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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οµιλία προέδρου ΣΜΕ
<<Θέλω να σταθώ στον ακρογωνιαίο για την ανάπτυξη του κλάδου της µεταλλείας,
λίθο: την αποδοχή µας από την τοπική κοινωνία. Είναι ξεκάθαρο για µας, και το
τονίζουµε προς πάσα κατεύθυνση, ότι ενδιαφερόµαστε να προχωρήσουµε µαζί µε τις
κατά τόπους κοινωνίες, σεβόµενοι τους προβληµατισµούς τους για την προστασία
του περιβάλλοντος. Αγωνιζόµαστε για την κοινωνική αποδοχή, γι’ αυτό που εµείς
αποκαλούµε «κοινωνική» άδεια λειτουργίας και όχι απλά για την τυπική άδεια
λειτουργίας από τον αρµόδιο φορέα.

Στόχος µας είναι η δηµιουργία σχέσεων

βασισµένων στο αµοιβαίο και συλλογικό όφελος>>.
Τα παραπάνω τόνισε µεταξύ άλλων στην οµιλία του ο πρόεδρος του Συνδέσµου
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων κ Ευθύµιος Βιδάλης
εξορυκτική

δραστηριότητα

της

αποτελέσµατα, προοπτικές» που

∆υτικής

στην Ηµερίδα µε θέµα «Η
Μακεδονίας,

πραγµατοποιήθηκε σήµερα

προβλήµατα,
Παρασκευή 6

Οκτωβρίου στην αίθουσα Τέχνης της Κοζάνης .
Ακόµη ο κ. Βιδάλης επισήµανε ότι:
Οι δραστηριότητες που εκπροσωπεί ο Σύνδεσµος είναι αναπτυξιακές, εξωστρεφείς
και διεθνοποιηµένες και από τη φύση τους συνυφασµένες µε την περιφερειακή
ανάπτυξη.
Η ελληνική Μεταλλεία, λόγω του σηµαντικού και ποικίλου ορυκτού πλούτου που
διαθέτει η χώρα µας και της έντονης µεταλλευτικής δραστηριότητας που έχει
αναπτυχθεί, έχει κερδίσει την ευρωπαϊκή αναγνώριση και έχει κατορθώσει να
έχει ισχυρή παρουσία και δύναµη επιρροής στους συνδέσµους και τις ενώσεις
του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ακόµη ο πρόεδρος του ΣΜΕ που οργάνωσε την Ηµερίδα ανέφερε:
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Είναι γεγονός αδιαµφισβήτητο ότι το 75% της νοµοθεσίας των χωρών της Ε.Ε., στην
οποία περιλαµβάνεται και η νοµοθεσία για το περιβάλλον, διαµορφώνεται στις
Βρυξέλλες. Αυτή είναι µια πραγµατικότητα που δεν θα αλλάξει. Σε επίπεδο Ε.Ε.,
αυτό που εµείς µπορούµε να κάνουµε, είναι να παρακολουθούµε από κοντά τις
εξελίξεις και µε δεδοµένο ότι η νοµοθεσία τείνει να γίνεται ολοένα και πιο αυστηρή,
να ενδυναµώσουµε τον παρεµβατικό µας ρόλο, ώστε µε τις διεξοδικές και
ρεαλιστικές προτάσεις µας να επηρεάζουµε τα υπό εξέλιξη ή τα µελλοντικά
νοµοθετήµατα. (π.χ. REACH, οδηγία για τα µεταλλευτικά απόβλητα κ.ά.)
∆εν είναι όµως µόνον η αυστηρή και δύσκολη νοµοθεσία της Ε.Ε. που µας
προβληµατίζει, είναι και οι ατυχείς χειρισµοί και οι ασάφειες στην εφαρµογή αυτής
της νοµοθεσίας σε εθνικό επίπεδο, που δυσχεραίνουν τη δουλειά µας. Επίσης, το
γενικότερο ελληνικό νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, συχνά αγκυλωµένο,
πολυδαίδαλο και γραφειοκρατικό, έρχεται να επιδεινώσει την κατάσταση.
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν:
•

Ο νόµος 3010, ο οποίος αντιµετωπίζει τα εξορυκτικά έργα αυστηρότερα και
από τη σχετική οδηγία 97/11 της Ε.Ε. ενώ περιπλέκει ακόµη περισσότερο την
αδειοδότηση των έργων του κλάδου µε τις αξιώσεις περί υδατορεµµάτων και
την καθολική του εφαρµογή ακόµη και σε αποµακρυσµένες περιοχές, ακόµη
και για µικρά ρυάκια.

•

Η νοµοθεσία NATURA, στους κανόνες της οποίας η Ελλάδα φρόντισε να
υπαγάγει ένα ιδιαίτερα µεγάλο, συγκριτικά µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
ποσοστό της ελληνικής επικράτειας που υπερβαίνει το 20%. Και αυτό το
δεδοµένο πλέον, επιδεινώνεται από την έλλειψη ξεκάθαρων εθνικών κανόνων
για το ποιες δραστηριότητες και µε ποιους περιοριστικούς όρους επιτρέπονται
σε κάθε περιοχή Natura. Αποτέλεσµα αυτού είναι να έχει λαθεµένα
επικρατήσει η άποψη, αντίθετα µε ό,τι προβλέπει η ευρωπαϊκή νοµοθεσία, ότι
σε περιοχές Natura δεν επιτρέπεται καµία εξορυκτική δραστηριότητα.

•

Το ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας εξορυκτικών
έργων, που επιβάλλει απελπιστικά µακρόχρονες και περίπλοκες διαδικασίες.
Σήµερα, για µία αδειοδότηση χρειαζόµαστε περί τις 80 εγκρίσεις και
περίπου 4 χρόνια. Αυτό σηµαίνει όχι µόνο πρόσθετο κόστος για τις
επιχειρήσεις, αλλά το κυριότερο, µεγάλη αβεβαιότητα

που δρα
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ανασταλτικά στις νέες επενδύσεις. Αν θέλουµε επενδύσεις, οφείλουµε να
είµαστε επιθετικοί προς την υπάρχουσα διαδικασία αδειοδότησης
Καταλήγοντας ο πρόεδρος του ΣΜΕ υπογράµµισε µε έµφαση ότι: <<Με πλήρη
συνείδηση του ρόλου και των ευθυνών µας, εµείς ως Σύνδεσµος Μεταλλευτικών
Επιχειρήσεων δεσµευόµαστε:
1. να συνεχίσουµε τον παρεµβατικό ρόλο µας σε επίπεδο Ε.Ε., προσπαθώντας
να προλαµβάνουµε αντί να θεραπεύουµε
2.

να ενδυναµώσουµε τη συνεργασία µας µε τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση,
καταθέτοντας

επεξεργασµένες

και

ολοκληρωµένες

προτάσεις,

διευκολύνοντας και τα στελέχη των Υπουργείων, που συχνά καλούνται να
βγάλουν άκρη µέσα από πολύπλοκες και σύνθετες νοµοθεσίες και
αποφάσεις. Η ανάγκη αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας έχει
αναγνωριστεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και ο νέος αναπτυξιακός νόµος
για πρώτη φορά περιλαµβάνει συγκεκριµένα τη µεταλλεία. Επίσης και η
βούληση της αρµόδιας πολιτικής ηγεσίας για αλλαγές έχει εκφραστεί. Αυτό
που χρειάζεται τώρα είναι αλλαγές στην πράξη. Εµείς είµαστε ήδη σε καλή
συνεργασία µε το ΥΠ.ΑΝ και βρισκόµαστε σε καλό δρόµο και µε τις
υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε, ώστε µέσα από εποικοδοµητική συνεργασία να
καταφέρουµε από κοινού να ξεπεράσουµε τις αγκυλώσεις και τα
προβλήµατα που υπάρχουν.
3. να ενθαρρύνουµε το διάλογο των µελών του Συνδέσµου µε τις τοπικές
κοινωνίες, διάλογο που θα λαµβάνει υπόψη τα συµφέροντά τους,
αναγνωρίζοντας ότι τα οφέλη της εξορυκτικής δραστηριότητας θα πρέπει να
ευεργετούν και αυτές κατά ένα µεγάλο µέρος
4. να υιοθετήσουµε και να εφαρµόσουµε τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης στο
εσωτερικό του κλάδου, ενθαρρύνοντας την αυτοδέσµευση των µελών µας
στις αρχές ενός Κώδικα ∆εοντολογίας που ετοιµάζουµε. Η συµπεριφορά µας
µέσα στο πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης, θα πείθει σιγά σιγά τις τοπικές
κοινωνίες µε πράξεις και όχι µε λόγια, ότι µπορούν να µας εµπιστεύονται για
την ανάπτυξη του ορυκτού πλούτου της χώρας προς όφελος όλων>>.

Θα ακολουθήσουν οι οµιλίες του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης του Γενικού
Γραµµατέα του ΥΠΑΝ κ Νίκου Στεφάνου και των άλλων οµιλητών.
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