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Θϋμα: ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΚΚΛΗΗ για την απόςυρςη του ϊρθ. 219
Αξιότιμε κύριε Τφυπουργϋ,
Σο ϊρθρο 219 του ςχεδύου νόμου για τισ δημόςιεσ ςυμβϊςεισ του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ και
Επενδύςεων1 που βρύςκεται υπό επεξεργαςύα ςτη Βουλό των Ελλόνων επιτρϋπει τον κατϊ
παρϋκκλιςη ςχεδιαςμό υπό-περιοχών προςταςύασ εντόσ των προςτατευόμενων περιοχών για την
εξυπηρϋτηςη μεμονωμϋνων «όπιων αναπτυξιακών ϋργων δημοςύου ενδιαφϋροντοσ».
Η ςυγκεκριμϋνη πρόβλεψη:
 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.


1

υποβαθμύζει την υλοπούηςη του ϋργου για την εκπόνηςη Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών
και την ϋκδοςη Προεδρικών Διαταγμϊτων για όλεσ τισ περιοχϋσ Natura τησ χώρασ που
εποπτεύει το Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ, καθώσ οι παρεκκλύςεισ και οι ςχετικϋσ

χϋδιο Νόμου «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοπούηςη και αναμόρφωςη του ρυθμιςτικού πλαιςύου των δημοςύων
ςυμβϊςεων, ειδικότερεσ ρυθμύςεισ προμηθειών ςτουσ τομεύσ τησ ϊμυνασ και τησ αςφϊλειασ και ϊλλεσ
διατϊξεισ για την ανϊπτυξη και τισ υποδομϋσ» https://www.hellenicparliament.gr/NomothetikoErgo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=56662c32-6d85-41ba-87dd-acd8002142f2

θεςμοθετόςεισ για ςυγκεκριμϋνα αναπτυξιακϊ ϋργα θα δεςμεύουν τουσ όρουσ προςταςύασ ςε
κϊθε υπο χαρακτηριςμό περιοχό. Σο αντύθετο πρϋπει να ιςχύει: ο ςυνολικόσ ςχεδιαςμόσ να
καθορύζει τισ βιώςιμεσ αναπτυξιακϋσ προοπτικϋσ τησ εκϊςτοτε περιοχόσ.


επιβαρύνει τη διούκηςη με μύα παρϊλληλη διαδικαςύα ϋγκριςησ μελετών, χωρύσ να προςδιορύζει
ςαφώσ τι ορύζεται ωσ «όπιο αναπτυξιακό ϋργο δημόςιου ενδιαφϋροντοσ» και με την εξϋταςη
επιπλϋον φακϋλων, χωρύσ να λαμβϊνει υπόψη τον ςυνολικό ςχεδιαςμό που βρύςκεται ςε
εξϋλιξη.



δυςχεραύνει τη θϋςη τησ Ελλϊδασ ςχετικϊ με την εφαρμογό τησ ευρωπαώκόσ νομοθεςύασ,
αγνοώντασ την πρόςφατη καταδύκη τησ χώρασ (C-849/19 τησ 17ησ Δεκεμβρύου 2020) για
ανεπαρκό προςταςύα των περιοχών Natura 2000.



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.

Για τουσ παραπϊνω λόγουσ ςασ καλούμε να προβεύτε ςτισ απαραύτητεσ ενϋργειεσ ώςτε:
 να αποςυρθεύ το ϊρθρο 219 από το ςχϋδιο νόμου και
 να επιταχυνθεύ η ορθό ολοκλόρωςη των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και η ϋκδοςη
Προεδρικών Διαταγμϊτων των προςτατευόμενων περιοχών.
Με εκτύμηςη,

Ιόλη Φριςτοπούλου
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