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Θϋμα: Ανοιχτό Επιςτολό - Απόςυρςη ϊρθρου 219  
 
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργϋ,  
 
Οι ςυνυπογρϊφουςεσ οργανώςεισ ςασ απευθύνουμε ϋκκληςη ζητώντασ την απόςυρςη του ϊρθρου 
219 του ςχεδύου νόμου για τισ δημόςιεσ ςυμβϊςεισ.  
 
Σο ϊρθρο 219:  
 ϋρχεται ςε αντύθεςη με τον ορθολογικό τρόπο ςχεδιαςμού μύασ προςτατευόμενησ περιοχόσ, ο 

οπούοσ πρϋπει να γύνεται με αποκλειςτικό κριτόριο τη διατόρηςη των πολύτιμων, ςπϊνιων ό 

απειλούμενων ςτοιχεύων τησ φύςησ.  

 οδηγεύ ςτον κατακερματιςμό των προςτατευόμενων περιοχών τησ χώρασ καθώσ επιτρϋπει τον 

ad hoc καθοριςμό υπο-περιοχών προςταςύασ με κριτόριο την εξυπηρϋτηςη «όπιων 

αναπτυξιακών ϋργων δημόςιου ενδιαφϋροντοσ». 

 υποβαθμύζει το ϋργο των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών, ςχεδύων διαχεύριςησ και 
προεδρικών διαταγμϊτων που βρύςκεται όδη ςε εξϋλιξη για όλεσ τισ περιοχϋσ Natura τησ 

χώρασ, υπό την εποπτεύα του Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ, με ευρωπαώκό 

ςυγχρηματοδότηςη.



 

 αυξϊνει το διοικητικό βϊροσ καθώσ επιβαρύνει τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ με μύα παρϊλληλη 

διαδικαςύα ϋγκριςησ μελετών. 

 αντιβαύνει την ευρωπαώκό νομοθεςύα για τη φύςη, και ειδικότερα ςτην οδηγύα 92/43/ΕΟΚ, η 
οπούα προβλϋπει τη διατόρηςη τησ ακεραιότητασ των περιοχών Natura 2000. 

 αγνοεύ την πρόςφατη καταδύκη τησ χώρασ ςτο Δικαςτόριο τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ για 
ανεπαρκό προςταςύα των περιοχών Natura 2000, καθώσ και ϊλλουσ ανοιχτούσ φακϋλουσ που 

ϋχει η χώρα για την ανεπαρκό προςταςύα τησ φύςησ. 

 δεν διαςφαλύζει την αςφϊλεια δικαύου, που εύναι απαραύτητη για την προςϋλκυςη επενδύςεων, 

καθώσ αυτό κλονύζεται όταν διατϊγματα και ςχεδιαςμού εύναι αντύθετοι με την ευρωπαώκό 

νομοθεςύα και τισ αποφϊςεισ του υμβουλύου τησ Επικρατεύασ. 

 ϋρχεται ςε αντύθεςη με τη δϋςμευςη τησ Ελλϊδασ ςτουσ ςτόχουσ τησ Ευρωπαώκόσ Πρϊςινησ 
υμφωνύασ, η οπούα τοποθετεύ τη διατόρηςη τησ βιοποικιλότητασ ςτο επύκεντρο τησ 

αναπτυξιακόσ ςτρατηγικόσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ.  

 
Από τη δημοςιοπούηςη του ςχεδύου νόμου ωσ ςόμερα τα αιτόματα για την απόςυρςη τησ διϊταξησ 
αυξϊνονται. Μϋςα ςε λύγεσ μϋρεσ, ϋχουν όδη ςυγκεντρωθεύ περιςςότερεσ από 28000 υπογραφϋσ 
πολιτών, ενώ, η Επιτροπό Υύςη 2000, το κεντρικό επιςτημονικό γνωμοδοτικό όργανο του 
κρϊτουσ για τη διατόρηςη τησ βιοποικιλότητασ και μετϊ από ομόφωνη απόφαςη των μελών τησ, 
εξϋδωςε ανακούνωςη προτεύνοντασ την απόςυρςη του ϊρθρου.  

 
την πρόςφατη επύςκεψη ςασ ςτο Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ αναφϋρατε ότι η 
διατόρηςη τησ βιοποικιλότητασ αποτελεύ βαςικό προτεραιότητα. Όμωσ το γεγονόσ εύναι ότι το 
ϊρθρο 219 θϋτει τη βιοποικιλότητα ςε τελευταύα προτεραιότητα.  

 
ασ καλούμε κατϊ την επεξεργαςύα του ςχεδύου νόμου ςτην Ολομϋλεια τησ Βουλόσ, να παρϋμβετε 
για την απόςυρςη του ϊρθρου 219. 

 
Με εκτύμηςη,  

 
 

Οι περιβαλλοντικϋσ οργανώςεισ 
 

Αλκυόνη 
Αρύων 
Αρκτούροσ 
ΑΡΦΕΛΩΝ 
Δρϊςη για την Άγρια Ζωό 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Περιβϊλλοντοσ και 
Πολιτιςμού 
Ελληνικό Εταιρύα Προςταςύασ τησ Υύςησ 
Ελληνικό Ορνιθολογικό Εταιρεύα 
Ένωςη προςταςύασ φυςικού και πολιτιςτικού 
περιβϊλλοντοσ Κορινθιακού – Πατραώκού 
κόλπου "Ο ΝΗΡΕΑ" 
Εταιρεύα Προςταςύασ Πρεςπών 
Καλλιςτώ 
Κύνηςη πολιτών για την προςταςύα του 
ποταμού Αώου “Protect Aoos” 
Οργϊνωςη Γη 

Οικολογικό Εταιρεύα Ανακύκλωςησ  
Ομοςπονδύα Οικολογικών Οργανώςεων 
Κορινθιακού Κόλπου «Η ΑΛΚΤΩΝ»  
ΠΑΝΔΟΙΚΟ 
Περιβαλλοντικό Πρωτοβουλύα Μαγνηςύασ 
Πύνδοσ Περιβαλλοντικό 
ύλλογοσ Σουλύπα Γουλιμό 
ΥΙΛΟΙ τησ ΥΤΗ 
ΑΝΙΜΑ 
ECOCITY 
Greenpeace 
iSea 
MedINA 
MEDASSET 
ΜΟm 
The Green Tank 
WWF Ελλϊσ 


