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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Την ανάληψη από την Πολιτεία ενηµερωτικής εκστρατείας µε σκοπό την
ευαισθητοποίηση του κοινού και την αντιστροφή του κακού κλίµατος που έχει
διαµορφωθεί στη κοινωνία σε σχέση µε τα πραγµατικά οφέλη από την αξιοποίηση του
ορυκτού πλούτου, αξιοποίηση η οποία θα βασίζεται στις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης.
Ζητούµε η πολιτεία να προβεί σε τίµιο και ειλικρινή διάλογο µε όλους τους
ενδιαφερόµενους φορείς και προπάντων µε τις τοπικές κοινωνίες , ενώ παράλληλα
πρέπει να αυξηθεί η εµπιστοσύνη του κοινού απέναντι στους ελεγκτικούς µηχανισµούς του
Κράτους, µε ουσιαστική ενίσχυση του ρόλου του» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΜΕ κ Ελ
Φαίδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης που δόθηκε στα πλαίσια του 6ου ∆ιεθνούς
Συνεδρίου για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη στη Μεταλλευτική Βιοµηχανία που
πραγµατοποιήθηκε στη Μήλο

«∆εν µπορούµε να πιστέψουµε ότι η ανατροπή του αρνητικού κλίµατος
µπορεί να γίνει απλά και µόνο µε αύξηση µισθωµάτων και επιβολή τελών
επί µεταλλευτικών επιχειρήσεων, το µόνο που προσπαθεί τον τελευταίο
καιρό να εφαρµόσει η πολιτεία. ∆εν πρέπει να συνεχιστεί το φαινόµενο, η
πολιτεία να δίνει στον ιδιώτη την άδεια εκµετάλλευσης, µετά από πολλά
χρόνια πολύπλοκων γραφειοκρατικών διαδικασιών και µετά να τον αφήνει
στο έλεος των οργανωµένων ή µη, µειοψηφιών που ζητούν, για λόγους που
µόνο αυτοί ξέρουν, την εξαφάνιση κάθε δραστηριότητας αξιοποίησης του
ορυκτού πλούτου της χώρας συνέχισε ο πρόεδρος του ΣΜΕ.
«Ένα χρόνο µετά την εξαγγελία της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων
Υλών (Ε.Π.), δεν έχουν γίνει πολλά πράγµατα για την υλοποίησή της. Θετικό βήµα η
ψήφιση νέου νόµου (4014/2011) περί περιβαλλοντολογικής αδειοδότησης έργων ο οποίος
βελτίωνε σηµαντικά το τεράστιο αυτό θέµα. Όµως, κλασικό δείγµα λειτουργίας της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, χρειάζεται ακόµη πολλές και εξειδικευτικές υπουργικές αποφάσεις
για την πλήρη εφαρµογή του, που δυστυχώς καθυστερούν απίστευτα πολύ» υπογράµµισε
στην συνέχεια ο κ Φαίδρος.
«Πιστεύουµε ότι η πλήρης εφαρµογή της (Ε.Π) απαιτεί πολιτική βούληση και
ιδιαίτερη προσπάθεια από τον αρµόδιο υπουργό. Μετά τον τελευταίο
ανασχηµατισµό, νέος υπουργός ΠΕΚΑ έγινε ο κ.Μανιάτης που επί της
υφυπουργίας του στο ΥΠΕΚΑ, διαµορφώθηκε και ανακοινώθηκε η Ε.Π.
Άρα πιστεύουµε ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να προχωρήσει η
προσπάθεια υλοποίησης της Ε.Π. Στην προσπάθεια αυτή, πρέπει να
συνεργαστούν όλα τα συναρµόδια υπουργεία µε ενιαία αντίληψη για την
αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας.
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•

Ένα βασικό θέµα είναι ότι ως λαός και πολιτική ηγεσία, πρέπει να
αποκτήσουµε σωστή άποψη και εικόνα για τον ορυκτό πλούτο της
χώρας µας, πρέπει όλοι να κατανοήσουµε τι εστί “ΟΡΥΚΤΟΣ
ΠΛΟΥΤΟΣ” για τη χώρα µας.
∆υστυχώς σήµερα ακόµη και η έννοια «ορυκτός πλούτος»,παρεξηγείται ,
από µεγάλη µερίδα της καθηµαγµένης από την κρίση κοινωνίας µας, που
τον συνδέει µε πάµπλουτες επιχειρήσεις, πολυεθνικές και µη, που
εκµεταλλεύονται τα ορυκτά µόνο για όφελός τους. Στην διαµόρφωση µιας
τέτοιας άποψης συντελούν διάφοροι ιθύνοντες και µη, όπως καθηγητές
πανεπιστηµίου, και πολιτικοί απ΄ όλες σχεδόν τις πλευρές, που άθελά τους
από άγνοια, ή και σκοπίµως φανατίζουν τελικά µεγάλο µέρος της κοινωνίας
εναντίον κάθε δραστηριότητας που συνδέεται µε τον ορυκτό πλούτο της
χώρας µας.
΄Ολοι αυτοί οι κύριοι, που µιλούν στα κανάλια και γράφουν στις εφηµερίδες
και στα διάφορα blogs και social media αναφέρονται στην αξία των
ορυκτών πρώτων υλών της χώρας, αναβιβάζοντάς την σε τεράστια ποσά,
που εκτιµούν διάφοροι ειδικοί και µη, λες και η αξία αυτή είναι ένα καθαρό
κέρδος στα χέρια των τυχερών επιχειρήσεων, που θα ασχοληθούν µε την
εξόρυξή του, ή σαν κάτι για το οποίο µπορείς να πεις στον ενδιαφερόµενο
«στο πουλώ τόσο γιατί τόσο είναι η αξία του».
΄Ετσι σε άρθρο σε έγκυρη εφηµερίδα γράφτηκε ότι η αξία του ορυκτού
πλούτου της χώρας είναι, 400 δισ. ευρώ ενώ κάπου παρακάτω γράφει ότι
το εθνικό µας χρέος είναι 350 δισ. ευρώ.
Ο ωραίος αυτός συνειρµός οδηγεί, τον αδαή αναγνώστη, στο συµπέρασµα
ότι οι ελληνικοί ορυκτοί πόροι µε την αξία τους εξοφλούν το εθνικό µας
χρέος και παίρνουµε και ρέστα!!!. Άλλος κύριος, καθηγητής Πανεπιστηµίου,
αλλά και κάποιοι πολιτικοί συγκρίνουν την µεταλλευτική αξία κοιτασµάτων
µε πόσα έδωσε η επιχείρηση για να αγοράσει την εκµετάλλευση.
Κανείς τελικά δεν λέει στον λαό µας την αλήθεια. Κανείς δεν λέει ότι αν οι
ορυκτοί πόροι της χώρας έχουν π.χ. αξία 400 δις. ευρώ, το ποσό αυτό είναι
τα χρήµατα που θα έλθουν στα χέρια των επιχειρήσεων, από την πώληση
των προϊόντων που θα παραχθούν: µάρµαρα, βιοµηχανικά ορυκτά,
πετρέλαια, φυσικό αέριο, µεταλλεύµατα, µέταλλα, αδρανή, άνθρακες κλπ.
και µάλιστα σε όλη την διάρκεια εκµετάλλευσης των κοιτασµάτων, δηλ. σε
πάρα πολλά χρόνια.
Για να φτάσουµε όµως στην πώληση όλων αυτών
των αγαθών, που
λέγονται ορυκτός πλούτος, θέλει πολύ δουλειά και πολλά έξοδα: Πανάκριβα
προσπελαστικά και προπαρασκευαστικά έργα, µεγάλου κόστους
κατεργασίες, υψηλού ρίσκου και µεγάλου κόστους έρευνα κοιτασµάτων µε
γεωτρήσεις. µισθοί εργαζοµένων, καύσιµα, ενέργεια, αγορά τεχνολογίαςεξοπλισµού, τέλη, φόροι, δάνεια, κινητός και ακίνητος εξοπλισµός
εκµετάλλευσης, έξοδα διοίκησης των επιχειρήσεων και τόσα άλλα.
Όλα αυτά τα έξοδα θα πρέπει να αφαιρεθούν από την λεγόµενη αξία των
ορυκτών πόρων ή αν κάποιοι προτιµούν από την αξία του ορυκτού µας
πλούτου. Και µένει το κέρδος της µεταλλευτικής επιχείρησης τελικά, που
είναι η αµοιβή της για την πραγµατικά δύσκολη και γεµάτη ρίσκα δουλειά
της.
Πρέπει να γίνει σαφές σε όλους, και σ΄αυτούς που στηρίζουν την
αξιοποίηση των ορυκτών πόρων και σ΄αυτούς που την πολεµούν, ότι η
µεταλλευτική τους αξία δεν πάει στις τσέπες αυτού που αξιοποιεί τους
ορυκτούς πόρους.
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Από στατιστικές φαίνεται ότι τουλάχιστον το 30% της αξίας των ορυκτών
πόρων µιας χώρας επιστρέφει έµµεσα στο κράτος, ενώ η υπόλοιπη αξία
µοιράζεται στα διάφορα έξοδα και κυρίως στους µισθούς των εργαζοµένων,
στην ενέργεια κλπ. Αυτό που µένει στο τέλος ως κέρδος της επιχείρησης
φορολογείται µέχρι στιγµής στην χώρα µας µε πολύ µεγαλύτερους
συντελεστές από πολλές ανταγωνιστικές χώρες.
Από τους ισολογισµούς των επιχειρήσεων, που ειδικεύονται στους ορυκτούς
πόρους της χώρας µας, µπορεί ο καθένας, που έχει στοιχειώδη γνώση στα
οικονοµικά, να καταλάβει πόσα ψέµατα λέγονται στον ελληνικό λαό.
•

Παρόλο που αποτελεί µέρος της Εθνικής Πολιτικής, αναφερόµαστε ειδικά
στο χωροταξικό σχεδιασµό που απαιτείται για τη διασφάλιση της
δυνατότητας πρόσβασης στα κοιτάσµατα των ΟΠΥ και της εκµετάλλευσής
τους, επιλύοντας θέµατα ανταγωνισµού των χρήσεων γης.
Ζητούµε από το νέο Υπουργό ΠΕΚΑ, τη δηµιουργία ειδικού χωροταξικού για
τις ΟΠΥ, που θα διασφαλίζει τη βιώσιµη ανάπτυξη της οικονοµίας, της
τοπικής κοινωνίας και του φυσικού περιβάλλοντος.

•

Ζητούµε κωδικοποίηση, εκσυγχρονισµό, απλοποίηση της λατοµικής,
µεταλλευτικής νοµοθεσίας – πρέπει να περιοριστεί το µεγάλο διοικητικό
βάρος των εξορυκτικών επιχειρήσεων, Η κάθε υπηρεσία «έχει δικαίωµα»
να ζητά ό,τι θέλει και όπως το θέλει, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται
αλληλοεπικαλυπτόµενες υποχρεώσεις ή απαιτήσεις ίδιων στοιχείων που
ζητούνται από διαφορετικές υπηρεσίες.
Συγκεκριµένα αναφέρουµε ότι υποβάλλονται σε κεντρικό επίπεδο, 60
διαφορετικές υποχρεώσεις στα πλαίσια αδειοδότησης και λειτουργίας των
εξορυκτικών επιχειρήσεων και άλλες 40 σε επίπεδο εργοταξίων.
Πρέπει να δοθεί προς ψήφιση το νέο λατοµικό νοµοσχέδιο που έχει πολλές
φορές επικαιροποιηθεί σε συνεργασία και µε το ΣΜΕ.

•

Όσον αφορά στην κοινωνική αποδοχή του έργου των εξορυκτικών
επιχειρήσεων, έχουµε ζητήσει σε όλους τους τόνους από την αρµόδια
πολιτική ηγεσία να εφαρµόσει και σε αυτό αυτά που προβλέπει η (Ε.Π

•

Σε ό,τι αφορά την επιβολή των νέων ανώτατων ορίων µισθωµάτων των
δηµόσιων µεταλλείων, µε βάση το νόµο 4042/2012, ζητούµε από τη
πολιτεία µε ανάλογη νοµοθετική ρύθµιση, να προβλέψει τρόπους και
κριτήρια κλιµάκωσης των µισθωµάτων µέχρι του ανώτατου ορίου,
διαφορετικά θα επιβάλλονται άκριτα τα ανώτατα µισθώµατα ( όπως
ξεκίνησε να γίνεται από 1-1-2013 ).
Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, το τελευταίο διάστηµα, επεξεργάζεται σχέδιο
και για την επιβολή τελών επί των ιδιωτικών οριστικών παραχωρήσεων.
Ο ΣΜΕ έδωσε αναλυτικά στοιχεία για τις επιπτώσεις τέτοιων µέτρων στη
βιωσιµότητα του κλάδου και την προσπάθεια που καταβάλλει για να
αντιµετωπιστούν οι ιδιαίτερες δυσκολίες από το διεθνή ανταγωνισµό και τα
εσωτερικά προβλήµατα που εµποδίζουν την ανάπτυξή του.
. Ζητούµε από το ΥΠΕΚΑ, να λάβει υπόψη του τη δυσχερή οικονοµική θέση
των περισσότερων µεταλλευτικών επιχειρήσεων, από τις λίγες που έχουν
µείνει ακόµη στο χώρο. Εµφανίζεται επίσης το ενδεχόµενο να υπάρξουν και
πρόσθετα βάρη από την επιβολή τελών επί αποθεµατικών, αργουσών και
ανενεργών παραχωρήσεων όπως και επί των αδειών µεταλλευτικών
ερευνών.
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Οι λιγοστές µεταλλευτικές επιχειρήσεις του κλάδου που ως επί το πλείστον,
δεν παράγουν πολύτιµα µέταλλα, δεν µπορούν να δώσουν διέξοδο στα
τεράστια εισπρακτικά προβλήµατα της πολιτείας”.
•

Σε ό,τι αφορά την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ, ζητούµε να
µη διαλυθεί η παραγωγικότερη Γενική ∆ιεύθυνση του Υπουργείου, η Γενική
∆ιεύθυνση Φυσικού Πλούτου, η οποία αποτελεί βασικό µοχλό ανάπτυξης
της εξορυκτικής δραστηριότητας .
∆εν είναι δυνατόν να µιλάµε για εφαρµογή της (Ε.Π) και αξιοποίηση του
ορυκτού µας πλούτου και να διαλύουµε τη Γενική ∆ιεύθυνση που αποτελεί
κλειδί για την προώθηση και υλοποίηση των παραπάνω.

Παράκληση για τη δηµοσίευση η την ανάρτηση.
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