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για ΑΠΕ (ΚΡΗΤΗ)

Το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων κατόπιν αιτήματος του Τμήματος ΣΑΔΑΣ 
– ΠΕΑ Ρεθύμνου το οποίο μελέτησε το πρόβλημα της κατασκευής μεγάλων εγκαταστάσεων ΑΠΕ 
στην Κρήτη με διαδικασίες fast track, δηλώνει την αντίθεσή του προς τη συγκεκριμένη μεθόδευση, 
η οποία καταστρατηγεί ευθέως τις διατάξεις του Ν. 3316/05 και, κυρίως, ακυρώνει τον ισχύοντα 
σήμερα,  Προγραμματισμό  σε  Χωροταξικό  και  Περιφερειακό  πλαίσιο.  Επισημαίνει  επίσης  ότι 
διατηρεί βάσιμες αμφιβολίες για το αν οι προωθούμενες συμβάσεις σέβονται ουσιώδεις κανόνες 
εθνικού και κοινοτικού δικαίου.

Ο  ΣΑΔΑΣ  –  ΠΕΑ  συμφωνεί  με  τη  διαδικασία  άμεσης  προώθησης  κοινωνικά  αναγκαίων,  στο 
πλαίσιο της βιωσιμότητας, έργων ανάπτυξης με διαδικασίες που υπερβαίνουν τη γραφειοκρατική 
λογική  και  με  την  προϋπόθεση  ότι  οι  επιλογές  αυτές  στηρίζονται  σε  υπάρχοντα  υπερκείμενο 
σχεδιασμό και  διασφαλίζουν τις νόμιμες διαδικασίες μέσω των απαιτούμενων μελετών.  Με τον 
τρόπο  αυτό  εξασφαλίζεται  ο  στοιχειώδης  σεβασμός  στην  κοινωνικοοικονομική  δομή  και  το 
περιβάλλον με αρχή παρέμβασης την αειφορία.

Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο το πρόσφατο αίτημα, από το προηγούμενο Συντονιστικό 
όργανο όλων των Τμημάτων του, για παρέμβαση του ΣΑΔΑΣ στην κατεύθυνση του έλεγχου του 
τρόπου χωροθέτησης και διαχείρισης των εγκαταστάσεων ΑΠΕ πανελλαδικά, 
αποφασίζει:

 Να δημοσιοποιήσει την αντίθεσή του σε κάθε χωροθέτηση ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας χωρίς 
προηγούμενη ενδελεχή μελέτη και τεκμηρίωση.

 Να κινητοποιήσει  με  κάθε  τρόπο,  τα  μέλη  του  και  την  κοινωνία  ενάντια  σε  φαινόμενα 
καταστρατήγησης των θεσμών και της ορθολογικής διαχείρισης του φυσικών πόρων της 
χώρας.

 Να  χρησιμοποιήσει  όλα  τα  διαθέσιμα  ένδικα  μέσα,  αφού  συνδιαμορφώσει  την  τυχόν 
απαιτουμένη προσφυγή μαζί με τους υπόλοιπους φορείς, στην παραπάνω κατεύθυνση.
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