ΝΟΜΟΣ-ΕΚΤΡΩΜΑ “ΚΑΙΕΙ” ΤΑ ΔΑΣΗ
Με εντολές της Task Force και
της Παγκόσμιας Τράπεζας τα
παραδίδουν
πικραμένου

στις

ορέξεις

κάθε

Οι εντολές της Παγκόσμιας
Τράπεζας και της Task Force για
αλλαγή της νομοθεσίας περί
προστασίας των δασών και των
δασικών εκτάσεων εισακούστηκαν με ευλάβεια από την πολιτική
ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, που με ένα σχέδιο νόμου – έκτρωμα, το οποίο
ανατρέπει κάθε έννοια συνταγματικότητας, παραδίδει τα δάση και
τις δασικές εκτάσεις της χώρας στις ορέξεις κάθε πικραμένου.

Το σχέδιο νόμου με τίτλο «Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα
προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης», που τέθηκε σε
διαβούλευση, εξαιρεί από την προστασία περίπου 15 εκατομμύρια
στρέμματα χορτολιβαδικών εκτάσεων, τις οποίες «βαφτίζει»
δημόσιες γαίες, ενώ επιτρέπει την οικοδόμηση σε δάση και
δασικές εκτάσεις από νοσοκομεία και εκπαιδευτήρια μέχρι
τουριστικές εγκαταστάσεις και βιομηχανίες! Παράλληλα, το
Δημόσιο απεμπολεί το τεκμήριο κυριότητας υπέρ του,
παραδίδοντας δημόσια περιουσία σε πάσης φύσεως καταπατητές και
ενδιαφερόμενους.
Οι πιέσεις των δανειστών για δραστική αλλαγή της
προστατευτικής νομοθεσίας είχαν ενταθεί τον τελευταίο καιρό με
πρόσχημα δήθεν την εξυπηρέτηση της ανάπτυξης της χώρας και την
προσέλκυση επενδυτών. Πιέσεις που συνεχίζονται και προς την
κατεύθυνση της αλλαγής εκ βάθρων των χρήσεων γης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου, που ξεπατώνει το
Σύνταγμα και τη δασική νομοθεσία, μεταξύ άλλων:
• Επιτρέπεται η εγκατάσταση σε δάση, δασικές εκτάσεις και
δημόσιες γαίες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, μελισσοκομείων,
εκτροφείων θηραμάτων, εκτροφείων γουνοφόρων.

• Επιτρέπεται η εγκατάσταση βιομηχανιών κοπής και επεξεργασίας
ξύλου ή βιομηχανιών που έχουν ως πρώτη ύλη το ξύλο ή άλλα
προϊόντα του δάσους ως και η κατασκευή εργοστασίων άντλησης
και εμφιάλωσης νερού.
• Επιτρέπεται η επέμβαση σε δάση, δασικές εκτάσεις και
δημόσιες γαίες για τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων και
εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής καθώς και η
εγκατάσταση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.
• Επιτρέπεται η εγκατάσταση γηπέδων γκολφ, μονάδων ιαματικής
θεραπείας και κέντρων ιαματικού τουρισμού.
• Επιτρέπεται σε δημόσιες γαίες αλλά και δασικές εκτάσεις η
εγκατάσταση μονάδων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων που
παράγονται στην περιοχή, τυροκομικών μονάδων επεξεργασίας
γάλακτος, ελαιοτριβείων, σφαγείων και χερσαίων εγκαταστάσεων
μονάδων υδατοκαλλιέργειας.
• Επιτρέπεται η δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων και το δάσος
χαρακτηρίζεται ως χώρος πρασίνου.
• Επιτρέπεται η εγκατάσταση σε δημόσιες γαίες και σε ορισμένες
δασικές εκτάσεις η εγκατάσταση ναυπηγείων, διυλιστηρίων και
δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαιοειδών.
• Επιτρέπεται η κατασκευή αεροδρομίων, τεχνητών λιμνών,
φραγμάτων, χερσαίων εγκαταστάσεων λιμένων και εγκαταστάσεων
άντλησης υδρογονανθράκων σε δάση, δασικές και αναδασωτέες
εκτάσεις, καθώς και δημόσιες γαίες με ειδικό νόμο για κάθε
περιοχή ή με έγκριση του υπουργού ΠΕΚΑ.
• Επιτρέπεται η διάνοιξη εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών οδών
και σιδηροδρομικών γραμμών διά μέσου δασών, δασικών και
αναδασωτέων εκτάσεων καθώς και δημοσίων γαιών.
• Επιτρέπεται εντός δημοσίων γαιών και δασικών εκτάσεων η
κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, εκπαιδευτικών κτηρίων με
τις συνοδές τους εγκαταστάσεις, νοσοκομείων, θεραπευτηρίων και
εγκαταστάσεων των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας
(Πε.Σ.Υ.Π.), ιερών ναών, σωφρονιστικών καταστημάτων,
εγκαταστάσεων των Σωμάτων Ασφαλείας, χώρων αποθήκευσης και
επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων.
• Επιτρέπεται η πολεοδόμηση των δημοσίων γαιών για κατοικία
ακόμα κι αν είναι δημόσιες, εφόσον η ένταξή τους επιβάλλεται

από τον πολεοδομικό σχεδιασμό.
• Δεν κηρύσσεται αναδασωτέο δάσος ή δασική έκταση, των οποίων
ενεκρίθη νομίμως η μεταβολή του προορισμού για την εκπλήρωση
σκοπού δημοσίου συμφέροντος.
• Δασικού χαρακτήρα εκτάσεις που εκχερσώθηκαν για γεωργική
χρήση, πριν τεθεί σε ισχύ το Σύνταγμα του 1975, και διατηρούν
τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα, δεν υπάγονται στις διατάξεις της
δασικής νομοθεσίας.
Το καταπληκτικό είναι ότι η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, που
απλόχερα και χωρίς καμιά ένσταση παραδίδει δάση, δασικές και
χορτολιβαδικές εκτάσεις για πάσα χρήση, απαγορεύει την
εγκατάσταση εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας και μόνον!
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