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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ελληνική µεταλλευτική, µεταλλουργική και εξορυκτική δραστηριότητα αποτελεί ένα
δυναµικό κλάδο µε σηµαντική συµβολή στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, στην
ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας, της εξωστρέφειας καθώς και της
αναπτυξιακής προοπτικής της ελληνικής οικονοµίας.
Τα παραγόµενα προϊόντα του κλάδου παρέχουν το απαραίτητο υπόβαθρο –σε
πρώτες ύλες- για την ανταγωνιστικότητα και βιωσιµότητα σηµαντικών τοµέων της
εθνικής βιοµηχανίας / οικονοµίας. Για παράδειγµα η εκτεταµένη εξόρυξη λιγνίτη (η 5η
παγκόσµια σε µέγεθος) καλύπτει το σηµαντικότερο µέρος της εγχώριας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας αποτελώντας την οικονοµικότερη πηγή ενέργειας και
συµβάλλοντας στη µείωση της εξάρτησης της χώρας µας από το πετρέλαιο. Η
παραγωγή βωξίτη υποστηρίζει την εγχώρια βιοµηχανία αλουµίνας – αλουµινίου, ενώ
η παραγωγή αδρανών είναι ζωτικής σηµασίας για τη βιοµηχανία τσιµέντου και τον
τοµέα των κατασκευών γενικότερα.
Τα παραπάνω όπως και αναφορά στις προοπτικές, στις δυσκολίες και στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο κλάδος θα αποτελέσουν τον βασικό κορµό της
Ηµερίδας µε θέµα «Η εξορυκτική δραστηριότητα της ∆υτικής Μακεδονίας,
προβλήµατα, αποτελέσµατα, προοπτικές» που θα πραγµατοποιηθεί την
Παρασκευή 6 Οκτωβρίου στην αίθουσα Τέχνης της Κοζάνης µε οργανωτή τον
Σύνδεσµο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων .
Η εκµετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας συµβάλλει σηµαντικά και στην
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας µας. Από τη φύση της η εξορυκτική βιοµηχανία
ενεργοποιείται ως επί το πλείστον στην περιφέρεια, κοντά στα διαθέσιµα αποθέµατα
ορυκτών πόρων, απασχολεί σηµαντικό αριθµό εργαζοµένων από τις τοπικές
κοινωνίες, και µε την εκεί παραγωγική και υποστηρικτική της δραστηριότητα
συµβάλλει ουσιαστικά στην τοπική οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη αναφέρει
δελτίο τύπου του ΣΜΕ.
Στην Ηµερίδα έχουν προσκληθεί να µιλήσουν ο Υπουργός Μακεδονίας- Θράκης, κ.
Ν. Τσιαρτσιώνης ,ο γενικός γραµµατέας του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Ν. Στεφάνου
o Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας κ. Α. Λεούδης,
Νοµάρχες και πολλοί ειδικοί.
Την βασική εναρκτήρια οµιλία της Ηµερίδας θα κάνει ο Πρόεδρος του Συνδέσµου
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων κ. Ευθύµιος Βιδάλης, ενώ συντονιστής της Ηµερίδας
θα είναι ο Γενικός Γραµµατέας του Συνδέσµου κ. Σταµάτης Γιαννακόπουλος.
Ειδικότερα το πρόγραµµα έχει ως εξής:
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09:30-11:30

•
•
•
•
•

Εναρκτήρια Συνεδρίαση

Χαιρετισµοί
Υπουργός Μακεδονίας Θράκης κ. Ν. Τσιαρτσώνης
Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Ανάπτυξης κ Ν. Στεφάνου
Περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας κ. Α. Λεούδης
Νοµάρχες Κοζάνης. Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών
Γενικός ∆ιευθυντής Ορυχείων της ∆ΕΗ κ. Κ Μελάς

Οµιλία Προέδρου του ΣΜΕ κ. Ευθύµιου Βιδάλη
Τοποθετήσεις φορέων
•
•
•
•

Πρόεδρος ΚΕ∆ΚΕ, ∆ήµαρχος Κοζάνης κ. Π. Κουκουλόπουλος
Πρόεδρος ΤΕΕ ∆υτ .Μακεδονίας κ. Ν. Κοιµτσίδης
Πρόεδρος Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Κοζάνης
κ. Π. Αποστολίδης
∆ιευθυντής Περιφερειακής Μονάδας ΙΓΜΕ ∆. Μακεδονίας κ. ∆. ∆ηµητρίου

12:00-13:30

•
•
•
•
•

Εξορυκτική ∆ραστηριότητα:
Συµβολή στην ανάπτυξη της ∆υτικής Μακεδονίας

∆ιευθυντής Λιγνιτικού Κέντρου ∆υτ Μακεδονίας της ∆ΕΗ κ. Χρ. Παπαγεωργίου
Υπεύθυνος Τµήµατος Φυσικών Πόρων και Περιβαλλοντικών Μελετών
της Αναπτυξιακής ∆υτικής Μακεδονίας κ. Κ. Νικολαιδης
Πρόεδρος της ΜΕΒΙΟΡ κ. Γ. Γεωργιάδης
Υπεύθυνος Γεωλογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος της ΛΑΡΚΟ
κ. Αθανάσιος Αποστολίκας
Γενικός ∆ιευθυντής της ΓΕΩΕΛΛΑΣ κ. Ν. Συριόπουλος

Εξορυκτική δραστηριότητα και βιώσιµη ανάπτυξη

Ν. Χέλµης Γενικός ∆ιευθυντής Φυσικού Πλούτου ΥΠΑΝ
κ. Γ. Μανούρης ∆
∆ιευθυντής Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού ΥΠΕΧΩ∆Ε
Β. ∆ιευθυντής Περιβάλλοντος Λιγνιτικού Κέντρου ∆υτ Μακεδονίας
κ ∆. Ζαραφίδης
Στο τέλος της Ηµερίδας θα πραγµατοποιηθεί επίσκεψη στο ενεργειακό κέντρο της
∆ΕΗ.
----------------------------------------------------------------------------Χορηγοί της Εκδήλωσης είναι οι εταιρίες:
∆ΕΗ , ΛΑΡΚΟ. Μεβιόρ και Γεωελλάς ΑΕ.
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