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Αμηφηηκε θχξηε Υπνπξγέ,
Τα κέιε ΓΔΠ ηνπ Τκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ηεο Σρνιήο Πεξηβάιινληνο ηνπ Ινλίνπ
Παλεπηζηεκίνπ, έλα Παλεπηζηεκηαθφ Τκήκα κε γλσζηηθφ αληηθείκελν απνθιεηζηηθά ηελ έξεπλα,
δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηνπ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε, ππνζηεξίδεη
νκφθσλα φηη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ πξέπεη λα απνηειεί, φπσο ην Σχληαγκα ηεο Φψξαο νξίδεη,
θνηλφ αγαζφ γηα ηνλ θάζε Πνιίηε, κε Υπνρξέσζε θαη Πξνηεξαηφηεηα ηνπ Κξάηνπο απηφ ην
δηθαίσκα λα δηαζθαιίδεηαη ζην έπαθξν.
Τν Τκήκα Πεξηβάιινληνο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ δηα ηεο παξνχζαο επηζηνιήο ζέιεη λα
εθθξάζεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ γηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ηφζν επί ηνπ θεηκέλνπ ηνπ
ζρεδίνπ λφκνπ «Εκσσγτρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας», φζν θαη επί ηεο δηαδηθαζίαο
δηαβνχιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ άξζξσλ ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ πνπ
πξφθεηηαη ζην ζχλνιν ηνπο λα ζπδεηεζνχλ ζχληνκα ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ.
Τα βαζηθά δεηήκαηα ζηα νπνία ζα ζέιακε λα επηθεληξψζνπκε ηελ πξνζνρή καο είλαη:
α) Η δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ φπσο πξνθχπηεη απφ
ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ θαη ε νπνία ζεσξνχκε φηη φπσο πξνηείλεηαη απφ ηνλ
λνκνζέηε, ραιαξψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, εηδηθά γηα έξγα θαη
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζνχλ-αλαπηπρζνχλ ζε πεξηνρέο ππφ θαζεζηψο
πξνζηαζίαο. Παξάιιεια ζεσξνχκε φηη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
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πεξηβαιινληηθψλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ηεο δεκνζηνπνίεζεο θαη δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο θαηά ηε

δηαδηθαζία έθδνζεο πεξηβαιινληηθψλ αδεηψλ ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηνχλ, ηνλίδνληαο α) ηελ
αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο πιήξνπο ζπκθσλίαο ηεο Διιάδαο κε ηε ζρεηηθή Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
αλαθνξηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο αδεηνδνηήζεηο, θαη β) ην εηδηθφ βάξνο ηνπο ζαλ δηαδηθαζίεο
ζηελ απνδνρή έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν, ηδηαίηεξα ζε ηνπηθφ
επίπεδν.
β) Ο ξφινο θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ (ΠΠ)
θαίλεηαη λα ππνβαζκίδνληαη κέζα απφ ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ. Η ζεκαζία θαη ην
έξγν ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο (ΠΠ) ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπο, θξίλνληαη σο
ζεκείν αλαθνξάο γηα ηε δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ ηνπ Γηθηχνπ NATURA 2000,
παξά ηα φπνηα πξνβιήκαηα πξνέθππηαλ θαηά θαηξνχο ζηελ απνηειεζκαηηθή επφπηεπζε, θχιαμε
θαη παξαθνινχζεζε ησλ ΠΠ αξκνδηφηεηάο ηνπο. Η ζρεδηαδφκελε κεηάβαζε απφ ην
απνθεληξσκέλν ζρήκα δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ
εμππεξεηνχζε θαη ηελ έλλνηα ηεο (ηνπηθήο) θνηλσληθήο δηαβνχιεπζεο γηα θξίζηκα δεηήκαηα, ζε
έλα ζρήκα θεληξηθήο δηαρείξηζεο ζε εζληθφ επίπεδν, δεκηνπξγεί κεγάια εξσηεκαηηθά ζε ζρέζε
κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ηέηνηνπ ζρεδηαζκνχ, ηφζν επηρεηξεζηαθά (π.ρ. επφπηεπζε θαη
θχιαμε) φζν θαη θνηλσληθά (π.ρ. απνδνρή θεληξηθψλ απνθάζεσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν). Θεσξνχκε
φηη ε ελίζρπζε ηνπ γεληθφηεξνπ ξφινπ ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ΠΠ αιιά θαη ηεο
επηρεηξεζηαθήο ηνπο επάξθεηαο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κία ελαιιαθηηθή ιχζε πξνο ηε
ζσξάθηζε ηεο αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
γ) Η δηαβνχιεπζε

πνπ πξνεγήζεθε ζην ζρέδην λφκνπ αθνξνχζε έλα ππνζχλνιν άξζξσλ

(ιηγφηεξν απφ ην 50%) απφ απηά πνπ ζα θαηαηεζνχλ ςήθηζε ζχκθσλα κε ην ηειηθφ ζρέδην
λφκνπ κε ηίηιν «Εκσσγτρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας». Αλ αλαινγηζηνχκε επίζεο ηηο
ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ ε ειιεληθή θνηλσλία βίσλε ιφγσ ησλ έθηαθηεο θαηάζηαζεο πξνο
αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ε νπνία ελδερνκέλσο λα
«αδπλάηηζε» ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ γηα ζπκκεηνρή ηνπ ζε έλα ηφζν θξίζηκν
ζέκα δηαβνχιεπζεο, ζα ήηαλ ζθφπηκν ε ελ ιφγσ δηαδηθαζία λα είρε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ρξφλνπ
αιιά θαη λα γηλφηαλ επί ηεο πιεηνςεθίαο ησλ άξζξσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ν Πνιίηεο ζα
έλνησζε πην ζίγνπξνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο αιιά θαη ε Πνιηηεία
ζα κπνξνχζε λα σθειεζεί πεξηζζφηεξν απφ ηηο επηζεκάλζεηο θαη ηα (αηνκηθά ή ζπιινγηθά)
ζρφιηα ηνπ θάζε Πνιίηε, ψζηε λα βειηησζεί ην ηειηθφ θείκελν πξνο ςήθηζε.

Κχξηε Υπνπξγέ, αλαγλσξίδνληαο φηη ην ζρέδην λφκνπ πεξηέρεη ζηα άξζξα ηνπ θαη ζεηηθά
ζηνηρεία πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο,
αιιά θαη ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία απηνχ ηνπ λνκνζεηηθνχ θεηκέλνπ ζηε ζηξαηεγηθή πνπ ε
Πνιηηεία ζα αθνινπζήζεη ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηα επφκελα ρξφληα ή/θαη δεθαεηίεο,
εθηηκνχκε φηη ζα ήηαλ ζθφπηκν θαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, λα απνζπξζεί ζηελ
παξνχζα θάζε ην λνκνζρέδην θαη λα επαλαδηακνξθσζεί ζε κία πην επξεία βάζε

κε

εκπιεθφκελνπο επηζηεκνληθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο, θαη ζίγνπξα κεηά ηελ νξηζηηθή έμνδν
ηεο ρψξαο απφ ηε ζεκεξηλή δπζκελή ζπγθπξία. Σην πιαίζην απηφ ην Τκήκα Πεξηβάιινληνο ηνπ
ΙΠ είλαη πξφζπκν λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο θαη λα ζπκβάιιεη κε θάζε ηξφπν ζηελ βειηίσζε
επηκέξνπο άξζξσλ ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζην παξφλ θείκελν.

Τα κέιε ΓΔΠ ηνπ Τκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ

