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Αθήνα 14 Μαΐου 2007
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ιδιαίτερα σηµαντικές ανακοινώσεις για τον Εξορυκτικό Κλάδο και την σύνδεσή του
µε την Βιώσιµη Ανάπτυξη έγιναν κατά την διάρκεια Εκδήλωσης που οργανώθηκε
από τον Σύνδεσµο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων στην Αθήνα, στο πλαίσιο της
Πανευρωπαϊκής Ηµέρας Ορυκτών, µε οµιλητές τον Γενικό Γραµµατέα του
Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκο Στεφάνου, τον Πρόεδρο του ΣΜΕ κ. Ευθύµιο
Βιδάλη, τον Ευρωβουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωστή Χατζηδάκη, τον
Αναπληρωτή Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. ∆ηµήτρη
Καλιαµπάκο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρίας ΤΙΤΑΝ κ. ∆ηµήτρη
Παπαλεξόπουλο.
Ο κ. Νίκος Στεφάνου υποστήριξε µεταξύ άλλων τα εξής:
«Είναι πλέον επιστηµονικά τεκµηριωµένο, ότι Περιβάλλον και Ανάπτυξη µπορούν
(και πρέπει) να συνυπάρξουν αρµονικά. Και οι δύο «πυλώνες» της αειφόρου
ανάπτυξης, µαζί, εξυπηρετούν τις ανάγκες του τρίτου πυλώνα, της κοινωνίας. Η
χωρίς όρους επιθετική οικονοµική ανάπτυξη δεν εξασφαλίζει τον κεντρικό στόχο της
ευηµερίας, µε κοινωνική συνοχή. Το σύστηµα ισορροπεί µε την προϋπόθεση ότι και
οι τρεις συντελεστές συνυπάρχουν και συνεργάζονται αρµονικά. Κατά συνέπεια, και
στην περίπτωση αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου, ο κανόνας για την επιλογή των
αποφάσεων πρέπει να είναι ο συγκερασµός της προστασίας του περιβάλλοντος µε την
οικονοµική και την κοινωνική ανάπτυξη».
Επίσης, ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης, αποδίδοντας ιδιαίτερη
σηµασία στην εκµετάλλευση και αξιοποίηση του αξιόλογου ορυκτού δυναµικού της
χώρας, έχει προβεί σε ένα σύνολο παρεµβάσεων µε στόχο τη στήριξη του κλάδου σε
µακροπρόθεσµο ορίζοντα, οι κυριότερες των οποίων είναι οι εξής:
1. Η σύνταξη νοµοσχεδίου για την έρευνα και εκµετάλλευση των λατοµείων, το
οποίο, µετά τη µακρά δηµόσια διαβούλευση µε τα συναρµόδια Υπουργεία και
άλλους ενδιαφερόµενους φορείς, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και πολύ σύντοµα
θα κατατεθεί στη Βουλή.
2. Η προκήρυξη του διαγωνισµού για την εκµίσθωση του δικαιώµατος έρευνας
και εκµετάλλευσης του δηµόσιου µεταλλευτικού χώρου στην περιοχή της
Βεύης του Ν. Φλωρίνης, η οποία βρίσκεται στην τελική φάση επιλογής
αναδόχου.
3. Η προώθηση της επένδυσης του «χρυσού» στην Χαλκιδική, σύµφωνα µε το
νόµο 3220 / 2004, η οποία προωθείται µε κανόνες, διαφάνεια και µε γνώµονα
την προστασία του περιβάλλοντος.
4. Η ένταξη της εξορυκτικής έρευνας και δραστηριότητας στους στόχους και
τους βασικούς άξονες του αναπτυξιακού νόµου, καθώς και στις δράσεις του
Γ΄και ∆΄ ΚΠΣ.
5. Η προκήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού για την ανάπτυξη
Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος, µε σκοπό τη δηµιουργία

Ψηφιακής Βάσης Χωρικών ∆εδοµένων των µεταλλευτικών και λατοµικών
χώρων της Ελλάδας.
Ο κ. Ευθύµιος Βιδάλης, αφού αναφέρθηκε εκτενώς στη χρησιµότητα του κλάδου,
στις νέες ευκαιρίες ανάπτυξης που δηµιουργούν οι παγκόσµιες εξελίξεις και στην
αυτοδέσµευση των εταιριών-µελών του ΣΜΕ για ουσιαστική εφαρµογή Κώδικα
Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης, κατέληξε στα εξής:
«Σε µια εποχή κρίσιµη για τον κλάδο, µε πολλές ευκαιρίες αλλά και πολλές
προκλήσεις, είναι επιτακτική ανάγκη να επιλυθούν τα δύο πιο κρίσιµα θέµατα για τον
κλάδο:
1.
Πρόσβαση σε φυσικούς πόρους θεσµοθετηµένη και κατοχυρωµένη µέσω του
χωροταξικού σχεδιασµού
2.
Βελτιστοποίηση της αδειοδότησης. Μιας αδειοδότησης στιβαρής, µε
προδιαγραφές, µε κριτήρια, µε τακτές και σαφείς προθεσµίες, που να προστατεύει το
περιβάλλον και την αποκατάστασή του και που θα προσφέρει, παράλληλα,
προβλεψιµότητα και ξεκάθαρες απαντήσεις στις επιχειρήσεις».
Ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, αφού αναγνώρισε τη σηµασία του κλάδου για την
Ευρωπαϊκή βιοµηχανία και ανέλυσε µε σαφήνεια τις θέσεις της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας σε σχέση µε τη Στρατηγική της Λισσαβώνας, που θέλει µια πιο
ανταγωνιστική Ευρώπη, καθώς και τη νέα Βιοµηχανικής Πολιτικής της Ε.Ε., που
θέλει µια σταθερή βιοµηχανική βάση, τόνισε:
«Θεωρώ ότι πολλά ζητήµατα που σχετίζονται µε τη βιώσιµη χρήση των φυσικών
πόρων µπορούν να επιλυθούν -σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο- χωρίς τη χρήση
νέων και αυστηρότερων µέτρων:
- µε ανοικτό διάλογο µε τους κοινωνικούς εταίρους πριν και κατά την λήψη
αποφάσεων (τόσο καταναλωτές και χρήστες, όσο και την ίδια τη
βιοµηχανία),
- µε αποτελεσµατική αξιοποίηση των ήδη υφισταµένων νοµοθετικών
εργαλείων,
- µε οικονοµικά µέσα (π.χ. φορολογικά κίνητρα) για τις επιχειρήσεις που
προχωρούν σε πιο 'πράσινη' αξιοποίηση των φυσικών πόρων, και στη
χρήση πιο φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών,
- µε προώθηση άλλων µη νοµοθετικών µέτρων, όπως π.χ. µέσω ενός
'κώδικα συµπεριφοράς' και αυτορρύθµισης, ο οποίος να είναι αποδεκτός
και από τους αρµόδιους κρατικούς φορείς και από οργανώσεις πολιτών,
καθώς και µέσω προώθησης βέλτιστων πρακτικών.
- τέλος, ίσως πιο σηµαντικό από όλα: µε ενηµέρωση. Με εκπαιδευτικά και
επιµορφωτικά προγράµµατα όχι µόνο σε εθνικό αλλά και σε περιφερειακό
επίπεδο, διότι είναι σηµαντικό, και ο πολιτικός και ο νοµοθέτης και ο
απλός πολίτης να γνωρίζει πόσο ένας κλάδος επηρεάζει την ποιότητα ζωής
µας, πριν να κρίνει» κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.
Ο κ. ∆ηµήτρης Καλιαµπάκος ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Ο µεταλλευτικός - εξορυκτικός κλάδος, ατενίζοντας το µέλλον, έχει τρεις βασικούς
άξονες δράσης στους οποίους πρέπει να ενεργοποιηθεί:
- Να ενσωµατώσει τη σύγχρονη περιβαλλοντική επιστήµη και
τεχνολογία στα έργα του.
- Να προσανατολιστεί στη θέσπιση περιβαλλοντικών ορίων και
προδιαγραφών και να διεκδικήσει και να συνδράµει στην οικοδόµηση
ενός αξιόπιστου ελεγκτικού µηχανισµού και, τέλος

-

Να αξιοποιήσει τη δυνατότητα που έχει να προσφέρει σύγχρονες
λύσεις (π.χ. αξιοποίηση υπόγειων χώρων µετά την εξόρυξη) σε
κρίσιµα περιβαλλοντικά προβλήµατα, αλλάζοντας έτσι τη δηµόσια
εικόνα του».

Ο κ. ∆ηµήτρης Παπαλεξόπουλος, κλείνοντας την εκδήλωση, αναφέρθηκε στην
επιχειρηµατική λογική της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), που πρέπει να
αποτελεί τον βασικό άξονα δράσης όλων των εταιρειών, καθώς και στο παράδειγµα
της «Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη στον κλάδο Τσιµέντου», µιας
συντονισµένης προσπάθειας 18 εκ των µεγαλυτέρων εταιριών τσιµέντου παγκοσµίως.
Απευθυνόµενος δε προς τον κλάδο της εξόρυξης ο κ. Παπαλεξόπουλος είπε: «Για ένα
κλάδο που είναι υποχρεωµένος να ξανακερδίζει σε καθηµερινή βάση το «δικαίωµα
του επιχειρείν» η ΕΚΕ δεν είναι πολυτέλεια, αλλά καλή επιχειρηµατική πρακτική».
Με την παράκληση να δηµοσιευθεί

