Φάμελλος:
Επιλογή
της
κυβέρνησης η απορρύθμιση της
περιβαλλοντικής πολιτικής
Τηλεδιάσκεψη
πραγματοποίησαν
εκπρόσωποι
του
Τομέα
Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ με 12 περιβαλλοντικές
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, εχθές, 26.03.2020, με κεντρικό
θέμα το (πρόσφατα αναρτηθέν) σχέδιο νόμου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την για την τροποποίηση της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την πιθανή επικείμενη
νομοθέτησή του.
Στη συζήτηση, που ήταν ιδιαίτερα
εποικοδομητική,
παρουσιάστηκαν οι απόψεις των περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων (ΜΚΟ) και του Τομέα του ΣΥΡΙΖΑ επί του νομοσχεδίου,
καθώς και συζητήθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, το ιδιαιτέρως
δυσμενές πλαίσιο εντός του οποίου λαμβάνει χώρα αυτή η
συζήτηση, εν μέσω της κρίσης και των ειδικών συνθηκών της
πανδημίας του κορωνοϊού.
Από

τον

ΣΥΡΙΖΑ

συμμετείχαν

οι

Σωκράτης

Φάμελλος,

Χαρά

Καφαντάρη και Ρένα Δούρου και από τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ
συμμετείχαν εκπρόσωποι των ΜΚΟ «Εταιρεία για τη μελέτη και την
προστασία της Μεσογειακής Φώκιας (Mom)», «Ελληνική Εταιρεία
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού»,«Mediterranean Institute for
Natureand Anthropos (MedINA)», «WWF Ελλάς», «Green Tank»,
«Mediterranean Associationto Save Sea Turtles (Medasset)»,
«Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση
(Καλλιστώ)», «Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων
(ΠΑΝΔΟΙΚΟ)», «Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης
Κητώδων (ΑΡΙΩΝ), «Greenpeace Ελλάδας», «Ελληνική Ορνιθολογική
Εταιρεία» και «Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης».

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη διάρκεια της
τηλεδιάσκεψης, κατατέθηκαν τα κάτωθι:
«Η σημερινή μας συζήτηση γίνεται σε ιδιαίτερες συνθήκες της

πρωτόγνωρης κρίσης του κορωνοϊού. Προτεραιότητα όλων είναι να
κάνουμε ότι μπορούμε και ότι οφείλουμε για να βγούμε από αυτήν
την κρίση, με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες, να στηρίξουμε
με όλα τα μέσα την ελληνική κοινωνία και οικονομία, αλλά και
να βγούμε, πάνω από όλα με την κοινωνία μας ενωμένη.
Είναι γεγονός ότι παρότι σήμερα προτεραιότητα έχει η υγεία η
επόμενη ημέρα θα απαιτήσει ένα σχέδιο επανεκκίνησης και για
την οικονομία αλλά και για πολλές κοινωνικές λειτουργίες. Το
σχέδιο για την επόμενη ημέρα πρέπει να θέτει σε ισχυρότερη
προτεραιότητα τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, την πρόσβαση
όλων στα βασικά κοινωνικά αγαθά, το περιβάλλον και τον
μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην κλιματική
κρίση.
Δυστυχώς η πολιτική της κυβέρνησης κινείται προς την αντίθετη
ακριβώς κατεύθυνση, κάτι που ίσχυε και προ της κρίσης αλλά και
σήμερα. Το περιβάλλον στην Ελλάδα
κινδυνεύει από απόλυτη
απορρύθμιση και υποβάθμιση, λόγω της υποτίμησής του και από το
ΥΠΕΝ αλλά και από τα υπόλοιπα Υπουργεία.
Δυστυχώς, από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αλλά και πληθώρα
πρόσφατων νόμων και νομοσχεδίων της κυβέρνησης της ΝΔ,
απουσιάζει το ευρωπαϊκό πλαίσιο και κεκτημένο στην
περιβαλλοντική πολιτική, και προωθείται αντίθετα, ένα μοντέλο
που εξυπηρετεί συμφέροντα και υπηρετεί την άναρχη εκμετάλλευση
ζωτικών φυσικών πόρων μέσω ενός «άγριου», μη συνετού και μη
βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης. Η κατάληξη θα είναι σοβαρές
περιβαλλοντικές, αλλά και κοινωνικές επιπτώσεις.
Δεν θα ήταν υπερβολή δυστυχώς να πούμε ότι, σταδιακά, το ΥΠΕΝ
αυτοκαταργείται, ειδικά στην περίπτωση που προχωρήσει η ψήφιση
του σχεδίου νόμου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Το επικείμενο σχέδιο νόμου δεν επιδέχεται διορθωτικών
παρεμβάσεων και αλλαγών καθότι υποβαθμίζει ή σχεδόν καταργεί,
με την πρόφαση της επιτάχυνσης, τη διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης, προς όφελος κάποιον επενδύσεων, εις βάρος όμως

του περιβάλλοντος, καταργεί επιπλέον τις ελεγκτικές Υπηρεσίες
του ΥΠΕΝ δημιουργώντας παράθυρα για παρανομίες.
Προβλέψεις του εν λόγω σχεδίου νόμου έρχονται ακόμη σε
αντίθεση ή ακόμη και σε σύγκρουση με το Σύνταγμα, την
ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές Οδηγίες. Το σχέδιο
νόμου του ΥΠΕΝ πρέπει να αποσυρθεί λόγω του περιεχομένου του
και των σοβαρότατων επιπτώσεων που θα επιφέρει η ψήφισή του
στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και λόγω της πρωτόγνωρης συνθήκης
που βιώνει η ελληνική κοινωνία λόγω του κορονωϊού.
Τις αμέσως επόμενες μέρες, θα προχωρήσουμε στην επικοινωνία
και την ανταλλαγή απόψεων με τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα του
ελληνικού Κοινοβουλίου για το θέμα ώστε να μην προχωρήσει στη
Βουλή αυτό το αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο».

