WARNING
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙο ΔΙΚτυο «ΑΚτΕσ ΩρΑ ΜΗΔΕΝ»

τό νόμόσχεδιό για τόν αιγιαλό

Αθήνα, 20/6/2014
Επιτρέπει στα μεγάλα οικονομικά
συμφέροντα την ανοικοδόμηση ακτών
και αιγιαλών για καθε επιχειρηματικη
δραστηριότητα.
Καταργεί ουσιαστικά την ελεύθερη
πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες.
Καταστρέφει ανεπανόρθωτα το τοπίο, το
περιβάλλον και τις αρχαιότητες.
Παραχωρεί λίμνες, θάλασσες, νησίδες,
υφάλους και σκοπέλους.
Επιτρέπει μπαζώματα για την
εξυπηρέτηση στρατηγικών τόυριστικών
επενδυσεών.
Νομιμοποιεί αυθαιρετα ξενόδόχεια και
επενδύσεις.
Μας αφαιρεί κάθε προοπτική για

οικονομική ανάκαμψη του λαού
και βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Ισπανία γΚρΕΜΙζΕΙ,
εμείς θα χτΙσουΜΕ;
Ζητάμε την οριστική απόσυρση
του νομοσχεδίου!

πόλιτεσ και όργανώσεισ καλόυνται:
- Να υπογράψουν για την οριστική απόσυρσή
του (ήδη 143.730 υπογραφές) στο:
https://secure.avaaz.org/el/petition/Ypoyrgo_
Oikonomikon_G_Stoyrnara_Ypografoyme_Ohi_
sto_xepoylima_ton_Ellinikon_paralion/?dbdWwhb

- Να υπογράψουν και διαδώσουν το Ψήφισμα
που υπογράφουν ήδη πάνω από 100 φορείς
και οργανώσεις στο email:
info@environ-sustain.gr

σημειό επαφησ:
http://aktesora0.wordpress.com/
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Ψηφισμα

Οι φορείς που υπογράφουν το παρόν ψήφισμα
(έως τώρα άνω των εκατό), μετά τη συγκέντρωση
στο Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος την Πέμπτη 15 Μαΐου 2014, λαμβάνοντας
υπόψη τις διατάξεις του Σχεδίου Νόμου με τίτλο:
«Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας», καταγγέλλουν ότι:
Μετά τη δημόσια γη, τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, στο βωμό της «ανάπτυξης» επιχειρείται τώρα να θυσιαστεί και το
πολυτιμότερο τμήμα της κοινόχρηστης δημόσιας γης, δηλ. ο αιγιαλός και οι παράκτιες και
παραλίμνιες περιοχές.
Το νομοσχέδιο έχει συνταχθεί κατά παράβαση
του άρθρου 24 του Συντάγματος και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας για την προστασία των ακτών και του τοπίου, χωρίς το αναγκαίο
επιστημονικό έρεισμα και χωρίς τη συμμετοχή
των αρμόδιων επιστημονικών δημοσίων φορέων, με σκοπό να άρει, μετά τους διαδικαστικούς,
και κάθε ουσιαστικό περιορισμό στις επενδυτικές προτάσεις.
Οι ρυθμίσεις πλήττουν ευθέως και ανεπανόρθωτα τον πυρήνα του φυσικού και πολιτιστικού

κεφαλαίου της χώρας, ακτές, υγρότοπους,
ευπαθή οικοσυστήματα, ενάλιες και παράκτιες αρχαιότητες, τοπίο και φυσικούς σχηματισμούς, για πρώτη δε φορά στην ιστορία, οι
ακτές χάνουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους
και οι πολίτες την ελεύθερη πρόσβαση σ’ αυτές.
Ταυτόχρονα, επιβραβεύονται για άλλη μια φορά
οι καταπατητές σε βάρος του Κράτους Δικαίου.
Η εφαρμογή του νομοσχεδίου, αξιολογούμενη
ακόμα και με στυγνή οικονομική λογική, θα στερήσει τη χώρα από το σπουδαιότερο συγκριτικό
της πλεονέκτημα και τη μοναδική της ευκαιρία
για ανάκαμψη μέσω βιώσιμης ανάπτυξης.
Οι οργανώσεις που υπογράφουν το παρόν ψήφισμα δηλώνουν ότι δεν θα επιτρέψουν στη μαύρη τρύπα του χρέους να καταπιεί το φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον της χώρας, δηλ. την ίδια
την επιβίωση, φυσική, ηθική και πνευματική του
λαού της για το παρόν και το μέλλον.
Ενώνουν τη φωνή τους με τις αντιδράσεις φορέων και πολιτών που ήδη σε αριθμό 111.930
(σήμερα 143.730) και πλέον ζήτησαν την απόσυρση του νομοσχεδίου και καλούν τους βουλευτές και τα κόμματα να γνωστοποιήσουν στους
πολίτες άμεσα τη σαφή θέση τους απέναντί του.

