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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ενόψει της συζήτησης στη Βουλή του νομοσχεδίου για την  «Απλούστευση διαδικασιών 
για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, αναδιάρθρωση του ελληνικού 
Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις», η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημ. 
Υπαλλήλων ανακοινώνει τα εξής:  

Η Κυβέρνηση συνεχίζοντας την πάγια τακτική της, καταθέτει στην Ελληνική Βουλή 
αποσπασματικές διατάξεις με καταστροφικά και στην πλειονότητά τους μη 
αναστρέψιμα για τα δάση και το φυσικό περιβάλλον χαρακτηριστικά. Και ενώ η 
πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ διαρρέει στον τύπο ότι εδώ και οκτώ μήνες επεξεργάζεται 
–ερήμην φυσικά των αρμόδιων επιστημονικών και υπηρεσιακών παραγόντων- 
νομοσχέδιο, ειδικά για τις επιτρεπτές επεμβάσεις στα δάση και στις δασικές εκτάσεις, 
έρχεται νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού να εισαγάγει αποσπασματικές ρυθμίσεις 
για τα τουριστικά καταλύματα στα δασικά οικοσυστήματα. 

Σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε δικαίωμα ως κοινωνία, ως ενεργοί πολίτες και ως 
επιστήμονες να κλείσουμε τα μάτια σε κάθε νέο περιβαλλοντικό έγκλημα  επικαλούμενοι 
την δημοσιονομική ένδεια της Χώρας και την ανάγκη εξόδου της από την οικονομική 
κρίση και να θυσιάσουμε, στη σχετική, όπως αποδείχτηκε σε άλλες χώρες, λογική της 
τουριστικής ανάπτυξης, το φυσικό περιβάλλον και τα δάση μας . 

Όλοι γνωρίζουμε ότι η προώθηση του μοντέλου της ευρείας οικοδόμησης τουριστικών 
κατοικιών,  έχει κραυγαλέα αποτύχει (χαρακτηριστική η περίπτωση της Ισπανίας). 

Η Ένωσή μας καταδικάζει την πολιτική του «ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» που ουσιαστικά εκφράζεται μέσα από τις συγκεκριμένες διατάξεις του 
νομοσχεδίου που κατέθεσε το Υπουργείο Τουρισμού με την παγιωμένη τα τελευταία 
χρόνια πρακτική να επικαλούμαστε τις δεσμεύσεις απέναντι στην Τρόικα και βέβαια να 
μη γίνεται καμιά συζήτηση με τους αρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες. 

Καλούμε τους πολιτικούς φορείς να τοποθετηθούν απέναντι σε αυτές τις προθέσεις της 
Κυβέρνησης, στη βάση των συνταγματικών διατάξεων για την προστασία των δασών 
και της ισχύουσας σήμερα νομολογίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας. 

Δεν είναι δυνατόν από τη μια πλευρά ο Ελληνικός λαός να στενάζει κάτω από τη 
μνημονιακή φτώχεια που του επιβάλλουν καθημερινά με νέα μέτρα, απολύσεις και 
περικοπές και ενώ το κοινωνικό κράτος και οι δομές υγείας καταρρέουν, κάποιοι με 
εντελώς αντισυνταγματικό τρόπο να εφευρίσκουν και να εισηγούνται ρυθμίσεις για τη 
χωροθέτηση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων σε δάση και δασικές εκτάσεις – 
δηλαδή ουσιαστικά να προτείνουν τη δόμηση των δασών - προκειμένου κάποιοι 

 



 

παράγοντες του μεγάλου κεφαλαίου να θησαυρίσουν στο όνομα της κρίσης  και στην 
πλάτη των επόμενων γενεών. 

Δεν είναι δυνατόν να ζητείται η ανοχή της Κοινωνίας και των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών φορέων και να προωθείται η κατάργηση πλήθους διατάξεων που 
αναφέρονται στην προστασία του περιβάλλοντος νησιωτικών περιοχών, ή περιοχών 
ενταγμένων στο δίκτυο Natura. 

Δεν είναι δυνατόν η αντίληψη για την σταθερότητα του κλίματος και την προστασία του 
περιβάλλοντος να συμβαδίζει με την πρόχειρη τακτοποίηση πλήθους παρανομιών, όπως 
σε σχέση με τουριστικούς λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, τουριστικά καταλύματα. 

Δεν είναι δυνατόν να πετάμε στο καλάθι των αχρήστων το ισχύον ειδικό χωροταξικό 
πλαίσιο για τον Τουρισμό και να καταργούμε αδειοδοτήσεις με απλές βεβαιώσεις 
υποβολής μελετών και υπεύθυνες δηλώσεις μηχανικών.  

Η Ένωσή μας για άλλη μια φορά αναδεικνύει την αυτονόητη υποχρέωση της 
εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας να σέβονται στο πλαίσιο της λειτουργίας τους το 
σύνταγμα και τη νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων, ζητά την απόσυρση των εν 
λόγω διατάξεων, την εκ βάθρων αναμόρφωση του σχετικού Νομοσχεδίου και απαιτεί 
από τους πολιτικούς φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους.  

Ταυτόχρονα καλούμε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ να σταματήσει επιτέλους τις 
μυστικές συνεδριάσεις επιτροπών σοφών και συνεργατών και να συζητήσει υπεύθυνα 
και ανοιχτά τις οποιεσδήποτε απαιτούμενες νομοθετικές παρεμβάσεις στο νομικό 
πλαίσιο για τα δάση,  με τη υπηρεσία και την Ένωσή μας.  

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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