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Αθήνα, 20 Σεπτεµβρίου 2006

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υπέρ της ισόρροπης ανάπτυξης δραστηριοτήτων και κατά των ειδικών ζωνών
εξορυκτικής δραστηριότητας τάχθηκε ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Μεταλλευτικών
Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) κ. Ευθύµιος Ο. Βιδάλης στην Ηµερίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου
της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε) µε θέµα «Εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασµός και Εξορυκτική
∆ραστηριότητα», που πραγµατοποιήθηκε σε αίθουσα του Τεχνικού Επιµελητηρίου στην
Αθήνα, σήµερα Τετάρτη 20 Σεπτεµβρίου 2006.
Ο κ. Βιδάλης, αφού αναφέρθηκε στη σηµασία του ελληνικού εξορυκτικού κλάδου και στις
ιδιαιτερότητές του, ανέλυσε τις θέσεις του ΣΜΕ για το Χωροταξικό Σχεδιασµό.
Ο κ. Βιδάλης τόνισε ότι ο Χωροταξικός Σχεδιασµός αποτελεί εθνική ανάγκη. Ενα
ολοκληρωµένο, καλά συντονισµένο και σύγχρονο πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού
µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά:
•

Στην ενίσχυση του επενδυτικού κλίµατος και της αναπτυξιακής προοπτικής της
χώρας, ανοίγοντας το δρόµο για ταχύτερες και αποτελεσµατικότερες
αδειοδοτήσεις νέων επενδύσεων / νέων έργων.

•

Στην άρση του νοµοθετικού κενού που οδηγεί το ΣτΕ σε ακυρωτικές αποφάσεις,
µετά την αδειοδότηση.

•

Στην υιοθέτηση της έννοιας «βιώσιµη» ανάπτυξη (αντί της «αειφορίας»),
σύµφωνα µε τις επιταγές της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Πολιτικής, η οποία
επιδιώκει την ισόρροπη ανάπτυξη και στους τρεις πυλώνες: οικονοµία και
περιβάλλον και κοινωνία.

•

Στην υποστήριξη της ισόρροπης ανάπτυξης και συνύπαρξης διαφόρων
δραστηριοτήτων.

Αναλύοντας περαιτέρω τις θέσεις του ΣΜΕ για το χωροταξικό, ο κ. Βιδάλης τόνισε ότι ο
Σύνδεσµος προσβλέπει ο υπό διαµόρφωση Χωροταξικός Σχεδιασµός, λαµβάνοντας
υπόψη τη σηµασία αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας για την εθνική
οικονοµία, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εξορυκτικής δραστηριότητας, να
κάνει ειδική µνεία στο Γενικό Χωροταξικό και να αφιερώσει ξεχωριστό κεφάλαιο στο
Ειδικό Χωροταξικό της Βιοµηχανίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση ο ΣΜΕ συµµετέχει
ενεργά στις διαδικασίες διαβούλευσης του Γενικού Χωροταξικού και κυρίως του Ειδικού
της Βιοµηχανίας, καταθέτοντας και τις δικές του προτάσεις, µε έµφαση στα κριτήρια από
τα οποία θα προκύπτουν οι προτεραιότητες στη χρήση γης.
Στην οµιλία του ο κ. Βιδάλης ανέφερε ακόµη: «Στο κατώφλι ενός σύγχρονου και
δυναµικού χωροταξικού, που προωθεί την ισόρροπη ανάπτυξη µέσα από τη στάθµιση
όλων των παραµέτρων -οικονοµικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών- όπως ελπίζουµε
να είναι και το υπό διαµόρφωση χωροταξικό της χώρας µας, προβληµατίζουν οι ειδικές

λατοµικές ζώνες τις οποίες προβλέπει το περίφηµο άρθρο 4 του υπό διαβούλευση
προσχεδίου νόµου περί λατοµείων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στη φάση που βρίσκεται
ο εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασµός και ο σχετικός διάλογος, το άρθρο αυτό το µόνο που
καταφέρνει είναι να δηµιουργεί ανησυχία και να εντείνει την αβεβαιότητα. Εξ άλλου το
άρθρο αυτό δεν επηρεάζει το υπόλοιπο του προσχεδίου νόµου, το οποίο, κατά την
εκφρασµένη γνώµη του Συνδέσµου, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, σε αρκετά θέµατα
όπως η αξιοποίηση ενός εκάστου ορυχείου και η περιορισµένης εµβέλειας µεν,
απαραίτητη όµως, κωδικοποίηση.»
Ο κ. Βιδάλης εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για τους απαραίτητους µηχανισµούς
συντονισµού και ελέγχου συµβατότητας µεταξύ των διαφόρων χωροταξικών, καθώς και
διαχείρισης διεπιφανειών µεταξύ δραστηριοτήτων, οι οποίοι είτε είναι πολύπλοκοι και
δυσκίνητοι είτε, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν προβλέπονται καν. «Τι θα συµβεί
άραγε αν κάποιο ΣΧΟΟΑΠ ή κάποιο Περιφερειακό Χωροταξικό έρχεται σε αντίθεση µε
κάποιο Ειδικό Χωροταξικό; Ποιος και πότε θα το αντιληφθεί και ποιος θ’ αποφασίσει τι
υπερισχύει ή τι είναι πιο σωστό;» ∆ιερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΣΜΕ.
Ειδικά για τη διαχείριση των «διεπιφανειών» µεταξύ δραστηριοτήτων, µε στόχο την
ισόρροπη ανάπτυξη, ο κ. Βιδάλης απηύθυνε έκκληση να δοθεί προβάδισµα στο διάλογο,
αναφέροντας σχετικά: «Ένας διάλογος θεσµοθετηµένος, δηµοκρατικός, νηφάλιος,
εποικοδοµητικός, µε πνεύµα αµοιβαίας εµπιστοσύνης και σεβασµού, θα πρέπει να
προβλέπεται σε όλα τα επίπεδα, αλλά εκεί που θα είναι καθοριστικός είναι στο επίπεδο
της τοπικής κοινωνίας, η οποία απαιτεί και πρέπει να έχει βαρύνοντα λόγο στα
χωροταξικά θέµατα που την αφορούν».

Παράκληση για τη δηµοσίευση ή τη µετάδοση

