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Θεσσαλονίκη 29.11.2010

Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τις «Μεταλλευτικές- Μεταλλουργικές
εγκαταστάσεις της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» στη Χαλκιδική»

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταδικάζει την παρουσίαση και συζήτηση επί της ΜΠΕ του έργου
«Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στη
Χαλκιδική» στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Χαλκιδικής στις 3/12/2010
Στις 25/11/2010 κατατέθηκαν στο ΤΕΕ/ΤΚΜ τα τεύχη της ΜΠΕ από την εταιρεία «Hellas GoldΕλληνικός Χρυσός Α.Ε. εταιρεία Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού», ενώ την επομένη 26/11/10
υπήρχε προγραμματισμένη παρουσίαση της μελέτης και δημόσια διαβούλευση στον Πολύγυρο
Χαλκιδικής.
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ συγκρότησε άμεσα επιτροπή από μέλη μας μηχανικούς, με γνώση και
εμπειρία, για να αξιολογήσουν το αντικείμενο, τις προτάσεις και τους όρους της μελέτης,
προκειμένου να εκφράσουμε την άποψή μας για τη συγκεκριμένη επένδυση.
Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη συνεδρίασή της στις 29/11/10 μετά από σύντομη παρουσίαση
του θέματος και πληροφόρηση για την ακολουθούμενη διαδικασία:
1.

Εξέφρασε την έντονη αντίδρασή της στη διαδικασία διαβούλευσης την οποία θεωρεί
ελλιπέστατη αφού στη Δημόσια Διαβούλευση της 26/11 δεν κλήθηκε ο καθ’ ύλην αρμόδιος
φορέας και θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας το ΤΕΕ.

2.

Έκρινε ότι, με δεδομένο τον χρόνο λήξης της διαβούλευσης, στις 3/12, ο χρόνος αξιολόγησης
της μελέτης είναι ελάχιστος και οποιαδήποτε έγκαιρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη
γνωμοδότηση από το ΤΕΕ είναι αδύνατη.

3.

Ζητά, με δεδομένη τη σοβαρότητα του θέματος, από τη Ν.Α. Χαλκιδικής την αναβολή
συζήτησης και γνωμοδότησης επί του θέματος, λαμβάνοντας υπόψη σοβαρά το μεταβατικό
στάδιο λειτουργίας της, λόγω λήξης της θητείας της και εκλογής των νέων αυτοδιοικητικών
οργάνων.

Επειδή το θέμα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί «εξαιρετικά επείγον και έκτακτης
ανάγκης», η όποια απόφαση του Ν. Συμβουλίου είναι μη νόμιμη και καταχρηστική σύμφωνα με το
άρθρο 9 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) αλλά και του άρθρου65 παρ.5
του Ν. 3852/10 (Καλλικράτης).

