ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ×üæòéòðî / ôêöòõðÖéòðù
íø÷öüøùïþõ: ôêöòõðî, 11-12-2011
ç÷æþýõ: 27
åèä÷ãüû: 678 cm ²
åèìù ðêðæüúüöþõ: 107560
ÿâòðüòïáïþõ ÷ïéóâüê: 211 200 8200

àèßù ðæ÷òýþ: ÞÜÛÚñôÝààÞÿÙØÿÞÿç

Tns... νύχτα s τα καµώµατα
Νέα στοιχεία για m µήνυση εναντίον 8 υπουργών που µεθόδευσαν ειδική ρύθµιση το βράδυ της 4ης Νοεµβρίου
τηση ανήµερα της παροχής ψήφου εµπιστοσύνης
αλλά ότι το έκαναν και χωρίς να υπάρχει n
Σκανδαλίδης Πολιτισµού Παύλος Γερουλάνοςτηλεοπτικών πλάνων να κάθονται στα υπουργικά
-υποχρεωτική εκ του νόµου- γνωµοδότηση του
και Υποδοµών Γιάννης Ραγκούοης συνεδρίασαν έδρανα ή να κάνουν δηλώσεις.

χάλης Χρυσοχόίδης

ΤηςΑΝΝΑΣ
ΚΑΝ∆ΥΛΗ
a.kandlU@realnews.gr ¦ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης ΚώσταςΑπόφαση, τις ίδιες ώρες φαίνονται µέσω των

Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξίας.

µεταξύ 8 και 11 το βράδυ και αποφάσισαν,
χωρίς να ξέρουν αν την επόµενη ηµέρα θα

πληροφορίες σχετικά µετη µήνυση
που κατέθεσαν 100 και πλέον φορείς κατά

βρίσκονται στη θέση τους τη θεσµοθέτηση του

Η γνωµοδότηση

το στηρίξουν αυτό είναι το e-mail που στέλνει στις
Συγκεκριµένα καταγγέλλουν πως το επίµαχο διάστηµα
4-11 -2011 και ώρα 7.15 το βράδυ n εκπρόσωπος
«συνεδρίασε το Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού

χωροταξικού για τις υδατοκαλλιέργειες...

των οκτώ υπουργών που υπέγραψαν την Κοινή

Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης του ΤΕΕ Ουρανία Κλουτσινιώτη στον πρόεδρο

Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για το «Ειδικό Χωροταξικό
Η παραπάνω καταγγελία, που βρίσκεται στα
Πλαίσιο των Υδατοκαλλιεργειών», αποκαλύπτει
χέρια της Εισαγγελίας εγείρει αν µη τι άλλο ερωτήµατα
για την «πρεµούρα» των εν λόγω υπουργών,

n Real news. Σύµφωνα µε τους µηνυτές

στις 4 Νοεµβρίου 2011, την ηµέρα που διενεργεί™ µια ηµέρα που «καιγόταν» οτόπος. Οπως

(ΕΣΧΣΑΑ) και "γνωµοδότησε"

επί του σχεδίου του ΕΣΧΣΑΑΛουδοβίκο Βασενχόφεν, κάνοντας

της Κοινής Υπουργικής Απόφασης n Γνώµη

υπουργοί Περιβάλλοντος Γιώργος Παπακωνστανπνου

που στη Βουλή ήταν σε εξέλιξη κρίσιµες

διεργασίες εν όψει της ψηφοφορίας. Σύµφωνα
και ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Σηφουνάκης
Εσωτερικών Χάρης Καστανίδης Οικονοµικών
δε µε τους µηνυτές κάποιοι εκ των υπουργών
Ευάγγελος Βενιζέλος Ανάπτυξης Μι¬

που υπογράφουν την Κοινή Υπουργική

µε βάση τη "γνώµη" του ΕΣΧΣΑΑδιαµόρφωσε

Λ. Βασενχόφεν, µετοοποίοτηςζητούσετηνάποψή
της πάνω «στο Σχέδιο θέσεων που σου έστειλα
για την ΚΥΑτων Υδατοκαλλιεργειών».

την εισήγηση του ΥΠΕΚΑστην Επιτροπή Συντονισµού Πλην όµως των παραπάνω, για τον τρόπο
της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τοµέα
του Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου
Ανάπτυξης (στους οκτώ, δηλαδή, αναφερόµενους

*

λόγο για «σχέδιο» και όχι για οριστική γνωµοδότηση.

του ΕΣΧΣΑΑδιαβιβάστηκε στο υπουργείο Περιβάλλοντος Είχε προηγηθείσης 3-11 -2011 e-mail του

φαίνεται από τα σχετικά έγγραφα που συµπεριλαµβάνονται και Κλιµατικής Αλλαγής ο αρµόδιος
στη µήνυση, όλα έγιναν το τρίωρο υπουργός αναπληρωτής Π EKA,N. Σηφουνάκης

στη Βουλή n ψηφοφορία για την ψήφο
εµπιστοσύνης στην κυβέρνηση Παπανδρέου, οι

.—

Ενα από τα στοιχεία που επικαλούνται για να

που τελικώς εγκρίθηκε το επίµαχο χωροταξικό,

οι καταγγέλλοντες µπαίνοντας στην ουσία, επισηµαίνου
και τα εξής «To "Ειδικό Χωροταξικό

υπουργούς), n εισήγηση του ΥΠΕΚΑ διαβιβάστηκε
Πλαίσιο των Υδατοκαλλιεργειών" κατοχυρώνει
στην Εππροπή Συντονισµού της Κυβερνητικής
την προτεραιότητα της Υδατοκαλλιέργειας στην
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λάβαΐΛ

απόδειξες

στοιχείων, ams ra οττοίη αποδεικνύεται ττλίονήδη
οποοαχθο' µε την παραίτηση του κ. Βασεντ

Η µηνυτήρια αναφορά
ηου κατέθεσαν
100 και πλέον
φορείς κατά tuv οκτώ υπουργών
που υπέγραψαν την Κοινή
Υπουργική Αποψαοη για το
«Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο
tuv Υδατοκολλ|ερν#·ών>>

ΠολιτικήςστονΤοµέα του Χωροταξικού παράκτια ζώνη της χώρας έναντι όλων των άλλων
Σχεδιασµού και τηςΑειφόρου Ανάπτυξης οι
αναφερόµενοι υπουργοί συνεδρίασαν, µελέτησαν
και αξιολόγησαντη "γνώµη" του ΕΣΧΣΑΑκαι

και παλιών µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας 40

τη σχετική εισήγηση του ΥΠΕΚΑ και εν συνεχεία

στρεµµάτων και απεριόριστης παραγωγής ανά
(και πάντα την ίδια ηµέρα) ενέκριναν και συνυπέγραψαντην
5 χλµ. σε όλες τις ακτές της Ελλάδας ενώ σε περίπου

saassjar. - -gugrrsa; i
Καταµηνύουµε
τους
¦I εκτιθέµενες
αξιόποινες
ενέργειες.

∆ια ταύτα
ανωτέρω
Υττουργούς
ν'α τις ανωτέρω
πράξεις
και παρακαλούµε
για τις

αναλυτικά
δίκες
Σας

επίµαχη Κοινή Υπουργική Απόφαση,
n απόφαση διαβιβάστηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο,
όπου δηµοσιεύθηκε αυθηµερόν!».
Οι µηνυτές καταγγέλλουν επίσης ότι οι οκτώ
υπουργοί όχι µόνο συµφώνησαν στη χωροθέ-

www.clipnews.gr

χρήσεων.
Σύµφωνα µε αυτό, επιτρέπεται n ανάπτυξη νέων

100 επιλεγµένες περιοχές θεσπίζονται τεράστιες
βιοµηχανικές ζώνες όπου προβλέπεται
n συγκέντρωση πρακτικά απεριόριστων µονάδων
µε πρακτικά απεριόριστη έκταση και παραγωγή
ανά 500 µ.».

