ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΜΗΜΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντοσ

Ζκφραςη γνώμησ επί του άρθρου 218 του Νόμου «Εκςυγχρονιςµόσ, απλοποίηςη και
αναµόρφωςη του ρυθµιςτικοφ πλαιςίου των δηµοςίων ςυµβάςεων, ειδικότερεσ
ρυθµίςεισ προµηθειών ςτουσ τοµείσ τησ άµυνασ και τησ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ
για την ανάπτυξη, τισ υποδοµζσ και την υγεία» του Τπουργείου Ανάπτυξησ και
Επενδφςεων.
Με το άρκρο 218 του Νόμου (άρκρο 219 ςτο Σχζδιο Νόμου) για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
προβλζπεται θ δυνατότθτα διάςπαςθσ μιασ προςτατευόμενθσ περιοχισ ςε υπο- περιοχζσ
για τθν ανάπτυξθ ιπιων αναπτυξιακϊν ζργων.
Η Μ.Ε. Περιβάλλοντοσ του ΤΕΕ/ΤΚΜ εκτιμά ότι θ διάταξθ αυτι κα επιφζρει υποβάκμιςθ
του περιβάλλοντοσ με ςοβαρζσ ςυνζπειεσ ςτθν διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων και τθν
προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ. Επίςθσ, εκτιμά ότι ςυνεπάγεται οικονομικζσ κυρϊςεισ από
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, αφινοντασ επιπλζον εκτεκειμζνεσ τισ ίδιεσ τισ επενδφςεισ που
υποτίκεται ότι κζλει να προωκιςει.
Η άποψθ τθσ Μ.Ε. ςτθρίηεται ςτα ακόλουκα:
1. Η κεςμοκζτθςθ παρεκκλίςεων και εξαιρζςεων καταδικάηει τθ διαχείριςθ του
περιβάλλοντοσ και τθν προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ ςε κενό γράμμα και
ναρκοκετεί τθν αναπτυξιακι προοπτικι τθσ χϊρασ.
2. Η ανάπτυξθ, ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Πράςινθσ Συμφωνίασ, μπορεί να
επιτευχκεί μόνο με τθν προςταςία και αξιοποίθςθ του φυςικοφ πλοφτου.
3. Η Ελλάδα ζχει ιδθ καταδικαςκεί από το Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο, για τθν ανεπαρκι
προςταςία των περιοχϊν Natura 2000. Το ςυγκεκριμζνο άρκρο βρίςκεται ςτθν
αντίκετθ κατεφκυνςθ τθσ απόφαςθσ του Ε.Δ. που καλεί άμεςα τθν Ελλάδα να πάρει
τα απαιτοφμενα μζτρα διατιρθςθσ των περιοχϊν Natura 2000 που κα
ανταποκρίνονται ςτισ οικολογικζσ απαιτιςεισ. Επίςθσ, αντιτίκεται ςτθν ευρωπαϊκι
νομοκεςία, ιδιαίτερα ςτθν Οδθγία 92/43/ΕΟΚ «για τθ διατιρθςθ των φυςικϊν
οικοτόπων κακϊσ και τθσ άγριασ πανίδασ και χλωρίδασ», άρκρο 6 παρ. 3, και ςτθν
Στρατθγικι τθσ ΕΕ για τθ βιοποικιλότθτα με ορίηοντα το 2030.
4. Με τον Ν. 4685/2020 ανακεωρικθκαν οι διαδικαςίεσ για τθν εκπόνθςθ των Ειδικϊν
Περιβαλλοντικϊν Μελετϊν (ΕΠΜ) και των Σχεδίων Διαχείριςθσ προςτατευόμενων
περιοχϊν, θ υλοποίθςθ των οποίων βρίςκεται ςε πολφ αργι εξζλιξθ.
Με το προτεινόμενο άρκρο, αν κάποιοι επενδυτζσ εκπονιςουν για υπο-περιοχζσ
ΕΠΜ και αυτζσ προθγθκοφν τθσ ςυνολικισ ΕΠΜ για τθν προςτατευόμενθ περιοχι,
τότε θ ςυνολικι υποχρεοφται να ενςωματϊςει τισ μερικζσ μελζτεσ. Με άλλα
λόγια, αντί οι ΕΠΜ να κζςουν το πλαίςιο βάςει του οποίου κα επιλζγονται οι
αναπτυξιακζσ δραςτθριότθτεσ ςε μία προςτατευόμενθ περιοχι με κφριο κριτιριο τθ

διαφφλαξθ των απειλοφμενων ειδϊν και πολφτιμων ςτοιχείων τθσ φφςθσ, ο
επενδυτισ με τθν ΕΠΜ τθσ υπο-περιοχισ κα δεςμεφει και τθν ςυνολικι ΕΠΜ!
5. Στο άρκρο υπάρχει απλι αναφορά ςε «ιπια ζργα» χωρίσ οριςμό, αφινοντασ
αςάφεια για το τι περιλαμβάνεται ςε αυτιν τθν κατθγορία. Επιςθμαίνουμε ότι ςτον
ψθφιςκζντα Νόμο τροποποιικθκε επί τα χείρω το προτακζν άρκρο, με τθ
διαγραφι των λζξεων «δθμόςιου ενδιαφζροντοσ» από τον τίτλο του.
6. Δθμιουργοφνται αβεβαιότθτεσ για τισ ενδιαφερόμενεσ επενδφςεισ, λόγω των
αντικρουόμενων ρυκμίςεων και τθν αμφιςβθτοφμενθ διαςφάλιςθ τθσ
ςυμβατότθτασ με τθν περιοχι.

Η Μ.Ε. Περιβάλλοντοσ λαμβάνει υπόψθ και υιοκετεί τον ςκεπτικιςμό, τθν ανθςυχία και το
αίτθμα για απόςυρςθ του άρκρο 219 τθσ Επιτροπισ ΦΥΣΗ 2000, που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του Υπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ και ζχει ωσ αρμοδιότθτα τθ
γνωμοδότθςθ επί των Σχεδίων Διαχείριςθσ και των Προεδρικϊν Διαταγμάτων που κα
κακορίςουν τισ χριςεισ γθσ και δραςτθριότθτεσ ςτισ περιοχζσ Natura 2000.

Η Μ.Ε. Περιβάλλοντοσ ηθτά:
1. Τθν κατάργθςθ του άρκρου 218 - Κακοριςμόσ υπο-περιοχισ προςταςίασ ςτισ
περιπτϊςεισ ιπιων αναπτυξιακϊν ζργων.
2. Τθν επίςπευςθ τθσ εκπόνθςθσ των Ειδικϊν Περιβαλλοντικϊν Μελετϊν και τθν
ζκδοςθ των Προεδρικϊν Διαταγμάτων για τισ προςτατευόμενεσ περιοχζσ.
3. Τθν ταχφτερθ εναρμόνιςθ του Ευρωπαϊκοφ δικαίου ςτθν Εκνικι Νομοκεςία.
4. Τθν ςυνεπι κεςμοκζτθςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου πλαιςίου βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ,
πάνω ςτουσ πυλϊνεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Πράςινθσ Συμφωνίασ και τθσ ςτρατθγικισ για
τθ διατιρθςθ τθσ φφςθσ.

Για την Μ.Ε. Περιβάλλοντοσ
Η Πρόεδροσ
Άννα Μίχου
Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ
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