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Αθήνα, 24 Απριλίου 2015
«Στηρίζουμε κάθε θετική κίνηση στην κατεύθυνση της ανάπτυξης, που είναι ο
μόνος τρόπος για να ξεφύγουμε από τη σημερινή οδυνηρή κατάσταση για την
οικονομία και την κοινωνία», δηλώνει ο πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Ελ. Φαίδρος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο ορυκτός πλούτος, καθίσταται πλούτος μόνο εάν η κοινωνία αποφασίσει την
αξιοποίησή του, διαφορετικά καθίσταται απλά ένα βιβλιογραφικό δεδομένο.
Αυτό αναφέρεται σε μήνυμα του προέδρου του Συνδέσμου Μεταλλευτικών
Επιχειρήσεων κ Ελ Φαίδρου στο στο 5o Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Οι Φυσικοί Πόροι
της
Ελλάδας:
Κύριος
Μοχλός
Οικονομικής
Ανάπτυξης»,
που
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.
«Η σημαντική διαφορά των Μεταλλευτικών Επενδύσεων σε σχέση με άλλες
επενδύσεις, κατά τον κ Φαίδρο είναι:
α
β
γ
δ

Συνδέονται με το κοίτασμα και έτσι δεν μεταναστεύουν για να πάνε σε άλλες
περιοχές με φθηνότερα χέρια
Επειδή τα κοιτάσματα δεν είναι, ευτυχώς, συγκεντρωμένα στην Αθήνα, η
αξιοποίησή τους συντελεί στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, που τόσο
έχουμε ανάγκη σήμερα
Οι εξορυκτικές επενδύσεις από τη φύση τους είναι εντάσεως εργασίας και
απασχολούν πολλούς εργαζόμενους και μάλιστα με καλοπληρωμένους
μισθούς και μεροκάματα, αντίθετα με τους ισχυρισμούς κάποιων
Οι επενδυτές της εξορυκτικής δραστηριότητας δεν είναι ευκαιριακοί.
Επενδύουν για να μείνουν μακροχρόνια, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

ε

Οι επιχειρήσεις στον τομέα των ΟΠΥ, τονώνουν τις τοπικές αγορές με τις
προμήθειες τοπικά, υλικών, μέσων και υπηρεσιών
στ Δημιουργούν τεχνογνωσία λόγω των πολλών τεχνικών ειδικοτήτων. Είναι
γνωστό ότι οι καλύτεροι τεχνίτες και συντηρητές μηχανημάτων , πάντα έχουν
σχέση με μεταλλεία και μεταλλουργικές επιχειρήσεις
ζ Από στατιστικές γνωρίζουμε ότι κάθε θέση εργασίας σε εξορυκτικές
δραστηριότητες, δημιουργεί έμμεσα 3-4 νέες θέσεις εργασίας
η Έχουν θεσμοθετηθεί σε κάθε είδος εξόρυξης πρώτων υλών τέλη, μέρος των
οποίων απολαμβάνει η τοπική αυτοδιοίκηση: κατά τη γνώμη μου, αυτά τα τέλη
θα έπρεπε, κατά το μέγιστο μέρος τους, να αποδίδονται στην τοπική
αυτοδιοίκηση
θ Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των περισσότερων επιχειρήσεων του Κλάδου
μας, είναι ιδιαίτερα αυξημένη, αλλά και πολύτιμη, κυρίως σε περιοχές, όπου
δεν υπάρχουν άλλες σοβαρές βιομηχανικές δραστηριότητες, πράγμα όχι
σπάνιο στον ελληνικό χώρο
ι Η εξορυκτική δραστηριότητα δημιουργεί υποδομές, όπου δεν υπάρχουν,
(δρόμοι, δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτρικού κτλ.)
Τέλος, η εξορυκτική δραστηριότητα, εμπλουτίζει τις τοπικές κοινωνίες με
επιστημονικές και τεχνικές ειδικότητες και εμπειρίες, πολύ χρήσιμες, κυρίως σε
περιοχές με μονόπλευρη ανάπτυξη (τουριστικέ ς ή αμιγώς αγροτικές).
Ο πρόεδρος του ΣΜΕ υπογράμμισε ότι οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις των τελευταίων
δέκα-δεκαπέντε ετών, έδειξαν αρκετό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του ορυκτού
πλούτου της χώρας. Το ενδιαφέρον αυτό, ήταν όμως θεωρητικό. Τουλάχιστον 5
διαδοχικοί υπουργοί και υφυπουργοί, μας υποσχέθηκαν π.χ. την ψήφιση νέου
νόμου για λατομεία βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και αδρανών. Πάνω από
δέκα χρόνια, υπόσχονται την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου, που τελικά απλώς
μπαινοβγαίνει στα συρτάρια. Τα προβλήματα όμως στον κλάδο συνεχίζουν, η
νομοθεσία δεν εκσυγχρονίζεται και η ανάπτυξη των λατομικών δραστηριοτήτων
αυτοπεριορίζεται από την κανονιστική ανεπάρκεια.
Αλλά και η σημερινή κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει δείγματα στήριξης
του ορυκτού πλούτου ενώ ο Σύνδεσμος περιμένει τον αρμόδιο υπουργό κ. Π.
Λαφαζάνη, προκειμένου να τον ενημερώσουμε σχετικά με τον κλάδο και να
εκθέσουμε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε».
Κλείνοντας το μήνυμα του ο κ. Ε. Φαίδρος δήλωσε ότι: «Ο κλάδος είναι πάντοτε
στρατευμένος στην ανάπτυξη της χώρας μας. Στηρίζουμε κάθε θετική κίνηση
στην κατεύθυνση της ανάπτυξης, που είναι ο μόνος τρόπος για να
ξεφύγουμε από τη σημερινή οδυνηρή κατάσταση για την οικονομία και την
κοινωνία. Οι θέσεις εργασίας είναι σήμερα στην Ελλάδα, είδος σε
σπανιότητα. Απαιτούμε λοιπόν σεβασμό στις θέσεις εργασίας από όλους,
από τους κυβερνώντες μέχρι τον τελευταίο πολίτη».
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