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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Η Ελληνική εξορυκτική δραστηριότητα αποτελεί βασικό οικονοµικό τοµέα
της χωράς µας µε αναπτυξιακές προοπτικές, πλήρως εξωστρεφή µε έντονο
εξαγωγικό προσανατολισµό, διεθνοποιηµένο
συνυφασµένο µε την εθνική , περιφερική

και από τη φύση του
και ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Η

Ελληνική Μεταλλεία έχει επίσης κερδίσει την ευρωπαϊκή αναγνώριση και
έχει κατορθώσει να έχει ισχυρή παρουσία και επιρροή στους συνδέσµους
του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό οφείλεται ακριβώς στο
σηµαντικό και ποικίλο ορυκτό πλούτο που διαθέτει η χώρα και στη
σηµαντική εξορυκτική δραστηριότητα που έχει αναπτυχθεί, σε σχέση µε
το µέγεθος και την οικονοµία της χώρας µας».
Τα παραπάνω τόνισε µεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΜΕ κ Ευθύµιος
Βιδάλης στην ενηµερωτική συνάντηση που οργάνωσε ο Σύνδεσµος στις
Βρυξέλες µε τη συµµέτοχη άνω των τριάντα Ελλήνων Ευρωβουλευτών,
µελών

της Μόνιµης Εθνικής

Αντιπροσωπείας, στελεχών

Γενικών ∆ιευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

και

διαφόρων

εκπροσώπων

ευρωπαϊκών κλαδικών συνδέσµων..
Τρεις σκοπούς είχε η οργάνωση αυτής της συνάντησης:
«Γνωριµία µε τον Σύνδεσµο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ)

Γνωριµία µε τον Ελληνικό εξορυκτικό κλάδο, τη σηµασία του για την εθνική
αλλά και την ευρωπαϊκή οικονοµία
Γνωριµία µε τις θέσεις και απόψεις του ΣΜΕ, για την ανάγκη ενίσχυσης της
δυναµικής που διαθέτει ο κλάδος σήµερα και σε βάθος χρόνου».
Αυτός ήταν ο σκοπός της ενηµερωτικής συνάντησης που πραγµατοποίησε ο
Σύνδεσµος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων στις Βρυξέλλες
Στη συνέχεια ο κ Βιδάλης τόνισε ότι ο Ελληνικός εξορυκτικός κλάδος
είναι αναγκαίο να υποστηριχτεί για να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να
είναι σε θέση να παίζει στο µέλλον ακόµη σηµαντικότερο ρόλο

από το

σηµερινό. Για να γίνει αυτό χρειάζεται συνδυασµένη αντιµετώπιση των
προκλήσεων που αντιµετωπίζει ο κλάδος, τις οποίες ανέπτυξε εν συντοµία
και στο τέλος συνόψισε ως εξής :
•

Ανάγκη ενίσχυσης

της ανταγωνιστικότητας

του κλάδου

σε

συνδυασµό µε σεβασµό στο περιβάλλον και την κοινωνία.
•

Ανάγκη διευκόλυνσης της προσπελασιµότητας στα αποθέµατα
φυσικών πόρων.

•

Ανάγκη

προώθησης

της

απλοποίησης

και

κωδικοποίησης

του

κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον κλάδο τόσο σε ευρωπαϊκό όσο
και εθνικό επίπεδο.
•

Ανάγκη υποστήριξης µη κανονιστικών µέσων ελέγχου

της αγοράς

όπως και εθελοντικών πρωτοβουλιών αυτορύθµισης του κλάδου και
των επιχειρήσεων
Στην εκδήλωση

παραβρεθήκαν και χαιρέτησαν

οι ευρωβουλευτές

Γ.

Παπαστάµκος, Ν. Βακάλης, Ι. Γκλαβάκης, Γ. ∆ηµητρακόπουλος, Μ.
Μαυροµµάτης, Ε. Τσαµπάζη και Ν. Σηφουνάκης, οι οποίοι επεσήµαναν τη
χρησιµότητα

της ενηµέρωσης που τους έγινε και την αναγκαιότητα

συνέχισης του διάλογου και της συνεργασίας µαζί τους.
Στην εκδήλωση µίλησαν, επίσης, ο κ. Γ. Κρεµλής από την Γενική ∆ιεύθυνση
Περιβάλλοντος και η κ. Λιλιάνα Μπρίκµαν εκ µέρους της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Επιχειρήσεων, αναφερόµενοι στις διάφορες πολιτικές και πρωτοβουλίες που
αναπτύσσονται αυτή τη στιγµή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή , και τόνισαν τη

σηµασία του διαλόγου και της συνεργασίας µε όλους του εµπλεκόµενους
φορείς του κλάδου. Αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στην προσπάθεια χάραξης της
Νέας βιοµηχανικής Πολίτικης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος ο Αναπληρωτής Μόνιµος Αντιπρόσωπος

της Ελλάδος στο

CORREPER του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου κ Κ. Χαλαστάνης επισήµανε τη
σηµασία του διαλόγου στη διαµόρφωση εθνικών θέσεων στα θέµατα που
αφορούν τους διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας και την
υποστήριξη τους στα ευρωπαϊκά όργανα.

Συνάντηση του προέδρου του ΣΜΕ µε την επίτροπο Περιβάλλοντος
Ο πρόεδρος του ΣΜΕ συναντήθηκε, πριν την εκδήλωση, µε τον Έλληνα
Επίτροπο Περιβάλλοντος κ Σταύρο ∆ήµα και τον ενηµέρωσε για τις θέσεις
του κλάδου

σε σχέση µε τις θεµατικές

Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος.

πολιτικές που επεξεργάζεται η

