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Θέμα: Αίτημα για δημοσιοποίηση προκαταρκτικής ανάλυσης συνεπειών ρύθμισης και παράταση της
προθεσμίας δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και
Πολεοδομικής Νομοθεσίας»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Στις 4 Αυγούστου 2020 θέσατε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο
«Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας» στον διαδικτυακό τόπο διαβουλεύσεων
http://www.opengov.gr/minenv/?p=10910, με προθεσμία υποβολής σχολίων την 28η Αυγούστου. Το εκτενές
αυτό σχέδιο νόμου των 12 επιμέρους κεφαλαίων και των 107 άρθρων αφορά το σύνολο σχεδόν των
πολιτικών για τη χωροταξία και πολεοδομία στη χώρα μας, προτείνοντας σημαντικές μεταβολές στο
σύστημα χωρικού σχεδιασμού σε όλες τις κλίμακες του χώρου, στο καθεστώς της εκτός σχεδίου δόμησης,
στη μεταφορά συντελεστή δόμησης, στη ρύθμιση αυθαιρέτων κ.ά.
Ουσιαστικά επιχειρείται μία ευρεία στη θεματολογία αλλά και εξειδικευμένη -σε ό,τι αφορά τις επιμέρους
ρυθμίσεις- αλλαγή του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Μια αλλαγή που, εξαιτίας του εύρους και της κλίμακάς
της, έχει ισχυρές περιβαλλοντικές διαστάσεις, ενώ συγχρόνως επηρεάζει σημαντικά και με πολλούς
τρόπους την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία. Ακριβώς λόγω των πολυδιάστατων
συνεπειών αυτής της νομοθετικής σας πρωτοβουλίας, θεωρούμε απαραίτητη την τήρηση της πρόνοιας του
νόμου για το επιτελικό κράτος που αφορά τη συμπερίληψη στη δημόσια διαβούλευση μίας προκαταρκτικής
ανάλυσης συνεπειών ρύθμισης, όπως άλλωστε προβλέπει ο νόμος για το επιτελικό κράτος 4622/2019 (άρθ.
61, παρ. 2) για τη διενέργεια των διαβουλεύσεων.
Λαμβάνοντας υπόψη το περιορισμένο διάστημα των 24 ημερών της διαβούλευσης, καθώς επίσης και το
γεγονός ότι η συγκεκριμένη περίοδος αποτελεί χρόνο διακοπών για το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής
κοινωνίας, θεωρούμε ότι περιορίζονται ασφυκτικά τα περιθώρια ουσιώδους δημόσιου διαλόγου.
Σας καλούμε να παρατείνετε την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης και να
δημοσιοποιήσετε άμεσα την προκαταρκτική ανάλυση συνεπειών ρύθμισης.
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