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Υπό το καθεστώς της πανδημίας του κορωνοιού, που έχει αλλάξει άρδην τη ζωή και
καθημερινότητα όλων, έχει προσθέσει μεγάλη αβεβαιότητα και αγωνία για το
άμεσο μέλλον, καθώς και οικονομική απώλεια για πολλούς, το σχέδιο νόμου πρέπει
να αποσυρθεί από τη διαβούλευση έως ότου επιστρέψουμε στον κανονικό ρυθμό
ζωής. Για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη διαβούλευση απαιτείται να είμαστε
νηφάλιοι και να υπάρχει η δυνατότητα της εμπεριστατωμένης μελέτης, της
συνάθροισης, συνεργασίας και απαραίτητης συναπόφασης για φορείς,
συλλογικότητες και νομικά πρόσωπα.
Επί της αρχής, σχετικά με το άρθρο 44 που τροποποιεί το Π.Δ. 59/ ΦΕΚ 114Α/2018
περί χρήσεων γης, δεν είναι νόμιμη η τροποποίηση ενός Π.Δ. με νόμο, δεδομένου
ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί από το ΣΤΕ η νομιμότητα των προτεινομένων
ρυθμίσεων. Είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος που επιβάλλει την απόσυρση του
νομοσχεδίου.
Επίσης στις ειδικές χρήσεις γης προστίθενται μνημεία κ.ά. αρχαιολογικοί χώροι που
προστατεύονται από την αρχαιολογική νομοθεσία, δάση και δασικές εκτάσεις που
προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία. Οι Ζώνες Α και Β της αρχαιολογικής
νομοθεσίας θεωρούνται ως γενικών χρήσεων γης!
Στις ειδικές χρήσεις του π.δ. 59/2018 προστίθεται σύνολο νέων «χρήσεων», οι
οποίες δεν έχουν τον τυπικό χαρακτήρα χρήσεων γης αλλά αποτελούν
δραστηριότητες, λειτουργίες ή έργα.
Το δάσος χαρακτηρίζεται κατά περίπτωση ως χρήση γης, που μπορεί να αλλάζει
ανάλογα με διαφορετική ερμηνεία του νόμου κάθε φορά! Αυτό, σε συνδυασμό με
τις ιδιαίτερα πολλές επιτρεπόμενες χρήσεις στη Ζώνη απόλυτης προστασίας της
φύσης (άρθρο 44, παρ. 14α), στη Ζώνη προστασίας της φύσης (άρθρο 44, παρ. 14β),
στη Ζώνη διαχείρισης οικοτόπων και ειδών (άρθρο 44, παρ. 14γ), συνεπάγεται
απώλεια της προστατευτικού καθεστώτος που απολαμβάνει πολύτιμος φυσικός
πλούτος, σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Ζητάμε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο από τη δημόσια διαβούλευση μέχρι την
επιστροφή στην κανονικότητα και να δοθεί επαρκής χρόνος για την ουσιαστική
συμμετοχή στη διαβούλευση ενός τόσο σημαντικού νομοσχεδίου.

