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Θέμα: Τροπολογία 1247/99 5.9.2017 «Τροποποίηση διατάξεων της δασικής νομοθεσίας»

Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,

Σε λίγες ημέρες θα κληθείτε να συζητήσετε και να ψηφίσετε σχέδιο νόμου του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο «Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ».
Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται τροπολογία του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας για την τροποποίηση διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.
Η τροπολογία περιλαμβάνει τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010 για την
αποτύπωση των ορίων οικισμών στους δασικούς χάρτες. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται η
έγκριση με νόμο υπουργικής απόφασης, η οποία ανοίγει σαφώς τον δρόμο για εξαίρεση από τη
δασική νομοθεσία αυθαίρετων οικισμών που έχουν ανεγερθεί σε δασική γη.
Η εν λόγω υπουργική απόφαση για τις «οικιστικές πυκνώσεις» (ΦΕΚ ΑΑΠ 145/2016) έχει
προσβληθεί με αίτηση ακύρωσης από το WWF Ελλάς και άλλους φορείς ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας. Τον περασμένο Ιούλιο, το Ε΄ τμήμα του ΣτΕ έκρινε ότι η ακυρωτέα
απόφαση παραβιάζει δύο άρθρα του Συντάγματος και παρέπεμψε την υπόθεση στην Ολομέλεια.
Αποφαίνεται επίσης ότι μόνο με προεδρικό διάταγμα μπορούν να εγκριθούν οι ρυθμίσεις που
περιλαμβάνονται σε αυτήν (σκέψη 11).
Με τις ρυθμίσεις που προβλέπει η συγκεκριμένη απόφαση προωθείται η οριζόντια εξαίρεση από
τους δασικούς χάρτες και το δασολόγιο αυθαίρετων οικισμών που περιλαμβάνουν δάση, δασικές
ή αναδασωτέες εκτάσεις. Η κατάθεση στη Βουλή της συγκεκριμένης τροπολογίας αποτελεί
κατάφωρη περιφρόνηση του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου της χώρας.

Πρόεδρος Δ.Σ.: Λούση Κιουσοπούλου
Αντιπρόεδρος Δ.Σ: Ξενοφών Κάππας
Γεν. Διευθυντής: Δημήτρης Καραβέλλας

Καταχωρημένο ως: Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, WWF-World Wide Fund for
Nature, WWF-Fondo Mondiale per la Natura WWF-Fondo Mundial para la
Naturaleza, WWF-Fonds Mondial pour la Nature WWF-Welt Natur Fonds.
Επίσης γνωστό και ως World Wildlife Fund

Με βάση τα ανωτέρω, σας καλούμε να καταψηφίσετε τη συγκεκριμένη τροπολογία
και συγκεκριμένα το προτεινόμενο άρθρο με τίτλο «Τροποποίηση της παρ.4 του άρθρου 23 για
την αποτύπωση των ορίων οικισμών στους δασικούς χάρτες».
Η παράκαμψη του δικαστικού ελέγχου και η αγνόηση της περιβαλλοντικής νομολογίας
αντιστρατεύεται τη συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της διάκρισης των εξουσιών.

Με εκτίμηση,

Θεοδότα Νάντσου
Επικεφαλής πολιτικής, WWF Ελλάς
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