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Ερώτηση Χρ. Μαντά για τον υπουργό Περιβάλλοντος

Στη βουλή έφερε ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, Χρήστος Μαντάς το στάσιμο
εδώ και χρόνια θέμα του Ρυθμιστικού, ζητώντας από τον υπουργό ΠΕΚΑ να ξεκαθαρίσει αν
θα προχωρήσει η θεσμοθέτηση του ή αν καταργείται για να ενσωματωθεί στο Περιφερειακό
Πλαίσιο Χωρικής Οργάνωσης, όπως είναι η πιο πρόσφατη εκδοχή και ο σχεδιασμός του
υπουργείου.

Ο κ. Μαντάς κάνει σύντομη ...ιστορική αναδρομή, σημειώνοντας ότι η

πρώτη φάση του Ρυθμιστικού εκπονήθηκε τον Ιούνιο του 2008 και τέθηκε σε δημόσιο
διάλογο από το τότε Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, το φθινόπωρο του ιδίου έτους.

Λίγους μήνες μετά τον Μάιο 2009 το υπουργείο επέδωσε στους φορείς τη δεύτερη-οριστική
φάση του ρυθμιστικού και ακολούθησε εκ νέου δημόσιος διάλογος, στην περίοδο του οποίου
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πολύς λόγος έγινε για τη διάσταση απόψεων μεταξύ υπουργείου και μελετητών όταν οι
τελευταίοι θεώρησαν ότι παραποιήθηκε η αρχική μελέτη και αγνοήθηκαν στην τελική φάση
ουσιαστικές κατευθύνσεις του σχεδιασμού.

Στη συνέχεια, κατόπιν προτάσεως του Τ.Ε.Ε. τμήματος Ηπείρου, σε ημερίδα που
πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2009, επί νέας ηγεσίας και αλλαγής ονόματος του
υπουργείου σε Υ.ΠΕ..Κ.Α. πλέον, έγινε παρουσίαση της μελέτης από τους μελετητές και
υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου, ακολούθησε δημόσιος διάλογος με τη
συμμετοχή πολλών φορέων, τέθηκαν οι ενστάσεις και έγινε σαφές ότι θα
αποκρυσταλλωθούν στο τελικό πια κείμενο, εκείνες που συνέπλεαν με το πνεύμα του
κειμένου.

Καταλήγοντας ο βουλευτής, αφού επισημαίνει ότι έχει ιδρυθεί Οργανισμός Ρυθμιστικού και
ορίστηκε και διοικητικό συμβούλιο, τρία χρόνια μετά το τέλος του δημοσίου διαλόγου,
ερωτά τον υπουργό:

-Επειδή κρίνεται αναγκαία η θεσμοθέτησή του ΡΣΙ με ΠΔ όπως διαβεβαιώνει η μελέτη
αξιολόγησης του θεωρημένου Περιφερειακού Πλαισίου (2003) - μελέτη που εκπονήθηκε εν
όψει της αναθεώρησης του Π.Π και παρουσιάστηκε από τους μελετητές στις 16-1-2013 στην
επιτροπή περιβάλλοντος της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Ηπείρου- σε ποιό στάδιο
βρίσκεται η διαδικασία θεσμοθέτησης με ΠΔ του Ρυθμιστικού Σχεδίου;

-Υπάρχει πράγματι πρόθεση θεσμοθέτησης με ΠΔ του ΡΣΙ που οι μελέτες του έχουν
ολοκληρωθεί και χρονοδιάγραμμα για δημόσια διαβούλευση ή η κυβέρνηση
προσανατολίζεται στη κατάργηση των Ρυθμιστικών Σχεδίων μικρών πόλεων και την
ενσωμάτωσή τους στα Περιφερειακά Πλαίσια Χωρικής Οργάνωσης όπως προτάθηκε από τη
επιτροπή που συστάθηκε στο υπουργείο για την επανεξέταση και αναθεώρηση του συνόλου
του χωροταξικού σχεδιασμού;
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