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ελληνική κοινωνία και οικονο

ξιακή πορεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης για

μία έχει δεχθεί ισχυρό πλήγ-

τις επόμενες δεκαετίες και κατ' επέκτα

μα λόγω της πανδημίας, που

ση και την πολιτική για τις πρώτες ύλες.

συνεχίζει να πλήττει όλες τις

Ο Σύνδεσμός μας στοχεύει να ενισχύσει
και να υποστηρίξει την προσπάθεια της

χώρες παγκοσμίως. Από τις
αρχές του 2020, οι εταιρείες του εξο-

Ευρωπαϊκής Ενωσης για την πληρέστε
ρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πρώτων

ρυκτικού κλάδου βρέθηκαν μπροστά οε
δύσκολες και πρωτόγνωρες προκλήσεις
σε διάφορα επίπεδα. Από την υγιεινή και

υλών, ώστε να επιτευχθεί η κατά το δυ
νατόν ανεξαρτητοποίησή της από τις ει

ασφάλεια των εργαζομένων τους, στη
μετάβαση σε ψηφιακό εργασιακό περι
βάλλον, καθώς και στις μεταφορές ορι

σαγωγές από τρίτες χώρες.
Οι ενισχύσεις του κλάδου πρέπει να
έχουν τη μορφή επιδοτήσεων ή συγκε

σμένων προϊόντων. Ως επακόλουθο, οι

κριμένων αναπτυξιακών και φορολο

στρατηγικοί στόχοι για το 2020 διαφορο
ποιήθηκαν. Δόθηκε προτεραιότητα στην
υγεία των εργαζομένων και συνεργατών,

γικών κινήτρων και να συμπεριλαμβά
νουν όλες τις φάσεις αξιοποίησης των
ορυκτών πρώτων υλών, από την έρευνα

στη διατήρηση της απασχόλησης και
στην τόνωση των επενδύσεων σε ένα
περιβάλλον κατάρρευσης της ζήτησης

προς ανεύρεση νέων κοιτασμάτων, την
εκμετάλλευση με την εφαρμογή νέων τε
χνολογιών, τον εμπλουτισμό, καθώς και

και της προσφοράς, καθώς και σημαντι
κής διατάραξης της εφοδιαστικής αλυσί

την ενδεχόμενη καθετοποίηση εξορυκτικών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτών των

δας. Παράλληλα, ο εξορυκτικός κλάδος
ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα για

ενισχύσεων, προτείνεται τα προσπελαστικά έργα προς τα κοιτάσματα πρώτων

ουσιαστική συμβολή στην υγειονομική

υλών σε όλη τη διάρκεια της εκμετάλλευ

κρίση, με πολλαπλή προσφορά σε δομές
υγείας σε όλη τη χώρα, αλλά και ξεχωρι

σής τους να θεωρούνται ως επενδύσεις
εντασσόμενες σε ειδικά αναπτυξιακά κί
νητρα, ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη

στά στις τοπικές κοινωνίες, καθώς και τη
στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Σε αυτή τη συγκυρία, οι εταιρείες του
κλάδου στρέφουν το βλέμμα τους στην
επόμενη ημέρα και προσαρμόζονται
στις νέες συνθήκες. Η Ελλάδα συνεχί
ζει να διατηρεί πρώτες θέσεις παγκοσμίως στην παραγωγή και τις εξαγωγές
μαγνησίτη, μπεντονίτη, περλίτη, κίσσηρη και χουντίτη. Η ανάπτυξη της εξορυκτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας
στην Ελλάδα αποτελεί ισχυρό συγκριτι
κό πλεονέκτημα έναντι των άλλων χω
ρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και αυτό
πρέπει να αξιοποιηθεί, με προφανή τα
οφέλη για την εθνική οικονομία.
Η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων μπο
ρεί να συμβάλλει σημαντικά στην περι
φερειακή ανάπτυξη, αφού η εξορυκτική
βιομηχανία δραστηριοποιείται κυρίως
στην περιφέρεια, απασχολεί σημαντι
κό αριθμό εργαζομένων από τις τοπι
κές κοινωνίες και αναπτύσσει διάφορες
άλλες εργασίες, υποστηρικτικές του πα
ραγωγικού έργου της. Ολα αυτά συνδυ
άζονται και με ουσιαστικές ενέργειες
προστασίας του περιβάλλοντος και πλή
ρους αποκατάστασης των περιοχών εκ
μετάλλευσης.
Επιπλέον, στο προσκήνιο έρχονται πάλι
οι πρώτες ύλες, με την «Πράσινη Συμφω
νία» και τις επιμέρους εξειδικευμένες πο
λιτικές να καθορίζουν πλέον την αναπτυ
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και νέων εκμεταλλεύσεων.
Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει εδώ και
στη μεγάλη πρόκληση της απολιγνιτοποίησης της ελληνικής παραγωγής ηλε
κτρικού ρεύματος, η οποία θα πρέπει να
γίνει με τρόπο που να διασφαλίζει δίκαιη
και κοινωνικά αποδεκτή υλοποίησή της.
Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρή
σεων θεωρεί απαραίτητη την ένταξη του
κλάδου στις κατηγορίες της «Ευρωπαϊ
κής Ταξινόμησης», που αποσκοπεί στην
ενθάρρυνση των πράσινων επενδύσεων,
διότι στα ορυκτά βασίζεται αποδεδειγ
μένα η ανάπτυξη πολλών παραγωγικών
δραστηριοτήτων, που έχουν σημαντική
συμβολή στη μείωση της κλιματικής αλ
λαγής ή στον περιορισμό της, καθώς και
στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας.
Υπάρχει, επομένως, σημαντική ανάγκη
να δοθούν ενισχύσεις με τη μορφή επι
δοτήσεων σε έρευνα και ανάπτυξη νέων
προϊόντων του εξορυκτικού και μεταλ
λουργικού κλάδου, με νέες εφαρμογές
και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Τέλος, τονίζεται η ιδιαίτερη σημασία που
έχει η επένδυση στην εκπαίδευση και
επιμόρφωση του προσωπικού στις νέες
τεχνολογίες, ενώ παράλληλα αναγκαία
κρίνεται η απλοποίηση της διαδικασίας
αδειοδότησης των εξορυκτικών έργων
σε όλα τα κράτη-μέλη, με ομογενοποίηση κριτηρίων και διαδικασιών.
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