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Αθήνα 4 Μαΐου 2006
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Σύνδεσµος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) εκπροσωπώντας τις µεγαλύτερες
εξορυκτικές εταιρίες της Ελλάδας ανακοίνωσε, σε συνέντευξη τύπου, την θέσπιση από
τις επιχειρήσεις-µέλη Κώδικα Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης. ∆ηλαδή, ενός
κωδικοποιηµένου και συστηµατοποιηµένου πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεωνµελών του ΣΜΕ το όποιο στοχεύει στην συνεχή βελτίωση των επιδόσεων τους και
στους τρεις πυλώνες της βιώσιµης ανάπτυξης: οικονοµία-περιβάλλον-κοινωνία.
Στη συνέντευξη Τύπου ο κ. Ε. Βιδάλης Πρόεδρος του ΣΜΕ τόνισε ότι: Ο ελληνικός
εξορυκτικός κλάδος είναι οικονοµική δραστηριότητα ζωτικής σηµασίας για την εθνική
οικονοµία καθώς προµηθεύει υλικά απαραίτητα για µια σειρά βιοµηχανικών κλάδων,
αλλά και χρήσιµα για την καθηµερινή µας ζωή, έχει έντονο εξαγωγικό
προσανατολισµό και εξωστρέφεια και, εκτός από δυναµικό παρών έχει και πολύ
καλές προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη και προσέλκυση νέων επενδύσεων.
Ειδικότερα, ο κ. Βιδάλης αναφερόµενος στη πορεία του κλάδου το 2005, τόνισε ότι
ήταν µία χρονιά έντονης δραστηριότητας για την ελληνική εξορυκτική βιοµηχανία σαν
αποτέλεσµα της υψηλής ζήτησης πρώτων υλών και µεταλλουργικών προϊόντων,
καθώς και των σχετικά υψηλών τιµών τους διεθνώς. Η ελληνική εξορυκτική βιοµηχανία
συνέχισε µε ικανοποιητικούς ρυθµούς την παραγωγική και εξαγωγική της
δραστηριότητα, συµβάλλοντας ουσιαστικά στην ανταγωνιστικότητα και βιωσιµότητα
και άλλων σηµαντικών κλάδων της εθνικής βιοµηχανίας, στην περιφερειακή ανάπτυξη
διαφόρων περιοχών της χώρας, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της
αναπτυξιακής προοπτικής της ελληνικής οικονοµίας.
Από την άλλη πλευρά, ο κ. Βιδάλης επεσήµανε ότι, για την ενδυνάµωση της
ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας του ελληνικού
εξορυκτικού κλάδου, είναι απαραίτητη η συνδυασµένη αντιµετώπιση των προκλήσεων
και δυσκολιών που αυτός αντιµετωπίζει, και οι οποίες κατά κύριο λόγο πηγάζουν:
από τις µακροχρόνιες και πολύπλοκες διαδικασίες αδειοδότησης και λειτουργίες
εξορυκτικών έργων, από την ασάφεια ή την έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού και από
ατυχείς εφαρµογές σε εθνικό επίπεδο νόµων ή οδηγιών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
Παρουσιάζοντας αναλυτικά τον Κώδικα Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης, ο Πρόεδρος του
ΣΜΕ τόνισε µεταξύ άλλων ότι:
Τα µέλη του Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) αναγνωρίζουν ότι η
βιώσιµη ανάπτυξη αποτελεί πρωταρχικής σηµασίας στόχο της κοινωνίας και
αποδέχονται το δικό τους ρόλο στην επίτευξη αυτής της επιδίωξης.
Για το σκοπό αυτό οι επιχειρήσεις µέλη του ΣΜΕ, υιοθετούν τον Κώδικα Αρχών
Βιώσιµης Ανάπτυξης, ο οποίος συνοδεύεται από συγκεκριµένους µετρήσιµους δείκτες

απεικόνισής τους και δεσµεύονται για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών τους στον
οικονοµικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό τοµέα.
Ειδικότερα, ο κ. Βιδάλης ανέφερε ότι ο Κώδικας εκφράζει την δέσµευση των
∆ιοικητικών Συµβουλίων όλων των εταιριών-µελών και περιλαµβάνει δέκα αρχές για
την επιδίωξη της βιώσιµης ανάπτυξης:
1. Ενσωµατώνοντας αρχές βιώσιµης
αποφάσεων των εταιριών-µελών µας.

ανάπτυξης

στις

διαδικασίες

λήψης

2. Εφαρµόζοντας αρχές και πρακτικές επιχειρηµατικής ηθικής και σύγχρονα
συστήµατα εταιρικής διακυβέρνησης.
3. Εκπληρώνοντας µε συνέπεια τις θεσµοθετηµένες υποχρεώσεις µας και
παρέχοντας ορθή και συστηµατική ενηµέρωση και πληροφόρηση σε όσους
επηρεάζονται ή επηρεάζουν τις δραστηριότητες των επιχειρήσεών µας.
4. Επιδιώκοντας τον ειλικρινή διάλογο µε όσους επηρεάζονται ή επηρεάζουν τις
δραστηριότητες των επιχειρήσεών µας, µε πνεύµα αµοιβαίας κατανόησης των
απόψεων των διαφόρων µερών.
5. Υιοθετώντας την ανάπτυξη και εφαρµογή ορθών και επιστηµονικά
θεµελιωµένων µεθόδων σχεδιασµού των εξορυκτικών δραστηριοτήτων για την
αποτελεσµατική προστασία του περιβάλλοντος, και για τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας.
6. ∆ιευκολύνοντας και ενθαρρύνοντας τη σχεδίαση προϊόντων και διαδικασιών
παραγωγής, τη χρήση και ανακύκλωση των προϊόντων µας και τη διάθεση των
αποβλήτων, µε υπεύθυνο τρόπο.
7. Επενδύοντας σε φυσικούς, τεχνολογικούς, οικονοµικούς και ανθρώπινους
πόρους µε σκοπό την ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση της αποτελεσµατικότητας
και αποδοτικότητας σε βάθος χρόνου.
8. Επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών µας στον τοµέα της υγιεινής
και ασφάλειας της εργασίας.
9. ∆ηµοσιοποιώντας στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου που αφορά
στις οικονοµικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις του κλάδου, µε
ιδιαίτερη έµφαση στους τοµείς της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
10. Συµβάλλοντας οι επιχειρήσεις, ως «ενεργοί πολίτες», στην κοινωνική,
οικονοµική, πολιτιστική και θεσµική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών στις
οποίες δραστηριοποιούµαστε.
Σχολιάζοντας τον Κώδικα Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΣΜΕ ο κ. Βιδάλης δήλωσε:
« Με την υιοθέτηση αυτού του Κώδικα και την παρακολούθηση της εφαρµογής του
µέσω δεικτών, οι επιχειρήσεις-µέλη του Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων
κάνουν ένα πρωτοποριακό βήµα ανταπόκρισης στις προκλήσεις για ισόρροπη
βιώσιµη ανάπτυξη σε βάθος χρόνου, και δεσµεύονται συλλογικά να επιδιώκουν την
αποδοχή της ελληνικής κοινωνίας µε πράξεις και όχι λόγια».

