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Αθήνα 1 Απριλίου 2008
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Η Ευρώπη έχει ευτυχώς αφυπνισθεί – έστω και µε καθυστέρηση – ότι η έλλειψη συγκροτηµένης
στρατηγικής για τους ορυκτούς φυσικούς πόρους αποτελεί σοβαρό εµπόδιο και ανασταλτικό
παράγοντα για την Βιώσιµη Ανάπτυξη όχι µόνο του ίδιου του κλάδου αλλά -ακόµη πιο σηµαντικό για την στήριξη της ανάπτυξης και της βιωσιµότητας σε βάθος χρόνου γενικότερα της ευρωπαϊκής
βιοµηχανίας».
Τα παραπάνω τόνισε ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (Σ.Μ.Ε.) κ.
Ευθύµιος Βιδάλης στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε µε την ευκαιρία του 19ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου
Βιοµηχανικών Ορυκτών που πραγµατοποιείται στην Αθήνα.
Ο κ. Βιδάλης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Γκίντερ Φερχόιγκεν για την χάραξη νέας ευρωπαϊκής πολιτικής που θα εξασφαλίζει την
προµήθεια πρώτων υλών τα προσεχή χρόνια στην ευρωπαϊκή αγορά και στη δήλωση που αυτός
έκανε ότι, οι ευρωπαϊκές βιοµηχανίες έχουν ανάγκη προβλεψιµότητας στη ροή πρώτων υλών και
σταθερών τιµών για να παραµείνουν ανταγωνιστικές, εκφράζοντας παράλληλα τη δέσµευση να
βελτιωθούν οι συνθήκες πρόσβασης σε πρώτες ύλες, είτε στον ευρωπαϊκό χώρο είτε στο
εξωτερικό
«Η Ε.Ε. έχει συνειδητοποιήσει την επιτακτική ανάγκη για εκλογίκευση και απλούστευση του
σηµερινού περίπλοκου, δυσλειτουργικού και αντί-αναπτυξιακού καθεστώτος αδειοδότησης και
κανονιστικών ρυθµίσεων που διέπουν την εξορυκτική δραστηριότητα στην Ευρώπη. Όµως, η αρχή
της «επικουρικότητας» συνέχισε ο κ. Βιδάλης δεν επιτρέπει στην Ε.Ε. να νοµοθετήσει κεντρικά για
το θέµα αυτό. Η Ε.Ε. µπορεί να δώσει τις κατευθύνσεις, και αυτό θα το κάνει. Επίσης, προτίθεται
να δραστηριοποιηθεί – σε συνεργασία µε τον Ο.Η.Ε. και άλλους διεθνείς οργανισµούς- για την
δραστική βελτίωση των µεθόδων και συνθηκών παραγωγής ορυκτών σε κράτη-εξαγωγείς εκτός
Ευρώπης (διασφάλιση ενός ισότιµου περιβάλλοντος λειτουργίας σε διεθνές επίπεδο). Τέλος, θα
επιδιώξει να πράξει ότι είναι δυνατό από την µεριά της για την ενίσχυση του κλάδου µέσω
χρηµατοδοτικών προγραµµάτων, προγραµµάτων συνεργασίας φορέων κ.α.
Είναι, συνεπώς επιτακτική ανάγκη να αναγνωρίσουν το θέµα και να δραστηριοποιηθούν ανάλογα,
πάνω στις κατευθύνσεις που θα δώσει η Ε.Ε., τα επιµέρους κράτη-µέλη και οι Κυβερνήσεις τους.
Και εδώ έρχεται ο ρόλος της Ελλάδας, η οποία, από την µία µεριά, διαθέτει έναν πολύ σηµαντικό
εξορυκτικό κλάδο (αναφορά κάποιων στοιχείων), αλλά και από την άλλη ένα από τα πλέον
πολύπλοκα και γραφειοκρατικά θεσµικά πλαίσια που υπάρχουν µέσα στην Ε.Ε. µε πολλά
χρονίζοντα προβλήµατα» είπε ο Πρόεδρος του ΣΜΕ.
Ο Ελληνικός εξορυκτικός κλάδος αποτελεί σηµαντικό τοµέα της οικονοµικής δραστηριότητας της
χώρας µας, ο οποίος τροφοδοτεί µε τα απαραίτητα υλικά-πρώτες ύλες µια σειρά σηµαντικών
κλάδων όπως την παραγωγή ενέργειας, την τσιµεντοβιοµηχανία, τις κατασκευές, τη βιοµηχανία
αλουµινίου κ.ά. Παράλληλα, έχει έντονο εξωστρεφή χαρακτήρα, αφού πάνω από το 65% των
πωλήσεων του αφορά εξαγωγές, κατέχοντας ηγετικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή αλλά και στην
παγκόσµια αγορά. Η λίστα των ορυκτών που ήδη παράγονται στη χώρα µας είναι εντυπωσιακή,
ενώ υπάρχουν στο ελληνικό υπέδαφος και άλλα υλικά που περιµένουν να ανακαλυφθούν και να
αξιοποιηθούν.
Όµως για να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα του κλάδου και να συνεχισθεί η πορεία του στο µέλλον,
είναι απαραίτητο κατά τον κ. Βιδάλη:

9 Να υπάρξει κωδικοποίηση, βελτίωση και εκσυγχρονισµός της µεταλλευτικής και
λατοµικής νοµοθεσίας και παράλληλα απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου
αδειοδότησης των εξορυκτικών έργων. Υπάρχουν σηµαντικές καθυστερήσεις που
οφείλονται και στους δύο παράγοντες µε αποτέλεσµα την αποτροπή προσέλκυσης
νέων επενδύσεων ή ακόµα και την µη υλοποίηση των ήδη αποφασισµένων.
Το νέο λατοµικό νοµοσχέδιο που είχε βγει το 2006 σε δηµόσια διαβούλευση είναι προς
αυτή την κατεύθυνση της κωδικοποίησης, βελτίωσης της υπάρχουσας λατοµικής
νοµοθεσίας, όµως εδώ και ένα χρόνο δεν έχει κατατεθεί προς ψήφιση.
9 Να εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα των φυσικών πρώτων υλών και η χωροθέτηση
των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των κοιτασµάτων κοντά στους χώρους που υπάρχει
το κοίτασµα.
9 Να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στα δίκτυα µεταφορών (λιµάνια, σταθµούς κλπ).
9 Να δοθούν διευκρινήσεις σχετικά µε τις προϋποθέσεις ανάπτυξης εξορυκτικής
δραστηριότητας σε προστατευόµενες περιοχές.
9 Να ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασµός και σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο
νοµών και σε συνάρτηση µε άλλους ανταγωνιστικούς µε την εξόρυξη τοµείς (π.χ.
τουρισµός), µε σκοπό την ισόρροπη ανάπτυξη και τους βέλτιστους συνδυασµούς,
ανάλογα και µε τον ορυκτό πλούτο κάθε περιοχής.
9 Να ενισχυθούν τα συναρµόδια Υπουργεία µε περισσότερα στελέχη ώστε να µπορούν
να αντεπεξέλθουν στις µεγάλες απαιτήσεις του αδειοδοτικού και του ελεγκτικού τους
έργου.
Κλείνοντας τη συνέντευξη τύπου, ο Πρόεδρος του ΣΜΕ επεσήµανε ότι και ο κλάδος από
την µεριά του πρέπει να προσπαθήσει για την κοινωνική αποδοχή του έργου του, να
διασφαλίζει δηλαδή, πέραν της άδειας λειτουργίας από την Πολιτεία, και την «κοινωνική
άδεια λειτουργίας».
«Ακρογωνιαίος λίθος για την ανάπτυξη του κλάδου της εξορυκτικής βιοµηχανίας είναι η
αποδοχή του από την τοπική κοινωνία και αυτό είναι, ένα µεγάλο θέµα πρακτικών
εκµετάλλευσης, περιορισµού των πάσης φύσεως ρύπων, επιτυχηµένων προσπαθειών
αποκατάστασης και συνεχών προσπαθειών ενηµέρωσης της κοινής γνώµης», κατέληξε ο κ.
Βιδάλης.

