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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Mε μία λαμπρή τελετή, ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων γιόρτασε τα
90 του χρόνια, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, παρουσία
της πολιτικής ηγεσίας βουλευτών, επιχειρηματιών και πλήθος κόσμου.
Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Ελευθέριος Φαίδρος
επεσήμανε ότι «ο Εορτασμός των 90 Χρόνων του ΣΜΕ αλλά και της ελληνικής
εξορυκτικής-μεταλλουργικής βιομηχανίας, θα πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο
νέων αγώνων και προσπαθειών για πρόοδο, εξέλιξη και ανάπτυξη σε αυτόν
τον τόπο.
Η ιστορία δεν είναι χρήσιμη επειδή διαβάζει κανείς εκεί το παρελθόν αλλά
επειδή διαβάζει το μέλλον, υπογράμμισε ο κ. Φαίδρος. «και εμείς ως ΣΜΕ και
ως επιχειρήσεις, έχουμε όλες τις προϋποθέσεις να συνεχίσουμε για πολλές
δεκαετίες ακόμη, την πορεία προς τα μπρος, προς το μέλλον.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του ΣΜΕ τόνισε ότι ο Κλάδος απαιτεί λύσεις :
1. Ενεργοποίηση του παρατηρητηρίου που θα γνωμοδοτεί εάν
συνάδουν παράλληλα ή υποκείμενα χωροταξικά με αντίστοιχα
εγκεκριμένα σχέδια.
2. Η πλήρης σταδιακή εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής για τους
ορυκτούς πόρους, με άμεση προτεραιότητα :
 το χωροταξικό σχεδιασμό,
 την απλοποίηση της αδειοδότησης των έργων και το διάλογο,
εκτός των επιχειρήσεών μας και της πολιτείας με τις τοπικές
κοινωνίες, όπου δραστηριοποιούνται ή σχεδιάζονται
επενδύσεις σχετικές με ορυκτούς πόρους
3. Ψήφιση του νέου Λατομικού Νομοσχεδίου.

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Φαίδρος, υπογράμμισε ότι ο Κλάδος ευελπιστεί
ότι δεν θα ξαναχρειαστεί, σε δημόσια συγκέντρωση , να ξανατεθεί το θέμα του
νομοσχεδίου για τα αδρανή, τα βιομηχανικά ορυκτά και τα μάρμαρα. «Έντεκα
χρόνια τώρα, θέτουμε επιτακτικά το θέμα στις εκάστοτε κυβερνήσεις, αλλά
εισπράττουμε μόνο υποσχέσεις για άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου» τόνισε.
Στη συνέχεια, ο Γεν. Δν/ντής του ΣΜΕ κ. Καβαλόπουλος έκανε την ιστορική
αναδρομή των 90 χρόνων.
«Μέσα από το ιστορικό αφιέρωμα για τα 90 χρόνια του ΣΜΕ και της ελληνικής
μεταλλείας, που δημιουργήσαμε με πολύ κόπο αλλά και πολύ μεράκι, με
σεβασμό για όλους αυτούς, μικρούς και μεγάλους που συνέβαλαν στην πορεία
αυτή, συνάγεται το εξής βασικό συμπέρασμα: τα προβλήματα του κλάδου
εμφανίζουν μία αξιοπερίεργη κυκλική εναλλαγή, επανατοποθετούνται σε
νέες βάσεις, ακόμη και οι λύσεις που δίνονται ή διεκδικούνται, δεν έχουν
διάρκεια, δεν αντέχουν σε βάθος χρόνου. Σταθερές αξίες στην
αναπτυξιακή πορεία του κλάδου, είναι η 90χρονη δυναμική, συνεχής
παρουσία του ΣΜΕ και η πολύχρονη πλούσια δραστηριότητα των
εταιρειών μελών του. Αυτά εγγυώνται την αντιμετώπιση των
προβλημάτων και την εκπλήρωση των αιτημάτων του κλάδου.
Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Καβαλόπουλος είπε ότι «κρυφή του ελπίδα είναι
η ιστορική αναδρομή να αποτελέσει τη βάση, το σημείο αναφοράς και το
παράδειγμα για όλους αυτούς που θα έρθουν μετά από εμάς, παίρνοντας τα
ηνία της ελληνικής μεταλλείας και του ΣΜΕ, για να συνεχίσουν την υλοποίηση
του οράματος της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας, προς όφελος,
πρώτιστα, της ελληνικής κοινωνίας».
Την ανάγκη ουσιαστικής αναβάθμισης του παραγωγικού μας ιστού στο πλαίσιο
της επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας και τον ουσιαστικό ρόλο που
καλείται να παίξει η μεταλλευτική βιομηχανία στην προσπάθεια για τη
βιομηχανική–παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, ανέδειξε στην
παρέμβαση του στην εκδήλωση για τα 90 χρόνια του ΣΜΕ ο κ. Ευθύμιος Ο.
Βιδάλης, Γενικός Γραμματέας του ΣΕΒ και Πρόεδρος του Συμβουλίου ΣΕΒ για
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Δεδομένης της προσπάθειας για τη βιομηχανική
αναγέννηση της Ευρώπης ο κ. Βιδάλης τόνισε την ανάγκη η Ελλάδα να
συμμετάσχει δυναμικά στο κοινό ευρωπαϊκό όραμα. Στο πλαίσιο αυτό,
επισήμανε ότι η επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και η ασφάλεια
δικαίου συνιστούν απαραίτητους πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.
Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης ο πρώην Αντιπρόεδρος του ΣΜΕ και Πρόεδρος
της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά, κ. Ο. Κυριακόπουλος, ο πρώην Πρόεδρος του
ΣΜΕ και Πρόεδρος της εταιρείας Ελληνικοί Λευκόλιθοι κ. Δ. Πόρτολος, ο
αναπληρωτής Διευθ. Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Δόλογλου και ο Διευθυντής του
ομίλου ΑΓΕΤ- Lafarge, κ. Κ. Ασημακόπουλος.
Η εκδήλωσε έληξε με απονομή τιμητικών διακρίσεων σε προσωπικότητες του
κλάδου
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