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Θέμα:  Άκεζε απόζπξζε λνκνζρεδίνπ κε ηίηιν «Δθζπγρξνληζκόο ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Ννκνζεζίαο». 

 

Αμηόηηκε Κε. Τπνπξγέ. 

 

Όπσο πηζαλόλ λα γλσξίδεηε, ην λέν λνκνζρέδην κε ηίηιν «Δθζπγρξνληζκόο 

ηεο Πεξηβαιινληηθήο Ννκνζεζίαο» πνπ θαηαηέζεθε πξνο ςήθηζε ζηε Βνπιή ηελ 

24.04.2020, έρεη πξνθαιέζεη αληηδξάζεηο από ηελ πιεηνςεθία ησλ εκπιεθόκελσλ 
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πεξηβαιινληηθώλ νξγαλώζεσλ, θνξέσλ θαη πνιηηώλ. Η θαηάζεζε πξνο ςήθηζε 

ελόο ηόζν ζεκαληηθνύ λνκνζρεδίνπ ζε κία πεξίνδν ππνιεηηνπξγίαο ηνπ ειιεληθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ, είλαη κία επηινγή πνπ δελ ζπλάδεη κε ηελ αξρή ηεο θαιήο 

λνκνζέηεζεο. Παξάιιεια, ε αηθληδηαζηηθή πξνζζήθε 64 επηπιένλ άξζξσλ ζην 

ηειηθό θείκελν πξνο ςήθηζε, ρσξίο απηά λα δεκνζηεπηνύλ ή λα ζπκπεξηιεθζνύλ 

ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαβνύιεπζεο, θαλεξώλεη κία ζθνπηκόηεηα θαη κία αλεμήγεηε 

βηαζύλε εθ κέξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ ζαο γηα ηελ ππεξςήθηζή ηνπο, ε νπνία δελ 

ηηκά ηε δεκνθξαηία θαη ην ζεζκηθό θνηλσληθό δηάινγν. 

Με ην λνκνζρέδην απηό, επλνείηαη ε ραιάξσζε ησλ όξσλ πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο κε απνηέιεζκα λα επηηξέπνληαη πνιιαπιέο «αλαπηπμηαθέο» 

δξαζηεξηόηεηεο ζε επαίζζεηεο πεξηνρέο. Η πξόβιεςε γηα ηελ έγθξηζε 

αδεηνδόηεζεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε πεξηνρέο Natura 2000, εθόζνλ 

ιακβάλνληαη «αληηζηαζκηζηηθά κέηξα», έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηηο 

αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηελ Οδεγία 92/47 ξεηά 

απαγνξεύνληαη δξαζηεξηόηεηεο κε ζνβαξέο αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο 

ζηηο πεξηνρέο Natura 2000 θαη δελ πξνβιέπεηαη δπλαηόηεηα ζπκςεθηζκνύ κε 

νπνηνδήπνηε ζρεηηθό αληηζηαζκηζηηθό κέηξν. Με ηελ ζεζκνζέηεζε ησλ ηεζζάξσλ 

επηκέξνπο δσλώλ θιηκαθνύκελεο πξνζηαζίαο, επηρεηξείηαη ε λνκηκνπνίεζε έξγσλ 

ππνδνκήο θαη βαξέσλ επελδύζεσλ, όπσο κεηαιιεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, 

εμνξύμεηο πδξνγνλαλζξάθσλ θαη ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ζε επαίζζεηεο πεξηνρέο. 

Με ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ, θαηαξγείηαη επί ηεο νπζίαο ε πεξηβαιινληηθή 

πξνζηαζία ησλ δηθηύσλ Natura 2000. 

Παξάιιεια, κε ην θαηαηεζέλ λνκνζρέδην δελ ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ Μειεηώλ Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ, ελώ αληίζεηα νη πξνζεζκίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 

δηαδηθαζηώλ γλσκνδόηεζεο θαη αδεηνδόηεζεο έρνπλ ζπληκεζεί ζεκαληηθά. Η 



ζύληκεζε απηή θαζηζηά δηαθνζκεηηθό ην γλσκνδνηηθό ξόιν ησλ αξκόδησλ 

ειεγθηηθώλ ππεξεζηώλ, θαζώο ν ρξόλνο δελ επαξθεί γηα νξζή απνηίκεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ζε πεξηπηώζεηο ζύλζεησλ θαη πνιύπινθσλ έξγσλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ. Δπίζεο, ε αδεηνδνηνύζα αξρή δηαηεξεί ηε δπλαηόηεηα 

παξάθακςεο ηεο γλσκνδόηεζεο ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ, θξίλνληάο ηελ θαηά ην 

δνθνύλ, σο κε νπζηώδε. Οη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ, επλννύλ ηελ fast 

– track αδεηνδόηεζε επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ εηο βάξνο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

Με ην λέν λνκνζρέδην αγλνείηαη ε απηνηέιεηα θαη ε αλεμαξηεζία ησλ 

Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ησλ Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ. Η δηνίθεζε ησλ 

επαίζζεησλ πεξηνρώλ θεληξηθνπνηείηαη ζε έλα λέν εληαίν θνξέα ηδησηηθνύ δηθαίνπ, 

κε ζύλζεζε δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ πνπ ζα θαζνξίδεηαη από ην θξάηνο θαη ζα έρεη 

θαζαξά ζπκβνπιεπηηθό ραξαθηήξα. Η ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ θαη 

θνξέσλ ζην λέν ζύζηεκα πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά, ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη ν 

ξόινο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο, ελώ πιένλ εληάζζνληαη ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα 

ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ, πξνο όθεινο ησλ 

επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Σν λνκνζρέδην επλνεί πξνθιεηηθά ηε κεγέζπλζε ησλ βηνκεραληθώλ ΑΠΔ 

θαη ηδίσο ησλ αηνιηθώλ. Η άδεηα παξαγσγήο ελέξγεηαο αληηθαζίζηαηαη κε κία απιή 

βεβαίσζε παξαγσγνύ, ρσξίο λα απαηηείηαη πιένλ ζρεηηθή απόθαζε ηεο 

Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο. Οη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ βεβαηώζεσλ απηώλ 

θαζίζηαληαη ηππηθέο, θαζώο ην ρξνληθό δηάζηεκα γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ είλαη εμαηξεηηθά ζύληνκν. Με ην λνκνζρέδην 

πξνσζείηαη θαη δηαησλίδεηαη ην παξάινγν θαζεζηώο ηεο «λνκηκνπνίεζεο» 

απζαηξέησλ θηηζκάησλ ζε δαζηθέο εθηάζεηο, νη νπνίεο ηαπηόρξνλα αλαζεσξνύληαη 

κε λένπο δαζηθνύο ράξηεο. Τπελζπκίδεηαη όηη νη ηπρόλ «λνκηκνπνηήζεηο» 



απζαηξέησλ θαηαζθεπώλ γηα ρξήζε ακηγνύο θαηνηθίαο ζε δάζε, δαζηθέο  θαη 

αλαδαζσηέεο εθηάζεηο αληίθεηληαη ζην ύληαγκα. Με ην λέν λνκνζρέδην δελ 

ππάξρεη πξόλνηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ππνβάζκηζεο ησλ ξεκάησλ από ηε 

δηάζεζε ησλ αζηηθώλ θαη βηνκεραληθώλ απνβιήησλ, νύηε πξνβιέπνληαη θπξώζεηο 

γηα ηνπο παξαβάηεο. Αληίζεηα, ην λνκνζρέδην, κε πξνθιεηηθό θαη θσηνγξαθηθό 

ηξόπν, δηεπθνιύλεη ηε δηαδηθαζία αδεηνδόηεζεο επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, 

κεηαμύ άιισλ θαη ηεο «Διιεληθόο Υξπζόο». Σαπηόρξνλα, κε ην λέν λνκνζρέδην 

πξνσζείηαη εζπεπζκέλα ε ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ΑΓΜΗΔ, εθρσξώληαο ζεκαληηθό 

ηκήκα ησλ κεηνρώλ ηνπ δεκνζίνπ ζε επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο. 

Σν λέν πεξηβαιινληηθό λνκνζρέδην, παξ’ όηη επί ηεο αξρήο είλαη αλαγθαίν 

γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνύ πινύηνπ ηεο Διιάδαο, απελαληίαο 

θηλείηαη πξνο ηελ αθξηβώο αληίζεηε θαηεύζπλζε. Οη θσηνγξαθηθέο θξαηηθέο 

δηεπθνιύλζεηο γηα ηελ αιόγηζηε εθκεηάιιεπζε θαη βηνκεραλνπνίεζε ησλ 

πνιύηηκσλ νηθνζπζηεκάησλ από κηθξό αξηζκό εηαηξηώλ, δελ πξόθεηηαη λα 

επλνήζνπλ ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο ρώξαο, θαζώο έξρνληαη ζε επζεία 

αληίζεζε κε ην βαζηθό ζπγθξηηηθό ηεο πιενλέθηεκα: ην ζπάληαο νκνξθηάο θαη 

πινύηνπ θπζηθό ηεο πεξηβάιινλ. Απηό νθείινπκε λα πξναζπίζνπκε, θαιώληαο 

ζαο λα ην απνζύξεηε άκεζα, πξηλ ηελ ςήθηζή ηνπ.  

Μεηά ηα παξαπάλσ, 

 

Δξσηάηαη ν Τπνπξγόο: 

 



1. Πξνηίζεζηε λα απνζύξεηε ην ελ ιόγσ λνκνζρέδην, όπσο άιισζηε ζαο 

θαινύλ λα πξάμεηε ζρεδόλ όιεο νη πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο θαη θνξείο 

(WWF, Greenpeace, ΔΛΚΔΘΔ, θ.α.); 

2. Πξνηίζεζηε λα επεθηείλεηε ηε δηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο, θαηά εύινγν 

ρξνληθό δηάζηεκα, ώζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί δηάινγνο επί ησλ 64 εθ ησλ 

πζηέξσλ πξνζηεζέλησλ άξζξσλ; 

3. Πξνηίζεζηε λα ιάβεηε ππόςε ηα πεξίπνπ 1.600 ζρόιηα ησλ 

πεξηβαιινληηθώλ θνξέσλ, νξγαλώζεσλ θαη πνιηηώλ ζρεηηθά κε ηηο 

αδπλακίεο θαη ηηο παξαιείςεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ; 

4. Θα επηηξέςεηε ηηο παξεκβάζεηο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο ζε αξρέο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο κέζσ ηεο θεληξηθνπνίεζεο ησλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε ησλ επαίζζεησλ πεξηνρώλ; 

 

 

Η εξσηώζα Βνπιεπηήο 

 

 

 

Κσλζηαληίλα Αδάκνπ 


