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ΔΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

Αντιρρήσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη διαδικασία ανάκλησης
της Αρχιτεκτονικής και Ηλεκτρομαγνητικής Μελέτης για τις Σκουριές

Με επιστολή του προς τον υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Παναγιώτη Λαφαζάνη, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλλιας εκφράζει τις
αντιρρήσεις του Επιμελητηρίου για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανάκληση
της υπ’ αριθμόν 14379/3600/8-10-2014 θεώρησης της Αρχιτεκτονικής και της
Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης της «Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών» του έργου
«Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας».
Ο κ.Μπίλλιας υπογραμμίζει ότι η τακτική να ανακληθεί προκαταβολικά με υπουργική
απόφαση η Μελέτη και στη συνέχεια να διενεργηθεί επανέλεγχος, προκαλεί ερωτηματικά.
Επίσης, τονίζει ότι παρόμοιες διαδικασίες ευθύνονται για την «αδυναμία του κράτους να
πείσει τους πολίτες του ότι θα τηρήσει το πνεύμα και το γράμμα του νόμου, η οποία
εμφανίζεται σε κάθε απόπειρα χωροθέτησης οποιασδήποτε, έστω και ελάχιστα
οχλούσας δραστηριότητας ή κάποιου έργου που θίγει ορισμένα συμφέροντα».
Τέλος, στην επιστολή του (η οποία ακολούθησε το υπόμνημα εφ΄όλης της ύλης που είχε
σταλεί πριν από λίγες μέρες στον κ.Λαφαζάνη, για τη χωροταξική πολιτική) ο πρόεδρος του
ΤΕΕ/ΤΚΜ κάνει ειδική αναφορά στο γεγονός ότι εντείνεται ο διχασμός της τοπικής
κοινωνίας και αναιρείται κάθε δυνατότητα διαλόγου αφού επιβεβαιώνεται ότι κάθε φορά
θα δικαιώνονται οι Πράσινοι ή οι Βένετοι, ανάλογα με το ποιος παίρνει την εξουσία, ενώ το
ίδιο μήνυμα αποστέλλεται και στους πιθανούς επενδυτές.
Ακολουθεί η επιστολή προς τον κ. Λαφαζάνη:
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει μία διαρκή παρουσία στα θέματα
που αφορούν τη μεταλλευτική
δραστηριότητα στη βόρεια Χαλκιδική, με θέσεις και παρεμβάσεις, όπως η παρέμβαση για τη
ΜΠΕ του έργου του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων
Κασσάνδρας της Εταιρείας Ελληνικός Χρυσός (Άρ. πρωτ. 3748/13.4.2011).
Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το βαθύτατο ρήγμα στην τοπική κοινωνία, για το
οποίο ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό η Πολιτεία που δεν κατάφερε να εδραιώσει στη συνείδηση
των πολιτών την αξιοπιστία της, με αποφάσεις και δράσεις που βασίζονται στον νόμο και στην
επιστήμη.
Αυτοί οι λόγοι και η κρισιμότητα του ζητήματος, επιβάλλουν να ακολουθηθούν με ευλάβεια,
όλες οι τυπικές διαδικασίες που προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Ασφαλώς είναι υποχρέωση της Πολιτείας, μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών της, να ελέγξει την
βασιμότητα κάθε καταγγελίας πολίτη ή φορέα ο όποιος αμφισβητεί την ακρίβεια των στοιχείων
της θεωρηθείσας Αρχιτεκτονικής και Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης της «Μονάδας
Εμπλουτισμού Σκουριών».
Εάν η αρμόδια για τον επανέλεγχο υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις και λάθη στην αρχικώς
θεωρηθείσα μελέτη, είναι προφανές ότι η ανάκληση της απόφασης είναι υποχρέωσή της. Η
προκαταβολική όμως ανάκληση της απόφασης θεώρησης της Δ/νσης Μεταλλευτικών και
Βιομηχανικών Ορυκτών, με υπουργική απόφαση, ώστε στη συνέχεια να διενεργηθεί
επανέλεγχος από την υπηρεσία, προκαλεί ερωτηματικά.
Άποψη του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι ότι, ασχέτως του στόχου και των προθέσεων, η μη τήρηση των
ενδεδειγμένων διαδικασιών προς χάριν της περί ορθού ή λάθους άποψης της εκάστοτε
εξουσίας, δημιουργεί σημαντικά προβλήματα.

Αυτή η αντίληψη ευθύνεται για την αδυναμία του κράτους να πείσει τους πολίτες του ότι θα
τηρήσει το πνεύμα και το γράμμα του νόμου. Αδυναμία που εμφανίζεται περίτρανα σε κάθε
απόπειρα χωροθέτησης οποιασδήποτε, έστω και ελάχιστα οχλούσας δραστηριότητας ή
κάποιου έργου που θίγει ορισμένα συμφέροντα.
Στην περίπτωσή μας:
• Εντείνεται ο διχασμός της τοπικής κοινωνίας και αναιρείται κάθε δυνατότητα διαλόγου
με τεκμηριωμένα επιχειρήματα, αφού επιβεβαιώνεται ότι κάθε φορά θα δικαιώνονται οι
Πράσινοι ή οι Βένετοι, ανάλογα με το ποιος παίρνει την εξουσία.
• Το ίδιο μήνυμα εκτός από την τοπική κοινωνία αποστέλλεται και στους πιθανούς
επενδυτές: ότι δηλαδή η προώθηση ή όχι των επιχειρηματικών τους σχεδίων τους δεν
εξαρτάται από τους θεσμοθετημένους κανόνες αλλά από την κρατούσα άποψη της
εποχής.
Σε κάθε περίπτωση, το ΤΕΕ/ΤΚΜ επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του για τις αναπτυξιακές
επιλογές στην περιοχή αλλά και για την αποκατάσταση της κοινωνικής ηρεμίας και σύμπνοιας
και δηλώνει και πάλι την πρόθεσή του να συνεργαστεί μαζί σας με οποιοδήποτε τρόπο, για
αυτούς τους στόχους.
Με εκτίμηση
Για το ΤΕΕ/ΤΚΜ
Ο Πρόεδρος
Πάρις Μπίλλιας

Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Τα Δελτία Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος,
www.tkm.tee.gr, στο link , Οργάνωση Υπηρεσιών/Γραφείο Τύπου

