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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο πρόεδρος ηης ΚΔΔΔ και ηοσ ΔΒΔΑ, κ. Κωνζηανηίνος Μίταλος, απέζηειλε
ζήκεξα επιζηολή προς ηον σποσργό Περιβάλλονηος, Δνέργειας & Κλιμαηικής
Αλλαγής κ. Γ. Μανιάηη δεηώληαο ηελ παξέκβαζή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξωζεί
ε ππνγξαθή ηεο Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο (ΚΥΑ) γηα ηελ έγθξηζε ηεο
πνιενδόκεζεο ηνπ Επηρεηξεκαηηθνύ Πάξθνπ Ειεπζίλαο, ζηελ νπνία
δξαζηεξηνπνηνύληαη 35 επηρεηξήζεηο. Ο θ. Μίραινο ηνλίδεη όηη εδώ θαη 7 ρξόληα
εθθξεκεί ε νινθιήξωζε ηνπ έξγνπ, ιόγω νιηγωξίαο ηωλ εθάζηνηε πνιηηηθώλ εγεζηώλ
ηνπ ππνπξγείνπ ΠΕΚΑ, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη ηε κεγάιε απόζηαζε ιόγωλ θαη
έξγωλ γηα ηηο αδεηνδνηήζεηο επελδύζεωλ ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία.
Αλαιπηηθά ε επηζηνιή έρεη ωο εμήο:
«Κύξηε Υπνπξγέ,
Αθνξκή γηα ηελ επηζηνιή κνπ απηή, απνηέιεζε ε θαηαγγειία ηωλ εθπξνζώπωλ 35
επηρεηξήζεωλ πνπ επηρεηξνύλ επί 7 ρξόληα λα επηηύρνπλ ηελ έγθξηζε ηεο
Πνιενδόκεζεο ηνπ Επηρεηξεκαηηθνύ Πάξθνπ Ειεπζίλαο, έθηαζεο 500 ζηξ, όπνπ
είλαη εγθαηεζηεκέλεο λνκίκωο από ην 1965.
Οη επηρεηξήζεηο απηέο, κεηαμύ ηωλ νπνίωλ είλαη θαη δύν πνιπεζληθέο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλνκηιίεο ζηξαηεγηθνύ ραξαθηήξα κε ηνλ Πξωζππνπξγό,
εγθαηεζηεκέλεο ζηελ πεξηνρή απηή πνπ ζηεξείηαη αθόκε θαη βαζηθώλ ππνδνκώλ,
ρωξίο θακία δπλαηόηεηα λόκηκεο επέθηαζεο εθζπγρξνληζκνύ εδώ θαη 17 ρξόληα,
απνθάζηζαλ από εηώλ λα πνιενδνκήζνπλ κε απηνρξεκαηνδόηεζε ηηο ηδηνθηεζίεο
ηνπο κε ζθνπό ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη ηελ αλεκπόδηζηε επηρεηξεκαηηθή
ηνπο αλάπηπμε.
Αθνύ νινθιήξωζαλ όιεο ηηο αλαγθαίεο κειέηεο, έιαβαλ όιεο ηηο απαξαίηεηεο
πξνεγθξίζεηο θαη θαηέζεζαλ πιήξε επελδπηηθό θάθειν ην Μάξηην ηνπ 2010,
πέηπραλ ηελ έγθξηζε ηεο επέλδπζήο ηνπο από ηνλ αλώηαην ζεζκηθό νξγαληζκό πνπ
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ρνξεγεί ηηο ζρεηηθέο εγθξίζεηο ρωξνζέηεζεο επελδύζεωλ ζηελ Αηηηθή, ην ΟΡΑ,
ήδε από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2011.
Έθηνηε επί 19 ζπλερείο κήλεο, αληί 75 εκεξώλ πνπ ν λόκνο απαηηεί θαη επηβάιιεη
ζηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο, ε γάγγξαηλα ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ε αγθύιωζε ηνπ
ΥΠΕΚΑ κπινθάξνπλ αλαηηηόινγα ηελ επέλδπζε.
Έηζη ελώ γηα ηελ επέλδπζε έρνπλ ζπληαρζεί δεθάδεο ζεηηθέο γλωκνδνηήζεηο
(Δήκνο, πξώελ Ννκαξρία Δπηηθήο Αηηηθήο, ΥΠ.ΠΟ., ΟΡΑ θιπ) κία θαη κόλν
ππάιιεινο ηνπ ΥΠΕΚΑ έρεη κπινθάξεη ηελ επέλδπζε ζέηνληαο έθλνκεο απαηηήζεηο,
παξαραξάζζνληαο θαη αιινηώλνληαο ην ζεζκηθό πιαίζην ηωλ αξκνδηνηήηωλ ηεο
θαη ην εγθεθξηκέλν πιαίζην ρωξηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηεο επέλδπζεο.
Η Κνηλή Απόθαζε Υπνπξγώλ (ΚΥΑ) κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε πινπνίεζε ηεο
επέλδπζεο, θέξεη από κελώλ ηηο ππνγξαθέο όιεο ηεο Δηνηθεηηθήο θαη Πνιηηηθήο
ηεξαξρίαο ηνπ ΥΠ.ΑΝ. αιιά θαη ηνπ ΥΠΕΚΑ, κέρξη θαη ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα
Χωξνηαμίαο.
Απνκέλνπλ όκωο νη ππνγξαθέο ηωλ Υπνπξγώλ ΠΕΚΑ νη νπνίνη, «πηνζεηώληαο» ηηο
ελζηάζεηο (αλεμαθξίβωηνπ ζηόρνπ, θηλήηξωλ θαη πξνέιεπζεο) ηεο κίαο θαη κόλν
ππαιιήινπ πνπ επηκέλεη κε ηδηαίηεξα πείζκνλα ηξόπν όπωο θαηαγγέιινπλ νη
επηρεηξήζεηο, ΔΕΝ ππνγξάθνπλ ηελ ΚΥΑ θαη παξαπέκπνπλ ην ζέκα κε εξώηεκα
ζην Ν..Κ., ηώξα κεηά από 19 κήλεο ζπγγξαθήο ηεο ΚΥΑ θαη 4-7 έηε πξνζπαζεηώλ
αδεηνδόηεζεο!!!
Απνηέιεζκα απηήο ηεο εμέιημεο είλαη ε επέλδπζε, πνπ έραζε πιένλ νξηζηηθά θάζε
δπλαηόηεηα ππαγωγήο ζην ΕΠΑ, λα θηλδπλεύεη λα απεληαρζεί θαη από ην
JESSICA όπνπ έρεη εληαρζεί κε πξνζεζκία έθδνζεο ηεο ΚΥΑ έωο 30/10/2013 θαη
λα ραζεί θάζε δπλαηόηεηα ρξεκαηνδόηεζήο ηεο από ηξίηνπο (επελδπηέο) πνπ έρνπλ
εθδειώζεη έκπξαθην ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ζηνλ Φνξέα Υινπνίεζεο.
Πξν απηνύ ηνπ αδηεμόδνπ πνπ ηζνδπλακεί κε νξηζηηθή καηαίωζε ηεο επέλδπζεο, νη
35 επηρεηξήζεηο, δηα ηωλ εθπξνζώπωλ ηνπο, έρνπλ θάλεη έληνλα δηαβήκαηα ζε θάζε
αξκόδην, κεηαμύ ηωλ νπνίωλ θαη ζηνλ Πξωζππνπξγό θαη ζηνλ Αληηπξόεδξν ηεο
Κπβέξλεζεο θαη δεηνύλ ηελ άκεζε αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ
εθαξκνγή ηνπ λόκνπ ΚΑΙ από ηνπο Υπνπξγνύο ΠΕΚΑ.
Κύξηε ππνπξγέ, δεηάκε λα δώζεηε άκεζα ηέινο ζε απηήλ ηελ ηξαγειαθηθή ηζηνξία,
ππνγξάθνληαο ηε ζρεηηθή ΚΥΑ. αο ππελζπκίδνπκε όηη ν ζπλαξκόδηνο ππνπξγόο
Αλάπηπμεο θ. Κ. Χαηδεδάθεο έρεη από θαηξό πιήξωο αληαπνθξηζεί ζηηο
ππνρξεώζεηο ηνπ, ππνγξάθνληαο ηελ ΚΥΑ αδεηνδόηεζεο ηεο επέλδπζεο.
Επειπηζηνύκε γηα ηελ άκεζε αληαπόθξηζή ζαο».
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