ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñüðòïòîí / ìø÷öíëòõ
ìø÷öüøùêþõ: ñéøèïù, 17-11-2011
ç÷ðþýõ: 23
æéå÷äüû: 382 cm ²
æéëù îãîðüúüöþõ: 1130
ÿèòîüòêâêþõ ÷êïóèüã: 210 5231.831-4

áéàù îð÷òýþ: ßÞÝÜÛôÚááßÿÙØÿßÿç

Χωροταξικό χωρίς γνωµοδότηση
» Την οργή 10 περιβαλλοντικών
οργανώσεων προκάλεσε το πραξικόπηµα
της πολιτικής ηγεσίας του
ΥΠΕΚΑ να θεσµοθετήσει το Χωροταξικό
για τις ιχθυοκαλλιέργειες χωρίς
τη γνωµοδότηση του καθ' ύλην
WWF: Πραξικόπηµα
αρµοδίου Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξικού
της ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ
Σχεδιασµού, γεγονός που
οδήγησε και στην παραίτηση του
για να ρυθµίσει
προέδρου του, καθηγητή Λ. Βασενχόφεν.
m χύδην χωροθέτηση

έχουν διάθεση συνεργασίας µε τα ρίας της, ο υπουργός ΠΕΚΑ Γ. Παπακωνσ
συλλογικά όργανα του υπουργείου,
ευτελίζει τις κοινοβουλ
τα οποία οι ίδιοι υποχρεούνται να
διαδικασίες και καταστρα
συµβουλεύονται.
κάθε έννοια διαβούλευσης
Επίσης n Πανελλήνια Συντονιστική
και συµµετοχικής δηµοκρατίας.
Επιτροπή Φορέων περιοχών
Οι πρόσφατες "αιφνιδιαστικές πρωτοβουλί
που θίγονται από την ανάπτυξη
του υπουργού, ορισµένες
των ιχθυοτροφείων καταγγέλλει ότι εκ των οποίων λίγες ώρες πριν από
n υπογραφή τής εν λόγω ΚΥΑαποτελείτην παραίτηση της προηγούµενης
πρωτοφανές σκάνδαλο, τόσο
κυβέρνησης, εκτός από τους προφανείς
για λόγους διαδικασίας όσο και για
κινδύνους που κρύβουν για το
των ιχθυοτροφείων
Σε κοινή τους ανακοίνωση οι οργανώσεις
λόγους ουσίας, και καλεί «όλους
περιβάλλον και την υγεία, επιτείνουν
στηλιτεύουν τον πρωτοφανή
τους εµπλεκόµενους φορείς, την
την απαξίωση του πολιτικού
και σκανδαλώδη παραγκωνισµό
ΚΕ∆Ε, τους φορείς του τουρισµού,
συστήµατος, προκαλούν το κοινό
επισηµαίνοντας ότι στην περίπτωση
τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, να αίσθηµα και τελικά υπονοµεύουν
σή του, που δηµιουργεί προφανή
του Ειδικού Χωροταξικού
συστρατευτούν στον αγώνα µας και κάθε προσπάθεια εξόδου από την
ζητήµατα νοµιµότητας της όλης
Πλαισίου για τις υδατοκαλλιέργειες,
κρίση».
διαδικασίας, συµβαίνει πρώτη φορά! να απαιτήσουµε από κοινού την
οι δυο υπουργοί (Γ. Παπακωνσταντίνου,
άµεση ανάκληση της ΚΥΑ.Κυρίως,
Παραθέτει δε τις εξής «προκλητικές
N. Σηφουνάκης) επέλεξαν
καλούµε
όλους
τους
βουλευτές
και
και κοντόφθαλµες πολιτικές
Όσον αφορά το περιεχόµενο του
να υπογράψουν τη σχετική Κοινή
πολιτευτές
των
νησιωτικών
και
παράκτιων
πρωτοβουλίες»:
Παρά την αντίθετη
Χωροταξικού, οι οργανώσεις υπογραµµίζουν
Υπουργική Απόφαση πριν καν το
περιοχών, που αύριο θα γνωµοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλον
ότι θεσµοθετεί απαράδεκτες
Εθνικό Συµβούλιο ολοκληρώσει τη
ζητήσουν
την ψήφο µας, να υπογράψουν
Βουλής, αποφάσισε
ρυθµίσεις, που επικεντρώνουν
διαδικασία διατύπωσης γνώµης.
την διακήρυξή µας και να µε τροπολογία που «πέρασε νύχτα»
στη συντήρηση και νοµιµοποίηση
Οι οργανώσεις Αρκτούρος, Αρχέλων,
µπουν µπροστά στον αγώνα µας»,
της άκρως προβληµατικής
την άρση της απαγόρευσης της πετρελαιο
Ελληνική Εταιρεία, Εταιρεία
αναφέρουν χαρακτηριστικά.
υφιστάµενης κατάστασης που επικρατεί
σε Αθήνά και θεσσαλονίκ
Προστασίας της Φύσης, Ορνιθολογική,
στον κλάδο σήµερα Επιµένει
Με τροπολογίητης τελευταίας
Καλλιστώ, ∆ίκτυο Μεσόγειος
στη χωροθέτηση υδατοκαλλιεργειών Greenpeace:
στιγµής νοµιµοποίησε επί της
SOS, MOm, Greenpeace και WWF
κ. Παπακωνσταντίνου,
σε θέσεις ακατάλληλες για το περιβάλλον
ουσίας την τακτοποίηση αυθαιρέτων
Ελλάς, που συνεκπροσωπούνται
έχετε ξεπεράσει κάθε όριο
και τις τοπικές κοινωνίες,
εντός παραδοσιακών οικισµών,
στο Εθνικό Συµβούλιο, θυµίζουν ότι πράγµα που είχε τονιστεί ιδιαίτερα
Με
σκληρή
γλώσσα
n παρά την ψήφιση νόµου που προέβλεπε
το ΕΣΧΣΑΑ είχε επανειληµµένα στο από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, Greenpeace εκφράζει την έντονη
το αντίθετο λίγες έβδοµάδες
παρελθόν δεχθεί ανοίκειες πιέσεις
αλλά και to ΕΣΧΣΑΑ, χωρίς
διαµαρτυρία της για τις πρακτικές
νωρίτερα. Αγνοώντας πλήρως τη
από πολιτικές ηγεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε όµως αποτέλεσµα. Καλούν δε τους
και πολιτικές του υπουργού ΠΕΚΑ. διαδικασία δηµόσιας διαβούλευσης
για αλλοίωση της γνώµης των
δύο υπουργούς να βγάλουν τα προσωπεία
Όπως υπογραµµίζει «την ώρα που
που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, εξέδωσε
µελών του σε «καυτά» χωροταξικά
δηµοκρατικότητας και επιστηµονικής
n χώρα διάγει την πλέον κρίσιµη
Κοινή ΥπουργικήΆπόφαση
σχέδια, όπως αυτό για τον τουρισµό.
διαβούλευσης και να
και ασταθή πολιτική και οικονοµική
για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο
Τέτοια όµως κατάφωρη αγνόηδηλώσουν µε ειλικρίνεια ότι δεν
περίοδο της µεταπολιτευτικής ιστο¬ για τις υδατοκαλλιέργειες: .
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