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ΘΕΜΑ: Συµµετοχή ΣΑΤΕ στην δηµόσια διαβούλευση του σχεδίου νόµου: "Έρευνα
και εκµετάλλευση λατοµικών ορυκτών και άλλες διατάξεις"
Αγαπητοί κ.κ.
Ως πρώτη γενική παρατήρηση του Συνδέσµου µας είναι ότι το υπό διαβούλευση σχέδιο
νόµου σε γενικές γραµµές κινείται προς την θετική κατεύθυνση, ωστόσο η τελική κρίση επί
αυτού θα είναι εφικτή όταν θα εκδοθούν οι Υπουργικές Αποφάσεις και τα Προεδρικά
∆ιατάγµατα που προβλέπονται σε αυτό, και τα οποία, κατά την άποψη του Συνδέσµου µας,
θα πρέπει να τείνουν στην απλοποίηση και επίσπευση διαδικασιών αδειοδότησης ή
συνέχισης λειτουργίας των λατοµείων µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων τους.
Επιπλέον ως ΣΑΤΕ θεωρούµε ότι το κλείσιµο των υφιστάµενων λατοµείων, ενώ έχουν
αποθέµατα προς εκµετάλλευση, είναι και αντιοικονοµική και αντιπεριβαλλοντική επιλογή,
αφού πληθαίνει τις βλαπτικές πηγές του περιβάλλοντος χωρίς να εξασφαλίζει την πλήρη
εκµετάλλευση των υφισταµένων εστιών που έχουν ήδη προκαλέσει βλάβες στο
περιβάλλον, ενώ επίσης θα πρέπει να εφαρµόζεται και να ελέγχεται στην πράξη η
υποχρεωτική αποκατάσταση στα υφιστάµενα λατοµεία µε τη διαµόρφωση αναβαθµίδων και
τη δενδροφύτευσή τους, πράγµα που ισχύει µε την νοµοθεσία σήµερα, αλλά δεν τηρείται,
σε µεγάλο ποσοστό.
Η ειδικότερη παρατήρηση του Συνδέσµου µας αφορά στο άρθρο 5 του Νόµου, που ρυθµίζει
τη διαδικασία καθορισµού λατοµικών περιοχών, µέσω συγκρότησης επιτροπών, οι οποίες
προβλέπεται ότι θα είναι οκταµελείς και θα αποτελούνται από εκπροσώπους διαφόρων
κρατικών υπηρεσιών.
Μέχρι και σήµερα τα αποτελέσµατα των επιτροπών επιλογής λατοµικών ζωνών είναι από
πενιχρά έως µηδενικά σε πολλούς νοµούς της Χώρας. Κατά την άποψη του Συνδέσµου µας
ένας λόγος της αναποτελεσµατικότητας των επιτροπών αυτών ήταν η έλλειψη κινήτρου για
την επιλογή λατοµικών θέσεων, η ανύπαρκτη συνεννόηση µε τους λατόµους της περιοχής
για την υπόδειξη θέσεων νέων λατοµείων και βέβαια οι αντιδράσεις των κατοίκων στις
περιοχές που τελικώς επελέγησαν. Θεωρούµε ότι η συµµετοχή στην ως άνω Επιτροπή
εκπροσώπων και του ιδιωτικού τοµέα θα βελτιώσει την κατάσταση σε αυτά τα πεδία.
Υπό αυτό το πλαίσιο προτείνουµε στις ως άνω επιτροπές να συµµετέχει ένα µέλος από τον
ΣΑΤΕ και ένα µέλος από το ΤΕΕ, έστω και µε αύξηση του συνολικού αριθµού των µελών
των επιτροπών, µε σκοπό να συνδέσουν τους ιδιωτικούς φορείς µε τους κρατικούς, να
επιταχύνουν την διαδικασία επιλογής λατοµικών θέσεων, γεγονός που δεν κατέστη εφικτό
κατά το παρελθόν από το 1993 οπότε και προτάθηκε η θέσπιση λατοµικών ζωνών.
Παραµένουµε στην διάθεσή σας για κάθε αναγκαία διευκρίνιση.
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