα, θα είναι αδύνατον οι φυσικοί πόροι που ο πλανήτης µας διαθέτει να
καλύπτουν τόσο τις δικές µας ανάγκες όσο και αυτές των µελλοντικών γενεών.
Και δεύτερον, στην επιτακτική, επίσης, ανάγκη να σχεδιάσουµε, να υιοθετήσουµε και να
εφαρµόσουµε εγκαίρως τις σωστές πολιτικές και διαδικασίες, που θα µας επιτρέπουν την
πρόσβαση στους αναγκαίους φυσικούς πόρους και, µάλιστα, µε τους όρους που θέλουµε, όσον
αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή.
Η εξορυκτική βιοµηχανία δεν παράγει για τον εαυτό της. Παράγει ανταποκρινόµενη στις ανάγκες
της κοινωνίας µας για σπίτια, αυτοκίνητα, δρόµους, λιµάνια και κάθε είδους προϊόντα καθηµερινής
χρήσης. ∆υστυχώς, όµως, η κοινωνία µας, και ιδιαίτερα ο πολίτης, που γεννιέται και µεγαλώνει
στην πόλη, δεν συνειδητοποιεί το βαθµό και την έκταση που η καθηµερινή του ζωή και ευηµερία
εξαρτάται από φυσικούς ορυκτούς πόρους.
Γι’ αυτό και ο ΣΜΕ, για να ενηµερώσει και να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία, σχεδίασε και
εγκαινίασε, τον περασµένο ∆εκέµβριο, ειδική επικοινωνιακή καµπάνια, απευθυνόµενη σε µικρούς
και µεγάλους, µε τίτλο: ΓΥΡΩΓΥΡΩΟΛΑ – τα ορυκτά αγκαλιάζουν τη ζωή µας. Το βασικό µήνυµα
αυτού του προγράµµατος είναι ότι τα ορυκτά βρίσκονται παντού γύρω µας, µέσα στα πιο
συνηθισµένα αντικείµενα που χρησιµοποιούµε καθηµερινά, σε πράγµατα που κάνουν τη ζωή του
σύγχρονου ανθρώπου πιο άνετη, σε προϊόντα παραδοσιακά αλλά και υψηλής τεχνολογίας.
Βρίσκονται, όµως, «κρυµµένα» µέσα σ΄ αυτά, γι’ αυτό και δεν γίνονται αντιληπτά.

Στο πλαίσιο διαµόρφωσης και εφαρµογής των κατάλληλων πολιτικών υιοθετήθηκε, το Νοέµβριο
του 2008, µε πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γκίντερ Φερχόιγκεν και,
µετά από ευρεία ανοιχτή διαβούλευση µε τους όλους τους ενδιαφερόµενους µιας ιδιαίτερα
σηµαντικής νέας Ευρωπαϊκής πολιτικής µε τίτλο: Πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες – κάλυψη των
ουσιωδών αναγκών µας για ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη.
Η νέα αυτή πολιτική, µεταξύ άλλων, προωθεί την εκλογίκευση και απλούστευση του σηµερινού
περίπλοκου, δυσλειτουργικού και αντί-αναπτυξιακού καθεστώτος αδειοδότησης και κανονιστικών
ρυθµίσεων που διέπουν την εξορυκτική δραστηριότητα στην Ευρώπη. Όµως, είναι θέµα των
επιµέρους κρατών-µελών να δράσουν νοµοθετικά προς αυτή την κατεύθυνση. Και εδώ θα κριθεί η
ταχύτητα προσαρµογής και αποτελεσµατικότητας της Ελλάδας.»
Ο κ. Βιδάλης στο τέλος επεσήµανε:
«Θα ήταν πραγµατικά κρίµα να µην εκµεταλλευτεί η Ελλάδα την ανάσα που της προσφέρει η
παρούσα οικονοµική κρίση για να προχωρήσει στις απαραίτητες θεσµικές πρωτοβουλίες και
µεταρρυθµίσεις, ώστε η όλη αδειοδοτική διαδικασία να γίνει στιβαρή, µε προδιαγραφές, µε
κριτήρια, µε τακτές και σαφείς προθεσµίες, που να προστατεύουν το περιβάλλον και την
αποκατάστασή του αλλά και η οποία θα προσφέρει, παράλληλα, προβλεψιµότητα και ξεκάθαρες
απαντήσεις στις επιχειρήσεις του ελληνικού εξορυκτικού κλάδου.
Χωρίς αµφιβολία, η παρούσα οικονοµική συγκυρία έχει πολλές προκλήσεις, αλλά µας επιφυλάσσει
και κάποιες πολύ σηµαντικές ευκαιρίες κατά τη φάση της ανάκαµψης. Η µεγάλη πρόκληση είναι να
ετοιµαστούµε για να αξιοποιήσουµε αυτές τις ευκαιρίες και να µην τις χάσουµε.»
Στην ίδια εκδήλωση ο κ. Abraao Karvalho προϊστάµενος του τοµέα πρώτων υλών της Γενικής
∆/νσης Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρθηκε στους βασικούς άξονες της νέας
Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τις πρώτες ύλες οι οποίοι είναι :
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.
Η ∆/ντρια του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (Euromines) κα Corina
Hebestreit αναφέρθηκε στη σηµασία που έχει για την εξορυκτική – µεταλλουργική βιοµηχανία των
κρατών µελών της Ε.Ε. η πρωτοβουλία Φερχόιγκεν – νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τις πρώτες ύλες,
αναφερόµενη στις βασικές προτάσεις του κλάδου για την εφαρµογή της πολιτικής αυτής. Τονίστηκε
ιδιαίτερα η σηµασία που έχει η διευκόλυνση της προσβασιµότητας εκεί όπου υπάρχουν ορυκτές
πρώτες ύλες και στην απλοποίηση του αδειοδοτικού πλαισίου που αφορά τα έργα.
Η Πρόεδρος της Σχολής Μεταλλειολόγων ΕΜΠ κα Σοφία Σταµατάκη ανάδειξε την αναγκαιότητα
των ορυκτών στη καθηµερινή ζωή και τις βασικές χρήσεις τους απ΄ τις οποίες εξαρτάται η
κοινωνική ανάπτυξη.
Στην εκδήλωση µίλησαν επίσης ο υπεύθυνος του τοµέα περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ κ. Σπύρος
Κουβέλης, και ο κ. Μανώλης Γλέζος.

