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Σε λίγες γραμμές τι περιέχει η Έκθεση Πεπραγμένων του Μαρτίου 2018:

Περιεχόμενα
Α. ΔΣ.
Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συνάντηση με το ΓΓ Υποδομών του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων για τα
ιδιωτικά πρατήρια καυσίμων και τα προβλήματα εφαρμογής της αντίστοιχης ΥΑ
Γ. ΣΜΕ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εκδήλωση ΣΜΕ στο Μουσείο Γουλανδρή με θεμα «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος: εξορυκτική
δραστηριότητα, κοινωνία και περιβάλλον τον 21ο αιώνα
Δ. ΣΜΕ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Workshop της Euromines σχετικά με το Αδειοδοτικό

Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ
Α. ΔΣ.

Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ ήταν:

 Απόφαση για παρέμβαση ΣΜΕ, στο ΣτΕ, κατά της προσφυγής ενάντια στην έκδοση αδειών
εγκαταστάσεων της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ»
 Οικονομικός απολογισμός 2017 και προϋπολογισμός 2018
 Προετοιμασία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μελών
 Ανάθεση στο ΙΟΒΕ επικαιροποίησης της μελέτης του 2016 για τον εξορυκτικό κλάδο
 Καθυστερήσεις στην αξιολόγηση ΜΠΕ εξορυκτικών έργων
 Διαπραγμάτευση με ΟΜΕ. Συζήτηση επί της άτυπης μεσολαβητικής πρότασης της
μεσολαβήτριας κ. Ε. Πάτρα
 Συνάντηση με το ΓΓ Υποδομών του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων για τα
ιδιωτικά πρατήρια καυσίμων και τα προβλήματα εφαρμογής της αντίστοιχης ΥΑ
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Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΓΓ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙ ΩΤΙ ΚΑ
ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙ ΜΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΤΙ ΣΤΟΙ ΧΗΣ ΥΑ
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου 2018 με το ΓΓ του Υπουργείου κ. Κ. Βούρδα και
τους συνεργάτες του.
Συζητήθηκαν όλα τα σημεία που αναφέρονται στο σημείωμά μας προς τον υπουργό κ. Χ. Σπίρτζη
της 19/9/2017.
Ο κ. Γενικός ανέφερε ότι αρκετά από τα θέματα που βάζουμε, εκφεύγουν του πεδίου εφαρμογής της
ΥΑ όπως για τις υπάρχουσες λειτουργούσες κεντρικές δεξαμενές, για λειτουργούσες εργοταξιακές
δεξαμενές πολύ μεγαλύτερου μεγέθους από τις προβλεπόμενες στην ΥΑ λόγω αναγκών
παραγωγής και για τις ήδη αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις προ της ΥΑ.
Μας υποσχέθηκε ότι θα εξεταστούν τα θέματα μεταβατικών διατάξεων, η δυνατότητα να λαμβάνουν
άδεια πρατηρίου οι εργολάβοι, η ανάγκη λειτουργίας βυτιοφόρων οχημάτων για την τροφοδοσία
αργών και άκαμπτων μηχανημάτων και οι εμπλοκές με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Αρνήθηκε οποιαδήποτε ρύθμιση για τη χρήση-διακίνηση μαζούτ, θεωρώντας ότι το καύσιμο αυτό
κακώς χρησιμοποιείται.
Συμφωνήθηκε να γίνει μία νέα συνάντηση με τον κ. Σκυλάκο υπηρεσιακό του υπουργείου,
προκειμένου να μεθοδευτούν κάποιες λύσεις.

Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΜΕ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΑ
ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ Ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ: ΕΞΟΡΥΚΤΙ ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙ ΟΤΗΤΑ,
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ
Όπως ήδη έχουμε αναφέρει η εκδήλωση αυτή απευθύνεται σε παιδιά Γυμνασίου και σκοπό έχει να
δώσει μία καλή εικόνα του εξορυκτικού κλάδου από την αρχαιότητα έως σήμερα και από το σήμερα
στις εξελίξεις του μέλλοντος.
Προχωρά κανονικά το δημιουργικό μέρος.
Κυκλοφόρησε επιστολή με το πρόγραμμα και το περιεχόμενο της εκδήλωσης, προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί από τα σχολεία που ήδη έχουν δηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στην εκδήλωση
ώστε να δοθεί η απαιτούμενη άδεια από το Υπουργείο Παιδείας.
Παραθέτουμε το πρόγραμμα της εκδήλωσης

9.00

Άφιξη σχολείων

9.10-10.00

Ξενάγηση στην Έκθεση «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» στο Μουσείο Γουλανδρή

10.15 -10.25

ΕΝΑΡΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Αμφιθέατρο Άγγελος Γουλανδρής
Καλωσόρισμα του προέδρου του συνδέσμου μεταλλευτικών επιχειρήσεων κ.
Αθανάσιου Κεφάλα

10.25-11.ΟΟ

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 35 ΛΕΠΤΑ)
«Ιστορική αναδρομή της εκμετάλλευσης πρώτων υλών στη χώρα μας»

1Ο ΒΙΝΤΕΟ

«Εισαγωγή και ιστορική εξέλιξη στην αξιοποίηση των ορυκτών πόρων»

2ο βιντεο

«Ενεργειακά ορυκτά-λιγνίτης»

3ο

Σύντομος προϊδεασμός για τα βίντεο που θα ακολουθήσουν στο δεύτερο μέρος

βίντεο

«Η σημερινή αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών»
4ο

βιντεο

5ο βιντεο

«Μεταλλεία, μεταλλεύματα και λατομικά προϊόντα-τεχνολογίες παραγωγής»
«Υγιεινή και Ασφάλεια-μέσα προστασίας εργαζομένων της εξορυκτικής βιομηχανίας»
Διάλογος μεταξύ κοινού και ειδικού:
Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήσεις στον ειδικό σχετικά με το
εκπαιδευτικό υλικό που θα έχουν παρακολουθήσει
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 35 ΛΕΠΤΑ)

11.00-11.35
6ο

Βίντεο

« Το μέλλον στην αξιοποίηση των πρώτων υλών»
«Μοντέρνα τεχνολογία του εξορυκτικού κλάδου (drones, robotics, design)»
“Eξόρυξη και προστασία Περιβάλλοντος»

7ο ΒΙΝΤΕΟ

«Περιβάλλον (αποκαταστάσεις-εναλλακτικές χρήσεις εξορυκτικών χώρων)»

8Ο βιντεο

«Παρουσίαση της αποδόμησης του σημερινού ανθρώπινου πολιτισμού από την
απουσία ορυκτών πόρων»
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Διάλογος μεταξύ κοινού και ειδικού, προκειμένου να διατυπώσουν τα παιδιά τις
απορίες που θα προκύψουν από την προβολή του βίντεο
11.35-11.50

ΛΗΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Ελαφρύ γεύμα στο φουαγιέ του Αμφιθεάτρου

11.50-12. 25

Ξενάγηση στην Έκθεση του ΣΜΕ «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος στο
Γουλανδρή»

12.30

Αποχώρηση

Μουσείο

Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
WORKSHOP ΤΗΣ EUROMI NES ΣΧΕΤΙ ΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙ ΚΟ
Σε σχέση με το workshop που πραγματοποίησε η Εuromines στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Policy
Committee, με θέμα το Αδειοδοτικό και τα εμπόδια που δημιουργεί στην ανάπτυξη της εξορυκτικής
δραστηριότητας, προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:
−

Θα πρέπει να αποδειχτεί στις αρμόδιες αρχές ότι η αποκατάσταση των μεταλλείων δεν
διαταράσσει την εδαφική βιοποικιλότητα ούτε οδηγεί σε απώλεια των τοπικών
οικοσυστημάτων

−

Θα πρέπει να συνυπολογιστεί στις χωροταξικές και αναπτυξιακές πολιτικές κάθε κράτους
μέλους, η τοπική και εθνική ζήτηση σε πρώτες ύλες ώστε να μειωθούν οι χρόνοι
αδειοδότησης σε λογικά επίπεδα

−

Θα πρέπει να υπάρχει ρητή πολιτική στήριξη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στους
τομείς πρώτων υλών

−

Θα πρέπει οι πολιτικές για την κλιματική αλλαγή να δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης της
μεταλλείας, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας όπως και
τις ανάγκες σε πρώτες ύλες στις οποίες βασίζονται πολλές περιβαλλοντικές πολιτικές

−

Θα πρέπει να γίνει αξιόπιστη συλλογή στοιχείων και δεδομένων που να αναδεικνύουν τη
σημασία της εξορυκτικής δραστηριότητας

−

Προτείνεται να μελετηθεί ένα Case Study που να βασίζεται στα στοιχεία Βιώσιμης Ανάπτυξης
που διαθέτει η Euromines για τον κλάδο

−

Θα πρέπει να αξιολογηθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των συστημάτων
παρακολούθησης της βιωσιμότητας του κλάδου, που διαθέτουν τα διάφορα κράτη μέλη

−

Πρέπει επίσης να συγκεντρωθούν όλες οι σχετικές μελέτες της DG Growth, EIP και Η2020 και
να συσχετιστούν μεταξύ τους

−

Αντί θεσμοθέτησης νέων κανονιστικών ρυθμίσεων, προτιμητέα είναι η εστίαση σε
συγκεκριμένες τροποποιήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, οι οποίες θα βελτιώνουν
σημαντικά το αδειοδοτικό σύστημα

−

Προτείνεται να υπάρξει μία πινακοποιημένη καταγραφή από τη Euromines των documents
του Συμβουλίου για τον κλάδο

Παραδείγματα περιπτώσεων για το Αδειοδοτικό:
 Κοινά μειονεκτήματα που εμφανίζονται στα κράτη μέλη και αφορούν στο Αδειοδοτικό:
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−

Ακυρώσεις και καθυστερήσεις με κάθε αλλαγή κυβέρνησης

−

Αντιτιθέμενες πολιτικές και πρακτικές υπουργείων σε σχέση με την αξιοποίηση των ορυκτών
πρώτων υλών (ενστάσεις από δευτερεύουσες αρχές)

 Συνέπειες έλλειψης δυνατοτήτων της Αδειοδοτούσας Αρχής:
−

Καθυστερήσεις και διαχειριστικά λάθη ή λανθασμένες εκτιμήσεις της αδειοδοτούσας αρχής

−

Οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να καθοδηγούν τις αρχές σε όλη τη διαδικασία

−

Οι αρχές δεν είναι σε θέση πάντα να αξιολογούν ή να απαντούν με επιστημονικά
στοιχεία/επιστημονικές αποδείξεις ή δικαστικές αποφάσεις

−

Μη σωστή αντιμετώπιση αδειοδοτήσεων που εκφεύγουν του συνήθους:

 Αδυναμία αξιολόγησης τεχνολογιών ή νέων μεθόδων
 Αδυναμία εκτίμησης κα αντιμετώπισης αλληλεπικαλύψεων σε αδειοδοτικές απαιτήσεις

Συμπεράσματα
−

Το υφιστάμενο αδειοδοτικό πλαίσιο είναι ήδη υπερ του δέοντος επαρκές για την αδειοδότηση
των εξορυκτικών έργων. Η υλοποίησή του απαιτεί ικανές αδειοδοτικές αρχές, ασφάλεια
δικαίου, ίση μεταχείριση και διαφάνεια

−

Αυτό το νομικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με το πλαίσιο στρατηγικής της ΕΕ για τις ορυκτές
πρώτες ύλες (RMI, EIP-RM), παρέχουν μια ισχυρή βάση για την επίτευξη βιώσιμου
εφοδιασμού σε πρώτες ύλες από ευρωπαϊκές πηγές και θέτει τις κατάλληλες προϋποθέσεις
για τα ΚΜ να εξορθολογήσουν τις διαδικασίες χορήγησης αδειών

−

Οι βασικές αρχές της εσωτερικής αγοράς τηρούνται και ακολουθούνται από τα κράτη μέλη.
Παρ 'όλα αυτά, έχουν εντοπιστεί θέματα εφαρμογής σε ορισμένα κράτη μέλη ,όπως είναι οι
περιορισμοί στην ελευθερία επιλογής έδρας μίας επιχείρησης και στην ελεύθερη παροχή
υπηρεσιών ή οι ελλείψεις στην εφαρμογή ευρωπαϊκών οδηγιών όπως αυτής της Διαφάνειας
(Transparency Directive)

−

"Υπερβολικά περιοριστικές" προσεγγίσεις για την εφαρμογή των οδηγιών για τη φύση (πχ
οδηγίες Natura) (ζήτημα που εγείρουν κυρίως οι ενδιαφερόμενοι φορείς της βιομηχανίας)
και σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ κρατών μελών στην εφαρμογή τους που
δημιουργούν ανισότιμους όρους αντιμετώπισης και ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά
της ΕΕ
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−

Η ευρωπαϊκή οδηγία περί παραχωρήσεων η οποία θεσπίζει κανόνες σχετικούς με την
απόκτηση και λειτουργία των παραχωρήσεων, έχει ασάφειες αφήνοντας «παραθυράκια»
στην εφαρμογή της από τα επιμέρους κράτη μέλη. Έτσι διαφοροποιείται σημαντικά και η
αδειοδότηση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων μέσα σε μία παραχώρηση

Συμπεράσματα από το MINLEX study, αναφορικά με:
 Οδηγίες για τη φύση (Nature Directives)
Η εκτίμηση για την εφαρμογή των οδηγιών για τη φύση δείχνει πολλά καλά παραδείγματα
περιπτώσεων όπου ο τομέας της εξόρυξης που συνέβαλε στους στόχους διατήρησης της φύσης
και της βιοποικιλότητας. Ταυτόχρονα, διαπιστώθηκαν παραδείγματα δυσκολιών εφαρμογής όπως
οι υπερβολικά περιοριστικές προσεγγίσεις κατά την εφαρμογή των διατάξεων των οδηγιών από τα
κράτη μέλη (αναφέρθηκαν από τους ενδιαφερόμενους φορείς της βιομηχανίας), ανεπαρκής
αξιολόγηση των μέτρων μετριασμού και εναλλακτικές λύσεις που παρεμποδίζουν τις διαδικασίες
αδειοδότησης, που μεταξύ άλλων δυσκολιών έχουν επηρεάσει δυσμενώς τις διαδικασίες
αδειοδότησης.
Διαπιστώθηκε ότι τέτοιες διαφορές στον τρόπο εφαρμογής των οδηγιών ΕΙΑ και για τη Φύση, δρουν
ενάντια στους ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και στις διαδικασίες
αδειοδότησης.
Η ανάλυση της οδηγίας για τα εξορυκτικά απόβλητα (ερωτήσεις 3 έως 6 του Δομημένου
Ερωτηματολογίου) δείχνει ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την οδηγία με διαφορετικούς τρόπους. Τα
κράτη μέλη διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό ως προς εφαρμογή εκτίμησης κινδύνου για τον
χαρακτηρισμό μιας εγκατάστασης αποβλήτων, τον τρόπο διαχείρισης αδρανών ή μη επικίνδυνων
- μη αδρανών αποβλήτων και την εφαρμογή ενός καταλόγου αδρανών αποβλήτων. Αυτό επίσης
δρα ενάντια στις συνθήκες ισότιμων όρων ανταγωνισμού

 Οικονομικές παράμετροι
Οι οικονομικές παράμετροι που εξετάστηκαν στη συγκεκριμένη μελέτη, όπως οι τρόποι πληρωμής
των τελών (royalties) ή οι κανόνες επιβολής αδειοδοτικών τελών για εκμετάλλευση ΟΠΥ, δείχνουν
ετερογένεια στην εφαρμογή του δικαίου μεταξύ των κρατών μελών. Επίσης παρουσιάζεται
διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση της ιδιοκτησίας από τη μεταλλεία.
Αυτά επίσης λειτουργούν ενάντια στους ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά
της ΕΕ.
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 Επενδύσεις
Σε πολλά κράτη μέλη οι επενδύσεις Ι επηρεάζονται επί του παρόντος από απρόβλεπτες και
ανεπαρκείς διαδικασίες αδειοδότησης που μειώνουν την ασφάλεια των επενδύσεων και τη
ασφάλεια δικαίου, που είναι απαραίτητη για τους επενδυτές.
Ενώ η ταχύτητα της διαδικασίας καθορίζεται κυρίως από τους κανόνες των καθεστώτων
αδειοδότησης, τους πόρους και την τεχνική ικανότητα των αρμόδιων αρχών, η προβλεψιμότητα των
αποτελεσμάτων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Συγκεκριμένα, αναφέρουμε τους
βασικότερους: η πολυπλοκότητα του έργου αξιοποίησης των ΟΠΥ (θέση έργου, μέθοδος
εκμετάλλευσης, κοινωνικο-περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κοινωνικής αποδοχή κτλ.) οι πρακτικές
χρηστής διακυβέρνησης, οι προτάσεις εναλλακτικών λύσεων και τέλος το κατά πόσον είναι πειστικά
τα επιχειρήματα του φορέα για το έργο

 Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών
Η ενεργός συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών (ομάδες πολιτών, ιδιώτες, γείτονες, ΜΚΟ) μέσω
δικαστικών μέτρων, ιδίως σε περιπτώσεις προστασίας της φύσης και προστασίας του
περιβάλλοντος, μπορεί επίσης να συμβάλει σε καθυστερήσεις κατά τις διαδικασίες χορήγησης
αδειών. Το δικαίωμα της κοινωνίας των πολιτών να συμμετέχει στη διαδικασία αδειοδότησης, πρέπει
να τηρείται σε μεγάλο βαθμό από όλα τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα
που θεσπίζεται στη Σύμβαση του Aarhus και κατά συνέπεια στη νομοθεσία της ΕΕ. Η ανάλυσή που
πραγματοποιήθηκε σχετικά με το θέμα, διαπιστώνει ότι η συμμετοχή του κοινού είναι ένα ευαίσθητο
και πολύπλοκο ζήτημα.
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Διαπιστώθηκε επίσης ότι το ζήτημα της κοινωνικής αποδοχής του κλάδου από το ευρύ κοινό είναι
ένας τομέας που απαιτεί πιο εντατικές προσπάθειες (ιδίως από τη βιομηχανία) για τη βελτίωση της
επικοινωνίας και την εξασφάλιση βέλτιστων πρακτικών. Εάν η δημόσια αποδοχή της εξορυκτικής
βιομηχανίας σε μια χώρα πέσει λόγω ατυχήματος (όπως π.χ. στην περίπτωση της Talvivaara στη
Φινλανδία, Baia Mare στη Ρουμανία), είναι πιθανό να οδηγήσει σε ισχυρότερη δραστηριότητα των
ομάδων πολιτών, σε μεγαλύτερο έλεγχο της της βιομηχανίας από το ευρύτερο κοινό (και τις
αρμόδιες αρχές) και μπορεί ακόμη και να προκαλέσει αντίθεση στην έγκριση εξορυκτικών έργων.

 Η προβολή της δυναμικής ενός εξορυκτικού έργου στην αδειοδότηση
Η επιλογή της τοποθεσίας ενός εν δυνάμει έργου είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την
αποδοχή διαδικασιών που οφείλονται όχι μόνο στο κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον (το οποίο
καθορίζει το επίπεδο κοινωνικής αποδοχής της μεταλλευτικής βιομηχανίας, π.χ. λόγω της ιστορίας
της περιοχής, της σημασίας της μεταλλευτικής βιομηχανίας, της δυνατότητας δημιουργίας θέσεων
εργασίας και διαμόρφωσης της ζωής μιας πόλης, πρόκληση σοβαρών ατυχημάτων κατά το
παρελθόν κλπ.), αλλά και στις ανταγωνιστικές χρήσεις γης που καθορίζουν πόσο δύσκολο ή
εύκολο είναι να πάρει ο ενδιαφερόμενος την άδεια. Αυτές οι διαδικασίες και ιδιαίτερα μέσω του
χωροταξικού σχεδιασμού μπορούν να δώσουν δυνατότητες ευκολότερης προσέγγισης στην
αδειοδότηση των εξορυκτικών έργων.
Συνολικά Συμπεράσματα
Παρόλο που πολλές από τις δυσκολίες εφαρμογής που εντοπίστηκαν στην παρούσα έκθεση, έχουν
ήδη αναφερθεί σε προηγούμενες μελέτες, μόνο λίγα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει διαρθρωτικές
αλλαγές στα νομικά πλαίσια και καθεστώτα αδειοδότησης για την ουσιαστική τροποποίηση και
αύξηση της διαφάνειας, της προβλεψιμότητας και της αποδοτικότητάς τους.
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Ως αποτέλεσμα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο τομέας της εξορυκτικής βιομηχανίας ευνοείται
σε ορισμένες περιοχές, αλλά εξακολουθεί να παραμένει γενικά υπονομευμένος από πολλαπλές
δυσκολίες εφαρμογής που επηρεάζουν δυσμενώς τις διαδικασίες χορήγησης αδειών και
εμποδίζουν τον εν λόγω τομέα να έχει ίσους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.

Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ

Ο Μάρτιος επεφύλασσε καλή προβολή στις δραστηριότητες
Επιχειρήσεων.

του Συνδέσμου Μεταλλευτικών

Κατ’ αρχάς το άρθρο του γενικού γραμματέα του Συνδέσμου κ Ματθαίου Κωνσταντινίδη στην
Huffington Post το οποίο αναφέρονταν στις εναλλακτικές χρήσεις παλαιών λατομείων
διαμοιράσθηκε και στο Facebook ενώ υπήρξαν και ιστοσελίδες στην επαρχία που το ανάρτησαν.
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Επίσης το δελτίο τύπου που εκδόθηκε και αφορούσε στην ομιλία του προέδρου του ΣΜΕ κ Αθ
Κεφάλα στο 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.
Όλες οι μεγάλες οικονομικές ιστοσελίδες το ανάρτησαν συνοδεύοντας το μάλιστα και με
φωτογραφίες.
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Σημαντική ήταν και η προβολή του δελτίου τύπου για την Ημερίδα που οργανώνει ο Σύνδεσμος στο
Μουσείο Γουλανδρή με θέμα «Ορυκτά και ο Άνθρωπος Εξορυκτική δραστηριότητα και κοινωνία,
παράδειγμα μετεξέλιξης για τον 21ο αιώνα»
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