
 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΣΗΗ 

Προσ τον Τπουργό Ενζργειασ και Περιβάλλοντοσ 

Θζμα: Επιτακτικό το αίτημα ανοίγματοσ των ςμυριδωρυχείωνΝάξου 

Βριςκόμαςτε ιδθ ςτο τελευταίο τετράμθνο του 2021 και ακόμα τα ορυχεία τθσ 

ςμφριδασ ςτθ Νάξο παραμζνουν κλειςτά. Παρά τισ υποςχζςεισ του Υπουργοφ τόςο 

απζναντι ςτο ςφνδεςμο των ςμυριδεργατϊν, όςο και απζναντι ςτθ δθμοτικι αρχι, 

το υπουργείο ςασ αρνείται να δϊςει τθν ζγκριςθ του για το άνοιγμα των ορυχείων, 

με ςυνζπεια να οδθγοφνται ςε πλιρθ αναςφάλεια εκατοντάδεσ ςμυριδωρφκτεσ, 

αλλά και θ ευρφτερθ περιοχι τθσ ορεινισ Νάξου, ςτα χωριά τθσ οποίασ 

αναπτφςςεται θ ηωτικι δραςτθριότθτα τθσ εξόρυξθσ. 

Επί διακυβζρνθςθσ ΥΡΙΖΑ, είχεκεςμοκετθκεί θ υποχρζωςθ του ετιςιου ανοίγματοσ 

των ςμυριδωρυχείων μζχρι το τζλοσ του α’ εξαμινου,  με τθ λιψθ των απαραίτθτων 

μζτρων αςφαλείασ (πχ υπιρχε επίβλεψθ από Μθχ. Μεταλλείων). Η κυβζρνθςθ με 

το πρόςχθμα τον κίνδυνο ατυχιματοσ, τα τελευταία δφο χρόνια ζχει επιλζξει αντί να 

ανοίγει τα ορυχεία να εφαρμόηει το μοντζλοςυλλογισ - επιλογισ τθσ ιδθ 

εξορυχκείςασςμφριδασ, ενϊ ταυτόχρονα και τελείωσ αντιδεοντολογικά με τον 

κακοριςμό πλαφόν, αφαίρεςε από πολλοφσ ςμυριδεργάτεσ δεδουλευμζνα ζνςθμα. 

Επειδι θ κατάςταςθ αναςφάλειασ των ςμυριδεργατϊν δεν μπορεί να ςυνεχίηεται 

και επειδι το κυριότεροείναι να διαςφαλιςτεί θ βιϊςιμθ προοπτικι τθσ εξόρυξθσ 

τθσ ςμφριδασκαι προϊκθςθσ τθσ ςτθ διεκνι αγορά, ςε ςυνδυαςμό με τθν 

αναπτυξιακι προοπτικι τθσ ορεινισ Νάξου, ερωτάται ο Υπουργόσ 

Α) κα προχωριςει επιτζλουσ ςτο άνοιγμα των ςμυριδωρυχείωνγια το 2021 και 

μάλιςτα διαςφαλίηοντασ ποςότθτα παραλαβισ ςτουσ 8 χιλιάδεσ τόνουσ, ζτςι να 

καλφψει αςφαλιςτικά όλουσ τουσ ςμυριδεργάτεσ; Θα αποκαταςτιςει τθν αδικία του 

2019, αποδίδοντασ ςτουσ ςμυριδεργάτεσ τα ζνςθμα που τουσ αφαιρζκθκαν; 

Β) κα λθφκοφν όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα τθσ μθχανικισ για τθναςφαλι 

λειτουργία των ορυχείων, ζτςι ϊςτε να αρκοφν οριςτικά οι όποιεσ ενςτάςεισ για τον 

κίνδυνο ατυχιματοσ; 

Γ) κα προχωριςει θ εκπόνθςθ μιασ ευρφτερθσ μελζτθσ, με τθν προοπτικι 

διαςφάλιςθσ τθσ λειτουργίασ των ςμυριδωρυχείων, ωσ οργανικό τμιμα μιασ 

ολιςτικισ ανάπτυξθσ τθσ ορεινισ Νάξου ι προτίκεται να καταργιςει οριςτικά τθν 

εξορυκτικι δραςτθριότθτα; 
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