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Ανακοίνωςθ ςχετικά με το νζο περιβαλλοντικό νόμο 

 

Με το νζο περιβαλλοντικό νόμο (Ν. 4685/2020) θ κυβζρνθςθ ανοίγει το νζο γφρο αποδόμθςθσ τθσ νομοκεςίασ 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, ςε μια περίοδο που τα φϊτα τθσ δθμοςιότθτασ είναι ςτραμμζνα αλλοφ. Η 

«πράςινθ οικονομία» είναι θ κυρίαρχθ αςτικι γραμμι ςε παγκόςμιο επίπεδο. Κράτθ, διεκνείσ ιμπεριαλιςτικζσ 

ςυμμαχίεσ, πολυεκνικζσ, μονοπωλιακοί όμιλοι κι από κοντά οι ΜΚΟ επιδιϊκουν να αποτελζςει το «Πράςινο 

New Deal» τθν καινοφργια κερδοφόρα διζξοδο για τθν ανάπτυξθ τθσ παγκόςμιασ καπιταλιςτικισ οικονομίασ. 

Διεκνϊσ, οι «πράςινεσ» επενδφςεισ αυξάνονται. Είναι χαρακτθριςτικό ότι το 1/4 του προχπολογιςμοφ τθσ ΕΕ 

2021 - 2027 κατευκφνεται ςτα μονοπϊλια για να επενδφςουν ςτισ «πράςινεσ» μπίηνεσ. Όμωσ, επειδι το ρευςτό 

από μόνο του δε φτάνει, αλλά χρειάηονται και περαιτζρω «επενδυτικά κίνθτρα» και «μεταρρυκμίςεισ» για τθ 

βελτίωςθ του «επιχειρθματικοφ κλίματοσ», ζρχονται νόμοι όπωσ αυτόσ που ψθφίςτθκε μζςα ςτθν πανδθμία 

και παρζχει αςυλία ςτο κεφάλαιο, για να ξεςαλϊνει ςε βάροσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, αίροντασ ακόμα 

και τισ ελάχιςτεσ ριτρεσ προςταςίασ που είχαν απομείνει ι και τουσ υποτυπϊδεισ ελζγχουσ. 

 

Τι προβλζπει ο νόμοσ για τη διαχείριςη των απορριμμάτων 

o Η κυβζρνθςθ αναλαμβάνει υπερεξουςίεσ, μζςω του υπουργοφ Περιβάλλοντοσ, να «αποφαςίηει και 

διατάςςει» λόγω «απρόβλεπτων καταςτάςεων» και «δημοςίου ςυμφζροντοσ» τθ λιψθ «του 

οποιουδήποτε πρόςφορου μζτρου». Ανάμεςα ςε αυτά και θ περίπτωςθ που ζνασ ΧΤΣΑ ζχει κορεςτεί… 

o Ο ςχεδιαςμόσ τθσ διαχείριςθσ των ςκουπιδιϊν του κάκε διμου, το λεγόμενο «Σοπικό χζδιο Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων» (ΣΔΑ), αφαιρείται από τα Δθμοτικά υμβοφλια, κακϊσ θ ζγκριςι του παραδίνεται ςτισ 

Επιτροπζσ Ποιότθτασ Ζωισ, όπου ο διμαρχοσ ζχει τθν απόλυτθ πλειοψθφία με βάςθ τον τελευταίο νόμο 

για τθ λειτουργία του Α' και Β' βακμοφ Σοπικισ Διοίκθςθσ. Οι ςυνεδριάςεισ των οποίων, επίςθσ, 

διεξάγονται κατά κανόνα μακριά από τα «ενοχλθτικά» βλζμματα του λαϊκοφ παράγοντα. 

o ε νζεσ περιπζτειεσ οδθγείται θ ανακφκλωςθ με διαλογι ςτθν πθγι, κακϊσ το 70% περίπου των υλικϊν 

που ανακυκλϊνονται μζςω των μπλε κάδων αποτελείται από χαρτί – χαρτόνι και ωσ βιοαποδομιςιμο 

υλικό κα επιτρζπεται θ διαλογι του ςτθν πθγι από κοινοφ με τα βιοαπόβλθτα των νοικοκυριϊν! 

o Απειλείται ςθμαντικι επιβάρυνςθ ςε εργατικζσ - λαϊκζσ ςυνοικίεσ, για τουσ όρουσ χωροκζτθςθσ των 

δθμοτικϊν «Πράςινων θμείων». υγκεκριμζνα, επιτρζπεται θ καταςκευι κτιςμάτων «κατά παρζκκλιςη 

των πολεοδομικών διατάξεων» ωσ εξισ: Για τα «Μικρά Πράςινα Σημεία» ζωσ 30 τ.μ. και για τα «Μεγάλα 

Πράςινα Σημεία» ζωσ 50 τ.μ. 

o Ενιςχφεται και νομικά θ δυνατότθτα τθσ ολοκλθρωτικισ εκχϊρθςθσ τθσ αποκομιδισ των απορριμμάτων 

ςτον ιδιωτικό τομζα, κακϊσ απαλλάςςεται πλζον από τθν υποχρζωςθ να διακζτει άδεια ςυλλογισ και 

μεταφοράσ των μθ επικίνδυνων αποβλιτων. 

o Σο κόςτοσ για τθν απομάκρυνςθ των επικίνδυνων αποβλιτων, που προκφπτουν από φυςικζσ 

καταςτροφζσ, φορτϊνεται ςτισ πλάτεσ και των πλθττόμενων νοικοκυριϊν. 

 

Τι προβλζπει ο νόμοσ για την ενεργειακή, περιβαλλοντική και δαςική πολιτική 

o Η «πράςινθ ανάπτυξθ» χωράει ακόμα περιςςότερα εγκλιματα, όπωσ τθν καφςθ των απορριμμάτων ςε 

τςιμεντοβιομθχανίεσ ι για τθν παραγωγι Ενζργειασ, όπωσ ιδθ ςυμβαίνει ςε Βόλο και Δυτικι 

Θεςςαλονίκθ, όπου κυβζρνθςθ, Σοπικι Διοίκθςθ και επιχειρθματικοί όμιλοι «παίηουν τον παπά» με τισ 

προδιαγραφζσ και τα όρια των ρφπων, προκειμζνου να διαςκεδάςουν τισ λαϊκζσ αντιδράςεισ. 



o Διευκολφνει θ αδειοδότθςθ ζργων ΑΠΕ μειϊνοντασ τον χρόνο τθσ διαδικαςίασ, καταργϊντασ 

περιοριςμοφσ που υπιρχαν ςχετικά με το μζγεκοσ και τθ ςθμαςία των ζργων ςτο ενεργειακό μείγμα. 

Επιταχφνονται ζτςι οι κερδοφόρεσ επενδφςεισ ςτισ ΑΠΕ, ακόμα και ςε νθςιά, που οδθγοφν ςε 

περιβαλλοντικι καταςτροφι των βουνϊν με ανεμογεννιτριεσ και φωτοβολταϊκά και ςε τεράςτια 

επιβάρυνςθ των λαϊκϊν ςτρωμάτων, από τθν ακριβότερα παραγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια. 
o Παρεμβαίνει ςτθ διαχείριςθ των προςτατευόμενων περιοχϊν με τθ δθμιουργία νζου φορζα, του 

ΟΦΤΠΕΚΑ, που γίνεται βαςικό εργαλείο επιτάχυνςθσ τθσ εμπορευματοποίθςθσ του περιβάλλοντοσ, 

αφοφ μζςω τθσ ανάκεςθσ ςε αυτόν τθσ διαχείριςθσ και προςταςίασ τουσ, που ςιμερα ζχουν ωσ 

αρμοδιότθτα κρατικζσ υπθρεςίεσ, αυτζσ μεταφζρονται ςε «πράςινουσ» - επιχειρθματικοφσ ομίλουσ. 

Αποτελεί ζτςι τθ νζα κερδοφόρα πφλθ ειςόδου των μονοπωλιακϊν ομίλων ςτο περιβάλλον, ςε 

ςυνεργαςία με γνωςτζσ και μθ εξαιρετζεσ ΜΚΟ. 

o Δθμιουργεί ςτισ προςτατευόμενεσ περιοχζσ 4 ηϊνεσ «κλιμακοφμενθσ προςταςίασ», οι οποίεσ πλζον κα 

χρθςιμοποιθκοφν για κάκε είδουσ χριςθ, επιχειρθματικι επζνδυςθ και ζργα, διευρφνοντασ τισ επιτρεπτζσ 

επεμβάςεισ, διευκολφνοντασ το καταςκευαςτικό κεφάλαιο, μεταλλευτικζσ δραςτθριότθτεσ, εξορφξεισ 

υδρογονανκράκων και τουριςτικζσ επιχειριςεισ. Η ρφκμιςθ αυτι είναι αποκαλυπτικι τθσ υποκριςίασ 

των κυβερνϊντων αφοφ, ςτο όνομα τθσ προςταςίασ τουσ, ανοίγει ο δρόμοσ για καταςτροφι 

προςτατευόμενων περιοχϊν για εξόρυξθ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου. Παράλλθλα, υποβακμίηει τθν 

προςταςία των Εκνικϊν Δρυμϊν - μετονομάηοντάσ τουσ ςε Εκνικά Πάρκα - επιτρζποντασ επιχειρθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ ακόμα και ςτον πυρινα τουσ όπου πριν απαγορευόταν. 

o Ενϊ ςτα χαρτιά ςυμμορφϊνεται με τθν απόφαςθ του τΕ που ζκρινε αντιςυνταγματικζσ τισ λεγόμενεσ 

οικιςτικζσ πυκνϊςεισ, επιδιϊκει τθν παράκαμψι τθσ, ακολουκϊντασ τθν ανάλογθ προςπάκεια που 

άρχιςε αλλά δεν ολοκλιρωςε ο ΤΡΙΖΑ. Με τθ νζα ρφκμιςθ, οι οικιςτικζσ πυκνϊςεισ δε κα εξαιροφνται 

από τουσ δαςικοφσ χάρτεσ. Ο κάκε ενδιαφερόμενοσ κα κατακζτει ζνςταςθ αν διαφωνεί με το χαρακτιρα 

μιασ ζκταςθσ ςτο χάρτθ. Θα ςυςςωρευτεί μεγάλοσ αρικμόσ ενςτάςεων. Θα ςυνεχιςτεί θ ομθρία, γιατί μια 

νζα προςφυγι ςτο τΕ είναι ςχεδόν βζβαιο ότι κα κρίνει πάλι αντιςυνταγματικι τθ νζα ρφκμιςθ. 

o Επιδιϊκει τθν απαράδεκτθ, γενικευμζνθ «προςωρινι τακτοποίθςθ» για 30 χρόνια (μετά από καταβολι 

τιμιματοσ), τθν εξαίρεςθ κατεδαφίςεων αυκαιρζτων που οικοδομικθκαν μζχρι το 2011 για χριςθ 

κατοικίασ ςε εκχερςωμζνα δαςικά οικοςυςτιματα, αναδαςωτζεσ εκτάςεισ και κατά περίπτωςθ εντόσ 

υγροτόπων και ρεμάτων, θ οποία οδθγεί ςε ςυνζχιςθ τθσ ομθρίασ χιλιάδων οικογενειϊν. 

 

Η Πανεπιςτθμονικι καλεί τουσ ςυναδζλφουσ μθχανικοφσ να μθ μείνουν αδρανείσ απζναντι ςτισ 

αντιδραςτικζσ ρυκμίςεισ του νζου νόμου. Με αφορμι και τθν παροφςα ανακοίνωςθ, να ενθμερωκοφν για τισ 

νζεσ αντιπεριβαλλοντικζσ διατάξεισ και να αποκαλφψουν ςτα λαϊκά ςτρϊματα ότι ςτο όνομα του 

«εκςυγχρονιςμοφ τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ» επιχειρείται θ με κάκε τρόπο ϊκθςθ τθσ 

καπιταλιςτικισ ανάπτυξθσ, θ επιτάχυνςθ των επενδφςεων και θ ραγδαία ανάπτυξθ των μονοπωλιακϊν 

ομίλων ςτισ ΑΠΕ, ςτον τουριςμό, ςτισ καταςκευζσ υποδομϊν, αδιαφορϊντασ για τισ ςυνζπειεσ ςτο 

περιβάλλον και ςτα δάςθ. 


