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Με απόφαση του ΥΠΕΚΑ μια σειρά
έργα απαλλάσσονται από την
υποχρέωση εκπόνησης και υποβολής
Πρόσω ολοταχώς για την κατάργηση
των μελετών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων
υπουργείο

έχει
βάλει
το
Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
(ΥΠΕΚΑ). Ο προγραμματισμός είναι ως τον Σεπτέμβριο να έχουν
υπογραφεί όλες οι σχετικές αποφάσεις, κατ’ εφαρμογήν του νόμου
Παπακωνσταντίνου 4014/2011, με τον οποίο καταργείται η
υποχρέωση για εκπόνηση και υποβολή μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και έκδοσης περιβαλλοντικών όρων σε έργα κατηγορίας
Β’.

Ηδη ο υπουργός κ. Γιάννης Μανιάτης έχει υπογράψει αρκετές
υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες απαλλάσσονται από την
υποχρέωση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων κτιριακές
εγκαταστάσεις ως 20.000 τ.μ., εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα
καταστημάτων, υπεραγορές, πολυκαταστήματα ως 5.000 τ.μ.,
μουσεία, εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου όπως κρεαταγορές,
ιχθυαγορές, λαχαναγορές ως 10.000 τ.μ., γήπεδα, κτηνοτροφικές
μονάδες (όπως εκτροφής κοτόπουλων, κουνελιών, αιγοπροβάτων),
πρατήρια καυσίμων κτλ.
Τη Δευτέρα ο υπουργός υπέγραψε μία ακόμη απόφαση σύμφωνα με
την οποία είναι περιττή η περιβαλλοντική αξιολόγηση των
επιπτώσεων στα μικρά λιμενικά έργα. Δηλαδή, σε προβλήτες,
ράμπες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών, έργα ανάπλασης και

διαμόρφωσης ακτής, πλωτά φράγματα προστασίας ακτών από ρύπανση
και τεχνητούς υφάλους στον πυθμένα της θάλασσας.
Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, τέτοιου είδους έργα έχουν μόνο τοπικές
και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Γι’ αυτό,
προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία, το υπουργείο προχωρεί
στην κατάργηση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την
αντικατάστασή τους από μια αίτηση και ένα έντυπο με τις
πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (ένα είδος υπεύθυνης
δήλωσης) το οποίο θα συμπληρώνει ο φορέας του έργου, ο οποίος
θα φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των δεσμεύσεων
αυτών. Με άλλα λόγια, παύει κάθε έλεγχος του Δημοσίου.
Ο κ. Μανιάτης σχολιάζοντας στο «Βήμα» το σκεπτικό της
σημερινής απόφασής του, σύμφωνα με την οποία μια σειρά
λιμενικά έργα θα λαμβάνουν αυτόματα περιβαλλοντικούς όρους με
τη συμπλήρωση μιας απλής αίτησης χωρίς κάποια πρόσθετη
διαδικασία, αναφέρει: «Η Ελλάδα, με το μεγαλύτερο μήκος ακτών
της Ευρώπης και τον τουρισμό της να αποτελεί βασικό πυλώνα της
οικονομίας, δεν έχει κατορθώσει να προωθήσει στοιχειώδεις
λιμενικές υποδομές μικρού και μεσαίου μεγέθους. Βασική αιτία
ως σήμερα το τεράστιο γραφειοκρατικό βάρος που υφίσταται ο
κάθε φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης – περιφερειακής
αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας προκειμένου να
δημιουργήσει αυτές τις αναγκαίες υποδομές. Με την απόφασή μας
αυτή δίνουμε τη δυνατότητα απλά, γρήγορα, πάντα με σεβασμό στο
περιβάλλον, να αδειοδοτούνται και να υλοποιούνται όλες αυτές
οι εκατοντάδες υποδομές τοπικού χαρακτήρα που τόση ανάγκη
έχουμε σε ολόκληρη τη χώρα».
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