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         Αθήνα 2/6/17 

 

Δελτίο Τύπου 

    Να Εφαρμοστεί το συντομότερο η Εθνική Πολιτική 

Αξιοποίησης    Ορυκτών Πόρων  ζητά  ο πρόεδρος  του 

Συνδέσμου Μεταλλευτικών  Επιχειρήσεων κ. Αθ. Κεφάλας    

 

Την  εφαρμογή το συντομότερο της Εθνικής Πολιτικής 

Αξιοποίησης Ορυκτών Πόρων, με  νομική κατοχύρωση της, 

χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και προτεραιότητες υλοποίησης, 

θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη διαχείριση 

των ορυκτών πρώτων υλών στην Ελλάδα ο πρόεδρος του 

Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων κ. Αθανάσιος 

Κεφάλας μιλώντας στο 7ο Διεθνές Συνέδριο Μεταλλευτικών 

Πόρων της Ελλάδας  που πραγματοποιείται σήμερα στην 

Αθήνα. Ο κ. Κεφάλας  μετείχε σε συζήτηση στρογγυλής 

τράπεζας  στην  οποία  υπογράμμισε επίσης  την ανάγκη  της 

Εκπόνησης Ειδικού Χωροταξικού για τις Ορυκτές Πρώτες 

Ύλες της χώρας 

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου επιπλέον επισήμανε τις 

δυνατότητες  συνεισφοράς του κλάδου στην επιδιωκόμενη  

ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας, όντας υπεύθυνος 



εργοδότης, με αποδεδειγμένη διεθνή ανταγωνιστικότητα,  

σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη και την αναβάθμιση των 

υποδομών της περιφέρειας, καινοτόμος και μοχλός αλλά και 

πόλος έλξεως  επενδύσεων. 

Τέλος  αναφέρθηκε ιδιαίτερα  στο γεγονός ότι πλέον  το 

σύνολο της πολιτικής ηγεσίας και η κοινή γνώμη 

συνειδητοποιούν   τον στρατηγικό ρόλο της εξορυκτικής  

βιομηχανίας για την  εγκαθίδρυση ενός νέου  παραγωγικού 

προτύπου της  ελληνικής οικονομίας και ενδεικτικά 

υπενθύμισε  τη δημοσκόπηση  της εταιρίας RASS για το πώς 

βλέπουν οι Έλληνες  τον Ορυκτό πλούτο  επισημαίνοντας ότι:  

 Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα πολίτες (85,9%) 
θεωρούν την εξορυκτική δραστηριότητα σημαντική για 
την ελληνική οικονομία και σύμφωνα πάντα με την ίδια 
δημοσκόπηση, θετική καταγράφεται η αντίδραση των 
πολιτών στο ενδεχόμενο συνέχισης επενδύσεων σε 
τομείς όπως μεταλλεία, ορυχεία, λατομεία υπό την 
προϋπόθεση ότι τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι, 
όπως διασφαλίζονται από το κράτος και τους 
ανεξάρτητους φορείς (87,7%). 

   


