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Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην 5η Τακτική Συνεδρίαση 24/01/11
για τη διαβούλευση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
της «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ»

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να επανέλθει σε σύντομο χρονικό
διάστημα με απόφασή της σχετικά με το θέμα της εξελισσόμενης διαβούλευσης επί της ΜΠΕ του
«επενδυτικού σχεδίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ».
Όπως έχουμε ανακοινώσει από τις 29/11/2010 διαμαρτυρηθήκαμε σχετικά με την ελλιπή
συμμετοχή και πληροφόρηση του φορέα μας, που αποτελεί και τον τεχνικό σύμβουλο της
πολιτείας, στη διαδικασία της δημόσιας συζήτησης επί της ΜΠΕ του έργου. Σε απάντηση των
απόψεων μας η Ειδική Γραμματέας του ΥΠΕΚΑ κα Καραβασίλη, δεσμεύτηκε για την ουσιαστική
συμμετοχή μας στη δημόσια διαβούλευση και για την αξιοποίηση των προτάσεων που θα
καταθέσει η επιστημονική Ομάδα Εργασίας που το ΤΕΕ/ΤΚΜ συνέστησε.
Παρά τις ανωτέρω ρητές διαβεβαιώσεις με έκπληξή μας ενημερωθήκαμε για την από 13.01.2011
απόφαση του ΥΠΕΚΑ να αναστείλει τη διαβούλευση που θα λάμβανε χώρα στην περιοχή του
έργου, ενώ εξήγγειλε συνέχιση (;) της διαβούλευσης για το θέμα στην Αθήνα.
Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ και ο επιστημονικός κόσμος γνωρίζουν πολύ καλά ότι η ουσιαστική
διαβούλευση είναι αυτή που γίνεται με όρους αξιοπιστίας και ελευθερίας έκφρασης και
συμμετοχής προς όλους τους ενδιαφερόμενους, και ιδιαίτερα προς τους απλούς πολίτες της
περιοχής του κάθε έργου. Η μεταφορά της διαβούλευσης στην Αθήνα αποκλείει από τη
συμμετοχή τους πολίτες και τους φορείς της περιοχής του έργου, που έχουν κατά προτεραιότητα
πραγματικό ενδιαφέρον και έννομο συμφέρον από την υλοποίηση η μη του έργου και εξετάζουν τα
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του έργου. Παράλληλα η λανθασμένη αυτή απόφαση του ΥΠΕΚΑ
θίγει ουσιαστικά την αξιοπιστία του εξελισσόμενου διαλόγου και θέτει εν΄ αμφιβόλω την
αντικειμενικότητά του, βάζοντας σε δεύτερες σκέψεις όλους μας.
Η απόφαση αυτή σε συνδυασμό με την εσπευσμένη γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου
Χαλκιδικής, την τελευταία στιγμή της θεσμικής του μετάβασης προς την περιφερειακή διοίκηση,
δημιουργούν ερωτηματικά και αρνητικό προηγούμενο στην όλη διαδικασία.
Έχοντας γνώση των ουσιαστικών, κοινωνικών, επιστημονικών και πολιτικών χαρακτηριστικών της
διαδικασίας της διαβούλευσης, ζητούμε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ να
τροποποιήσει την απόφασή της σχετικά με τους όρους διεξαγωγής της διαβούλευσης και
να υποστηρίξει μια διαδικασία ανοιχτή και αξιόπιστη στον πολίτη και τους κοινωνικούς και
επιστημονικούς φορείς στην περιοχή του έργου. Μία τέτοια απόφαση το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα την
υποστηρίξει με όλες του τις δυνάμεις και στη φάση της εφαρμογής της. Από την πλευρά μας
δηλώνουμε ότι η απόφαση του ΥΠΕΚΑ δε διακόπτει τις επεξεργασίες της αντίστοιχης ομάδας
εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την αξιολόγηση των τεχνικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών
της προτεινόμενης δραστηριότητας. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα παρεμβαίνει συνεχώς, ουσιαστικά και
αποτελεσματικά προς όφελος της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της
Χαλκιδικής.

