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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα –
Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις»
Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε από τη
Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, αποτελείται από δύο (2) Κεφάλαια και
δέκα πέντε (15) άρθρα.
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 1-6) εισάγονται, ιδίως, τροποποιήσεις
στην κείµενη νοµοθεσία σχετικώς µε τη σύνταξη πράξεων εφαρµογής, τον τρόπο υπολογισµού της εισφοράς σε γη και χρήµα (άρθρα 1-2), καθώς και µε τη διαδικασία
τροποποίησης εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων κατόπιν άρσης ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης ή δέσµευσης (άρθρο 3). Επίσης, ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν στις
εκκρεµείς διαδικασίες εκπόνησης µελετών πολεοδοµικού σχεδιασµού (άρθρο 5). Τέλος, εισάγονται ειδικές, µεταβατικές διατάξεις για την εφαρµογή των προτεινοµένων
διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρο 6).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου B΄ (άρθρα 7-15), µεταξύ άλλων, τροποποιούνται
και συµπληρώνονται διατάξεις του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός»
(ΝΟΚ) (άρθρο 7), ορίζονται οι αρµόδιες Υπηρεσίες για την έγκριση εγκατάστασης και
λειτουργίας ειδικών χρήσεων γης, τον καθορισµό χρήσεων γης, τη γνωµοδότηση για
έγκριση κυκλοφοριακών µελετών, την έγκριση για τη διαµόρφωση, χρήση και κατάληψη κοινόχρηστων χώρων κ.λπ. εντός των ορίων του παραδοσιακού τµήµατος της πόλης των Αθηνών, και ρυθµίζονται θέµατα σχετικώς µε την υπαίθρια διαφήµιση στο ιστορικό κέντρο της (άρθρο 8). Επίσης, θεσπίζονται ειδικές ρυθµίσεις όσον αφορά τη
διατήρηση υφιστάµενων χρήσεων στις περιοχές Πλάκας και Εξαρχείων, Μουσείου και
Λόφου Στρέφη, κατ’ εξαίρεση των προβλεποµένων στα ειδικά προεδρικά διατάγµατα
που αφορούν τις εν λόγω περιοχές (άρθρο 9), ρυθµίζονται θέµατα πολεοδοµικού χαρακτήρα (άρθρο 10), και τροποποιούνται διατάξεις του κεφαλαίου Α΄ του ν. 4280/2014
«Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών
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Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις» το οποίο αφορά την περιβαλλοντική αναβάθµιση και την ιδιωτική πολεοδόµηση (άρθρο 11), και διατάξεις της δασικής
νοµοθεσίας (άρθρο 12). Τέλος, τροποποιείται το άρθρο 286 του Ποινικού Κώδικα «Παραβίαση κανόνων οικοδοµικής» (άρθρο 13), ορίζεται ότι το προσαρτώµενο Παράρτηµα πινάκων στοιχείων και οδηγιών αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος για
λόγους ενότητας των διαδικασιών της διοίκησης και οµοιογένειας των πράξεων των
οργάνων της (άρθρο 14), και καθορίζεται η έναρξη εφαρµογής του παρόντος (άρθρο
15).
Όπως έχει κατ’ επανάληψη αναφερθεί (βλ., ενδεικτικώς, Έκθεση της Επιστηµονικής
Υπηρεσίας επί του νοµοσχεδίου «Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις»), συµφώνως προς τις επιταγές του άρθρου 24 του Συντάγµατος, ο χωροταξικός
σχεδιασµός της χώρας και η πολεοδοµική διαµόρφωση και επέκταση των οικιστικών
περιοχών συνιστούν υποχρέωση της Πολιτείας. Κατά την παρ. 2 του άρθρου 24 του
Συντάγµατος, η δόµηση γίνεται κατόπιν προηγούµενου σχεδιασµού, βάσει κανόνων
οι οποίοι τίθενται από τον κοινό νοµοθέτη. Έτσι, κάθε διαδικασία πολεοδόµησης γίνεται σε δύο στάδια χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού (βλ., ενδεικτικώς, Β.
Σκουρή, Χωροταξικό και Πολεοδοµικό Δίκαιο, 2η έκδ. 1991, σελ. 47 επ., µε περαιτέρω
εκτενείς βιβλιογραφικές παραποµπές, Α. Παπαπετρόπουλο, Δίκαιο και Πολιτική του
Χωροταξικού σχεδιασµού, 2008, σελ. 27 επ., Δ. Χριστοφιλόπουλο, Πολιτιστικό περιβάλλον, - Χωρικός σχεδιασµός και Βιώσιµη ανάπτυξη, 2002, σελ. 113 επ., Ν. Ρόζο, Η
νοµική προβληµατική του χωροταξικού σχεδιασµού, 1994, σελ. 107 επ., Μ. Δεκλερή,
Ο Δωδεκάδελτος του περιβάλλοντος - Εγκόλπιον βιωσίµου αναπτύξεως, 1996, passim, ΣτΕ 1876/1980 Ολοµ., 2468/2011 ΕλλΔνη 2012, σελ. 1182 επ., 2917/2012 ΠερΔικ
2012, σελ. 510 επ.).
Συµφώνως προς τις διατάξεις των προσφάτως ψηφισθέντων ν. 4269/2014 και ν.
4280/201, το σύστηµα χωροταξικού σχεδιασµού αναµορφώθηκε εξ ολοκλήρου και
προβλέφθηκε, εφεξής, ότι ο χωρικός σχεδιασµός ασκείται σε εθνικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο και διακρίνεται, αναλόγως του περιεχοµένου του, σε στρατηγικό ή
ρυθµιστικό. Στην κατηγορία του στρατηγικού χωρικού σχεδιασµού υπάγονται τα Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια και τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια. Στο επίπεδο του
ρυθµιστικού χωρικού σχεδιασµού υπάγονται τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια και τα Ρυµοτοµικά Σχέδια. Οι ανωτέρω νοµοθετικές διατάξεις απέβλεψαν
στη θέσπιση ενός ολοκληρωµένου πλαισίου οικιστικής ανάπτυξης σε συνδυασµό µε
την ταυτόχρονη αντιµετώπιση των υφιστάµενων προβληµάτων πολεοδοµικής ρύθµισης των οικισµών της χώρας, µε σκοπό την αναβάθµιση και βελτίωση της οργάνωσής
τους και τη συγκροτηµένη επέκταση των οικιστικών περιοχών στο αναγκαίο µέτρο.
Συµφώνως προς το υφιστάµενο πλαίσιο που έχει τεθεί µε τον ν. 1337/1983, όπως ισχύει µέχρι σήµερα, η χωροταξική ανάπτυξη και πολεοδοµική ρύθµιση πραγµατοποιούνται, ειδικότερα, επί τη βάσει των πολεοδοµικών κανόνων, υπαγορεύονται από τα
δεδοµένα της δηµογραφικής εξέλιξης και προσαρµόζονται στις ιδιοµορφίες και τις ανάγκες κάθε περιοχής. Συγκεκριµένως, το στάδιο της εφαρµογής της πολεοδοµικής
µελέτης περιλαµβάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της πολεοδοµι-
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κής µελέτης, η οποία επιτυγχάνεται µε την πραγµατοποίηση των εισφορών σε γη και
σε χρήµα, καθώς και µε τις αναγκαίες ρυµοτοµήσεις, τακτοποιήσεις και προσκυρώσεις ιδιοκτησιών. Στην πράξη εφαρµογής, όπως ισχύει µέχρι σήµερα, δυνάµει του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου, περιλαµβάνονται οι επιµέρους πράξεις ρυµοτοµίας,
προσκύρωσης και αναλογισµού αποζηµίωσης του ν.δ. της 17.7./16.8.1923, καθώς και
οι οικείες εισφορές σε γη και χρήµα, και καθορίζονται οι εκτάσεις που καταλαµβάνονται από κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους. Εποµένως, συµπεριλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες ενέργειες για την εφαρµογή της πολεοδοµικής µελέτης. Ειδικότερα, η πράξη εφαρµογής αφορά σε πολεοδόµηση οικισµών άνω των δύο χιλιάδων
κατοίκων, την πολεοδόµηση οικισµών µε πληθυσµό µέχρι δύο χιλιάδες κατοίκους, καθώς και περιοχών δεύτερης κατοικίας. Από το περιεχόµενο του ν. 1337/1983 προκύπτει ότι σε κάθε προηγούµενο στάδιο πρέπει να γίνεται αποτίµηση των στοιχείων και
δεδοµένων που θα αποτελέσουν τη βάση της ρύθµισης του επόµενου σταδίου, προκειµένου να διασφαλίζεται η αλληλουχία των σταδίων της πολεοδοµικής ρύθµισης.
Σχετικώς µε τη σύνδεση της πολεοδοµικής µελέτης προς την πράξη εφαρµογής, η
διαδικασία της τελευταίας, συµφώνως προς το ισχύον πλαίσιο του ν. 1337/1983, λαµβάνει χώρα παραλλήλως προς τη διαδικασία έγκρισης της πολεοδοµικής µελέτης, δεδοµένου ότι το στοιχείο της έκτασης γης που προκύπτει από τις οικείες εισφορές σε
γη και χρήµα, υπολογιζόµενη µε τις ενδείξεις του κτηµατογραφικού διαγράµµατος και
την πρόταση κατανοµής της σε κοινόχρηστα και κοινωφελή, έστω και κατά προσέγγιση, είναι αναγκαία προκειµένου να καθορισθούν οι απαραίτητοι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Όπως γίνεται δεκτό, ο κατά προσέγγιση υπολογισµός της έκτασης
που θα προέλθει από τις εν λόγω εισφορές συνιστά στοιχείο του κύρους της πολεοδοµικής µελέτης, δεδοµένου ότι διασφαλίζει την πραγµατοποίησή της κατ’ εφαρµογή
των κανόνων του ορθολογικού σχεδιασµού, οπωσδήποτε εντός των δυνατοτήτων της
πράξης εφαρµογής, και πρέπει να περιέχεται είτε στην πολεοδοµική µελέτη είτε στα
στοιχεία που τη συνοδεύουν (βλ., εκτενέστερα, σε Μ. Βροντάκη, Η πράξη εφαρµογής
στη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, Αρµεν. 1995, σελ. 1546 επόµ.).
Όπως έχει κριθεί συναφώς, οι διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του ν. 1337/1983, µε τις
οποίες επιβάλλεται υποχρέωση εισφοράς σε γη και χρήµα, ερείδονται επί των διατάξεων των παρ. 3 και 5 του άρθρου 24 του Συντάγµατος, συµφώνως προς τις οποίες οι
ιδιοκτησίες που περιλαµβάνονται σε περιοχή, η οποία χαρακτηρίζεται ως οικιστική µε
την ένταξή της σε πολεοδοµικό σχέδιο, συµµετέχουν υποχρεωτικώς και οφείλουν να
διαθέσουν ̶ χωρίς αντάλλαγµα από τον οικείο φορέα ̶ τµήµα της ιδιοκτησίας τους,
προκειµένου να εξασφαλισθούν οι απαιτούµενες εκτάσεις για την εκτέλεση των αναγκαίων κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων. «(…) Δεδοµένου δε ότι τα ποσοστά
της οφειλόµενης εισφοράς σε γη που προβλέπονται στις διατάξεις αυτές του ν.
1337/1983 δεν υπερβαίνουν τα εύλογα όρια, ενόψει του ότι βρίσκονται σε αντιστοιχία
αφενός προς το µέγεθος της αυξήσεως της αξίας των ιδιοκτησιών που, συµφώνως
προς τα διδάγµατα της κοινής πείρας, επέρχεται λόγω εντάξεώς της σε πολεοδοµικό
σχέδιο και αφετέρου προς τις εκτάσεις κοινοχρήστων χώρων και χώρων κοινωφελών
χρήσεων, οι οποίες είναι στοιχειωδώς αναγκαίες για τη διαµόρφωση συνθηκών ικανοποιητικών για τη διαβίωση των κατοίκων, οι διατάξεις αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση
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προς την κατά το άρθρο 17 του Συντάγµατος προστασία της ιδιοκτησίας, η οποία άλλωστε, συµφώνως προς την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου, τελεί µε την επιφύλαξη
ότι τα απορρέοντα από την ιδιοκτησία δικαιώµατα δεν µπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συµφέροντος (…)» (ΣτΕ [Ολ] 2057-2058/1994, ΣτΕ 3567/1996,
1759/1998, 3338/1999, κ.ά. Βλ., ακόµη, τον προβληµατισµό ως προς την εναρµόνιση
των ανωτέρω διατάξεων του ν. 1337/1983 µε το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου
Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου σε Γ.
Σγουρίτσα, Η επέκτασις σχεδίου πόλεως κατά τον ν. 1337/1983, Προδηµοσίευση από
τον τιµητικό τόµο για τα εβδοµήντα πέντε χρόνια του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ΝοΒ 2007 σελ. 781 επ. Πρβλ., ωστόσο, ΣτΕ 2878/2012, συµφώνως προς την οποία: «(…) Η επιβληθείσα απαγόρευση ορισµένων ειδικότερων χρήσεων γης της κατηγορίας του «πολεοδοµικού κέντρου» σε συνδυασµό µε την υποχρέωση για εισφορά
σε γη λόγω της υπαγωγής του ακινήτου σε καθεστώς πολεοδοµικής αναµορφώσεως
δεν αντίκειται στα άρθρα 17 του Συντάγµατος και 1 του Πρωτοκόλλου αριθ. 1 της
Ε.Σ.Δ.Α. (…)»).
Περαιτέρω, µε τις ίδιες ανωτέρω αποφάσεις της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της
Επικρατείας (2057 και 2058/1994), έχει κριθεί ότι η εισαγόµενη µε τις ανωτέρω διατάξεις του ν. 1337/1983 κλιµάκωση της οφειλόµενης εισφοράς, αναλόγως του µεγέθους
της ιδιοκτησίας, δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας, διότι στηρίζεται σε αντικειµενικά κριτήρια, συνδεόµενα µε τις συνέπειες και ιδίως µε τα οφέλη της ένταξής της σε
πολεοδοµικό σχέδιο και την επακόλουθη δυνατότητα αξιοποίησης και εκµετάλλευσης
των ιδιοκτησιών και τη χρηµατική αξία τους, η οποία επαυξάνεται αναλογικώς τόσο
περισσότερο όσο µεγαλύτερη είναι η έκταση της ιδιοκτησίας. Επιπλέον, η κλιµάκωση
αυτή, µε την οποία αποτρέπεται η σηµαντική µείωση των ιδιοκτησιών που έχουν µικρή
έκταση, ικανοποιεί και τον πολεοδοµικό σκοπό, δεδοµένου ότι έχει ως αποτέλεσµα
να αποφεύγεται η δηµιουργία οικοπέδων µη άρτιων ή οικοπέδων µε µικρό εµβαδόν.
Σηµειωτέον ότι και η νοµολογία του Αρείου Πάγου έχει επανειληµµένως κρίνει επί
της συνταγµατικότητας των διατάξεων του ν. 1337/1983 περί εισφοράς σε γη (ΑΠ
[Ολ] 19/2002, 356/2007, 563/2006 συµφώνως προς την οποία: «(…) Με την ανάπτυξη
αυτή πέραν της αναβάθµισης του οικιστικού περιβάλλοντος, εξυπηρετείται συγχρόνως και το συµφέρον των ιδιοκτητών, αφού συνεπάγεται αύξηση της αξίας του εναποµείναντος ακινήτου τους, η δε [ως] άνω ρύθµιση, αφορά τα επικείµενα (συστατικά)
των εισφερόµενων τµηµάτων και όχι στο έδαφος των ιδιοκτησιών, για δε τα συστατικά ο νοµοθέτης, παρότι είχε τη δυνατότητα µε βάση την άνω συνταγµατική διάταξη
[ενν. άρθρ. 24 παρ. 2-4 του Συντάγµατος], να ορίσει διαφορετικά, ότι δηλ. θα εισφέρονταν άνευ αποζηµίωσης, επέλεξε την άνω ευνοϊκότερη για τους πρώην ιδιοκτήτες
λύση, υποχρεώνοντας τους οικείους ΟΤΑ να καταβάλουν σε αυτούς αποζηµίωση,
προβλέποντας συγχρόνως ταχεία διαδικασία για τον προσδιορισµό της και µη αποκλείοντας σε αυτούς το δικαίωµα να προσφύγουν στο αρµόδιο καθ΄ ύλην δικαστήριο.
Ενόψει όλων αυτών η εν λόγω διάταξη, µε το να επιτρέπει την κατάληψη (και εποµένως αφαίρεση) των υποχρεωτικώς εισφεροµένων τµηµάτων γης, αναγκαίως δε µετ΄
αυτών και των σε αυτά επικειµένων (συστατικών), και πριν ακόµη από την καταβολή
στο δικαιούχο της οφειλόµενης για τα τελευταία αποζηµίωσης, δεν αντίκειται στην α-
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νωτέρω διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 17 του Συντάγµατος (…)» (βλ. επίσης περαιτέρω παραποµπές σε ΑΠ [Ολ] 896/1985 και 1/1982).

ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων του νοµοσχεδίου
1. Επί του άρθρου 9
Με την προτεινόµενη διάταξη προβλέπονται ειδικές ρυθµίσεις κατ’ εξαίρεση των
προβλεποµένων στα ειδικά προεδρικά διατάγµατα που αφορούν τις περιοχές Εξαρχείων, Μουσείου και Λόφου Στρέφη και Πλάκας της Αθήνας. Ειδικότερα, µε τις προτεινόµενες διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος παρέχεται δυνατότητα προς συνέχιση
της λειτουργίας ειδικών χρήσεων εγκατεστηµένων σε διατηρητέα κτήρια στην περιοχή της Πλάκας προ της 23.11.1982 και προ του χαρακτηρισµού των εν λόγω κτηρίων
ως διατηρητέων, καθώς και για τη µεταβίβαση της σχετικής άδειας σε νέο πρόσωπο,
υπό τους όρους της κείµενης νοµοθεσίας. Επίσης, για τις χρήσεις οι οποίες ήταν εγκατεστηµένες σε διατηρητέα κτήρια στην περιοχή της Πλάκας προ της 1.1.1967 και
προϋπήρχαν του χαρακτηρισµού των κτηρίων ως διατηρητέων, πέραν της συνέχισης
της λειτουργίας τους ως ανωτέρω, προβλέπεται η δυνατότητα µεταβίβασης της σχετικής αδείας σε νέο πρόσωπο, καθώς και η δυνατότητα εγκατάστασης επιπλέον βοηθητικών χώρων στον α΄ όροφο του διατηρητέου, όταν η κύρια χρήση είναι εγκατεστηµένη στο ισόγειο. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι «εστιατόρια» και «ταβέρνες» που
άρχισαν να λειτουργούν πριν από την 1.1.1967, δύνανται να συνεχίσουν να λειτουργούν στον καθοριζόµενο από την τελευταία εκδοθείσα άδεια λειτουργίας χώρο, πέραν των χρήσεων τις οποίες καθορίζει για τον συγκεκριµένο χώρο το άρθρο 7 του π.δ.
5/7.10.93 «Καθορισµός ειδικών χρήσεων γης στην περιοχή της Πλάκας του ρυµοτοµικού σχεδίου Αθηνών».
Επίσης, µε την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 2 του παρόντος, «[π]έραν των οριζοµένων στο άρθρο 2 του από 16.08.1993 π.δ. (Δ΄ 1075) περί καθορισµού ειδικών χρήσεων γης στις περιοχές Εξαρχείων, Μουσείου και Λόφου Στρέφη του Δήµου Αθηναίων επιτρέπεται κατόπιν εγκρίσεως του Δήµου η µεταβίβαση υφιστάµενων χρήσεων
σε περιπτώσεις συνταξιοδότησης, θανάτου εφόσον λειτουργούν µε νόµιµη άδεια».
Σχετικώς σηµειώνεται ότι «το από 5.10/7.10.1993 π.δ., αποσκοπεί στη διαφύλαξη
και ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα της Πλάκας µε τον καθορισµό ειδικών
χρήσεων γης κατά περιοχές, ζώνες και θέσεις, κατά την έννοια δε των µεταβατικών
διατάξεων του άρθρου 8 (…) επιτρέπεται, κατ’ αρχήν, η συνέχιση της χρήσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ακόµη και όταν η χρήση αυτή δεν περιλαµβάνεται στις εφεξής επιτρεπόµενες χρήσεις για τη συγκεκριµένη θέση, υπό τους ειδικούς, όµως, όρους που τάσσουν οι λοιπές διατάξεις του άρθρου 8 [του παρόντος π.δ.]
και εφόσον η χρήση ασκείται από τον δικαιούχο ισχύουσας, κατά την έναρξη εφαρµογής του διατάγµατος, σχετικής άδειας. Στην τελευταία περίπτωση, αν διακοπεί η άσκηση της χρήσης από τον δικαιούχο της άδειας για οποιονδήποτε λόγο (µεταβίβαση
της άδειας, συνταξιοδότηση κ.λπ.), δεν επιτρέπεται πλέον η συνέχισή της από άλλο
ενδιαφερόµενο, διότι τούτο θα οδηγούσε σε αναίρεση του σκοπού του νόµου και σε
βλάβη του παραδοσιακού χαρακτήρα της περιοχής µε τη διατήρηση στο διηνεκές χρή-
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σεων γης που απαγορεύονται από τις πάγιες διατάξεις του παραπάνω διατάγµατος
(πρβλ. Σ.τ.Ε. 2513/2009, Π.Ε. 328/1993, Π.Ε. 564/1993)» (ΣτΕ 1943/2014).
Περαιτέρω, όπως έχει κριθεί, «(…) ενόψει και της επιτασσόµενης από το άρθρο 24
παρ. 6 του Συντάγµατος προστασίας των µνηµείων, όροι και περιορισµοί δόµησης κτιρίων χαρακτηριζοµένων ως διατηρητέων τίθενται και εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο
τον σκοπό του θεσµού, δηλαδή τη διατήρηση του κρινόµενου ως προστατευτέου κτιρίου, προσαρµόζουν δε τις επιτρεπόµενες επεµβάσεις επ’ αυτού και του περιβάλλοντος αυτό χώρου στον προστατευόµενο χαρακτήρα του, κατά τρόπον ώστε διατηρητέο κτήριο και επ’ αυτού επεµβάσεις να αποτελούν ένα αρµονικό σύνολο. Αντίθετα, όροι και περιορισµοί δόµησης διατηρητέων κτιρίων, µε τους οποίους παρέχεται η δυνατότητα πραγµατοποίησης εργασιών που συνεπάγονται την αλλοίωση ή υποβάθµιση
του κτιρίου, κείνται εκτός των ορίων των ως άνω εξουσιοδοτικών διατάξεων και είναι,
συνεπώς, µη νόµιµοι, διότι αντιστρατεύονται τον σκοπό, στον οποίο αποβλέπουν οι εν
λόγω διατάξεις (…) Εξάλλου, και για µεµονωµένα κτίρια, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως διατηρητέα, δύνανται, για τη διατήρηση και την ανάδειξη του ιδιαιτέρου χαρακτήρα αυτών, να καθορίζονται χρήσεις, κατά παρέκκλιση εκείνων που ισχύουν στην
περιοχή όπου αυτά ευρίσκονται (…) Ειδικότερα, η κατά τα ανωτέρω, πρόβλεψη χρήσεων σε διατηρητέα κτίρια, κατά παρέκκλιση από εκείνες που έχουν καθορισθεί για
την περιοχή ή για το τµήµα του παραδοσιακού οικισµού, όπου αυτά ευρίσκονται, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι η προβλεποµένη, κατά παρέκκλιση χρήση σχετίζεται µε τον λόγο χαρακτηρισµού του κτιρίου ως διατηρητέου και ότι η πρόβλεψη της
χρήσεως αυτής είναι αναγκαία για την διατήρηση και την ανάδειξη του διατηρητέου
κτιρίου» (ΣτΕ 2513/2009).
2. Επί του άρθρου 11 παρ. 1 και 6
Α. Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 1 του παρόντος προστίθεται παράγραφος
6 στο άρθρο 2 του ν. 4280/2014. Εν προκειµένω, για λόγους συντακτικής αρτιότητας
και σαφήνειας, θα ήταν σκόπιµο, στο πρώτο εδάφιο της διάταξης, µετά τη φράση: «Η
προς πολεοδόµηση έκταση» να προστεθεί η λέξη «πρέπει», εάν όντως είναι αυτή η
βούληση του νοµοθέτη, άλλως να αναδιατυπωθεί το εν λόγω εδάφιο.
Β. Με την προτεινόµενη διάταξη η παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 4280/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Αναφέρεται υποχρεωτικά στο σχετικό συµβόλαιο µεταβίβασης [της
παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 4280/2014] η µελλοντική υποχρέωση έκδοσης διαπιστωτικής απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης κατά την προηγούµενη παράγραφο [παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4280/2014].»
Εν προκειµένω, για λόγους συντακτικής αρτιότητας και σαφήνειας, η λέξη «µελλοντική» πρέπει να απαλειφθεί ως πλεονάζουσα και η προτεινόµενη διάταξη να αντικατασταθεί ως εξής: «9. Η υποχρέωση έκδοσης διαπιστωτικής απόφασης του Γενικού
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης κατά την προηγούµενη παράγραφο αναφέρεται υποχρεωτικά στο σχετικό συµβόλαιο µεταβίβασης».
Περαιτέρω, παρατηρείται ότι, συµφώνως προς την προτεινόµενη διάταξη, προφανώς, η διαπιστωτική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης
δεν είναι απαραίτητο να έχει εκδοθεί κατά τη σύνταξη του ως άνω συµβολαίου µεταβίβασης.
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Υπό το φως των ανωτέρω, θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο να διευκρινισθεί ότι η µη
έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης δεν επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το κύρος της δικαιοπραξίας.
3. Επί του άρθρου 12 παρ. 2
Α. Στην προτεινόµενη διάταξη, διά της οποίας, µετά την παρ. 9 του άρθρου 14 του
ν. 998/1979, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 10, ορίζεται ότι «[α]ν ο χαρακτηρισµός µιας περιοχής ή τµήµατος επιφανείας γης έχει γίνει µε έγγραφα πληροφοριακού χαρακτήρα του αρµοδίου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών που εκδόθηκε µετά
την 11η Ιουνίου 1975 και έως το τέλος Απριλίου του έτους 1981, ηµεροµηνία εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, χωρίς να ακολουθηθεί η προβλεπόµενη ενδικοφανής διαδικασία του παρόντος άρθρου, θεωρείται τελεσίδικος και ο χαρακτήρας
της έκτασης δεν επανεξετάζεται (…).»
Εν προκειµένω, για λόγους σαφήνειας και εφαρµογής της προτεινόµενης διάταξης, θα ήταν σκόπιµο να διευκρινισθεί η έννοια του όρου «έγγραφα πληροφοριακού
χαρακτήρα».
4. Επί του άρθρου 12 παρ. 3
Με την προτεινόµενη διάταξη αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.
998/1979 ως ακολούθως: «Επιτρέπεται δι’ οµοίας ως άνω αποφάσεως η άρσις της αναδασώσεως εκτάσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος,
εφόσον µετά την πάροδο πενταετίας από της κηρύξεως αυτής αποδεικνύεται το ανέφικτον της πραγµατοποιήσεως της αναδασώσεως».
Παρατηρείται ότι η ισχύουσα ρύθµιση αφορά την άρση αναδάσωσης δηµόσιας έκτασης «η οποία δεν απετέλει δάσος ή δασικήν έκτασιν, εφ’ όσον µετά την πάροδον
πενταετίας από της κηρύξεως αυτής αποδεικνύεται το ανέφικτον της πραγµατοποιήσεως της αναδασώσεως». Συνεπώς, η προτεινόµενη ρύθµιση, κατά τη διατύπωσή της,
καταλαµβάνει πλέον όλες τις εκτάσεις, δηµόσιες και ιδιωτικές, και δεν θέτει ως προϋπόθεση για την άρση της αναδάσωσης την έλλειψη δασικού χαρακτήρα της έκτασης
[πρβλ. ΣτΕ 2399/2002 και 2346/2009 για την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 44 του
ν. 998/1979 που αφορά την απαλλοτρίωση, ως αναδασωτέας, ιδιωτικής έκτασης, κατά
τις οποίες «(…) η υποχρέωση της Διοικήσεως προς άρση αναδασώσεως σε περίπτωση µη έγκαιρης συντελέσεως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως υφίσταται µόνον
στις ειδικώς προβλεπόµενες από τον νόµο περιπτώσεις, µεταξύ των οποίων και η έλλειψη δασικού χαρακτήρα της κηρυχθείσης ως αναδασωτέας (ορθότερο εν προκειµένω: δασωτέας) εκτάσεως (…)»]. Μόνη, δε, προϋπόθεση αποτελεί η διαπίστωση του ανεφίκτου ως προς την πραγµατοποίηση της αναδάσωσης µετά από την πάροδο πενταετίας από την κήρυξή της.
Κατά το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγµατος, «[δ]ηµόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές
εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που µε άλλο τρόπο
αποψιλώθηκαν ή αποψιλώνονται δεν αποβάλλουν για το λόγο αυτό το χαρακτήρα που
είχαν πριν καταστραφούν, κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες και αποκλείεται
να διατεθούν για άλλο προορισµό». Κατά την έννοια αυτής της διάταξης, «κάθε απο-
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ψιλούµενη δασική έκταση, δηµόσια ή ιδιωτική, κηρύσσεται υποχρεωτικά αναδασωτέα
µε µόνη την αντικειµενική διαπίστωση της συνδροµής των κατά την ανωτέρω συνταγµατική διάταξη προϋποθέσεων» (ΣτΕ 3980/2011 και ΣτΕ 1599/2014. Βλ. και ΣτΕ
952/1990, κατά την οποία η διάταξη έχει άµεση εφαρµογή «γιατί δεν εξαρτάται από
την έκδοση νόµου, η [δε] προστασία των δασών θεσπίζεται χωρίς κανένα χρονικό όριο στο παρελθόν»). Η εξαίρεση από την υποχρέωση αναδάσωσης όσον αφορά εκτάσεις παρανόµως χρησιµοποιηθείσες προ της 11.6.1975, κατά τρόπο που να καθίσταται
αδύνατη η ανατροπή της δηµιουργηθείσας πραγµατικής κατάστασης, έχει κριθεί ως αντίθετη προς τη διάταξη του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγµατος. Αντιθέτως, κατά το
µέρος που αφορά δάσος ή δασική έκταση που έχουν οριστικώς απωλέσει τον δασικό
τους χαρακτήρα από νόµιµη αιτία, και δεν είναι δυνατή η ανατροπή της, µε νόµιµο
τρόπο, δηµιουργηθείσας πραγµατικής κατάστασης, δεν αντίκειται στη συνταγµατική
διάταξη (βλ. ΣτΕ 1517/2009, 2126, 1316/2000,1573/2002).
Κατά πάγια νοµολογία, «από τα άρθρα 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 του Συντάγµατος
προκύπτει ότι τα δάση και οι δασικές εκτάσεις υπάγονται ως φυσικά αγαθά σε ιδιαίτερο προστατευτικό καθεστώς προς διατήρηση της µορφής τους και της κατά προορισµό χρήσης τους στο αυτό δε προστατευτικό καθεστώς υπάγονται και οι εκτάσεις
που κηρύσσονται ως αναδασωτέες. Στις τελευταίες εξ άλλου αυτές εκτάσεις, ανεξαρτήτως εάν είναι ιδιωτικές ή δηµόσιες, απαγορεύονται επεµβάσεις πριν από την
πραγµατοποίηση του σκοπού της αναδάσωσης και την ανάκτηση της δασικής µορφής
της έκτασης (...) Συνεπώς, τυχόν αποφάσεις, µε τις οποίες ορισµένες εκτάσεις κηρύσσονται αναδασωτέες, µπορούν, κατά το Σύνταγµα, να ανακληθούν µόνο για πλάνη περί τα πράγµατα ως προς το δασικό χαρακτήρα, η οποία πρέπει να καλύπτει ολόκληρο το χρονικό διάστηµα από την κήρυξη της αναδάσωσης και εφεξής, και να αποδεικνύεται µε συγκεκριµένα, ειδικά για κάθε ακίνητο, στοιχεία … Παρέπεται εποµένως, ότι (…) προκειµένου να στοιχειοθετηθεί κατ’ αρχήν υποχρέωση της Διοίκησης να
εξετάσει κατ’ ουσία σχετικό αίτηµα και, ενδεχοµένως, να ανακαλέσει πράξη κήρυξης
έκτασης, ως αναδασωτέας, πρέπει να τεθούν υπ’ όψη της νέα συγκεκριµένα στοιχεία,
τα οποία, αληθή υποτιθέµενα, ανατρέπουν την πραγµατική βάση, στην οποία στηρίχθηκε η έκδοση αυτής, θεµελιώνοντας πλάνη περί τα πράγµατα. Άλλως, η απόφαση
περί αναδάσωσης είναι δυνατόν να αρθεί µόνον όταν έχει αυτή υλοποιηθεί και έχει ολοκληρωθεί η αναβίωση της καταστραφείσας δασικής βλάστησης» (ΣτΕ 5392/2012.
Οµοίως ΣτΕ 5391/2012 και ΣτΕ 2861/2013).
Σηµειώνεται ότι «(…) κατά τα προκύπτοντα από τις συζητήσεις κατά τη διαδικασία
ψηφίσεως του Συντάγµατος, τόσο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή επί του Συντάγµατος, όσο και στην ολοµέλεια της Βουλής, η υποχρέωση κήρυξης ως αναδασωτέων
των δηµοσίων και ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων που καταστρέφονται από
πυρκαγιά ή αποψιλώνονται από οποιαδήποτε αιτία και το αυστηρό καθεστώς που προβλέπονται (…) για τις αναδασωτέες εκτάσεις, θεσπίσθηκε προκειµένου να προστατευθούν πολύτιµοι θύλακες δασικών οικοσυστηµάτων από την οικοπεδοποίηση. Όπως
συνάγεται δε από τα πρακτικά των σχετικών συνεδριάσεων, η ανάγκη της ανωτέρω
ρύθµισης ανακύπτει κυρίως για περιοχές, στις οποίες παρουσιάζονται έντονες οικιστικές πιέσεις µε αποτέλεσµα να επέρχεται σηµαντική αύξηση της αξίας γης και στις
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οποίες εµφανίζεται το φαινόµενο της καταστροφής από πυρκαγιές ευρείας έκτασης
δασικών οικοσυστηµάτων. Κατά την έννοια όµως της συνταγµατικής διάταξης, παρά
την απόλυτη διατύπωσή της, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι ο συνταγµατικός νοµοθέτης
είχε τη βούληση να απαγορεύσει τη χρησιµοποίηση αναδασωτέων εκτάσεων ακόµη
και για σκοπούς ιδιαίτερης σηµασίας για το δηµόσιο συµφέρον που δεν µπορούν να
καλυφθούν µε άλλο τρόπο, αφού η απαγόρευση αυτή στις παραπάνω περιπτώσεις θα
είχε ως συνέπεια να καταστεί αδύνατη η ικανοποίηση υπέρτερων δηµόσιων σκοπών,
λόγω του γεγονότος ότι προηγήθηκε καταστροφή της δασικής βλάστησης, που ενδεχοµένως, µάλιστα, να προκλήθηκε, µε σκοπό τη µαταίωση του έργου. Ως εκ τούτου,
κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης του Συντάγµατος, µε την οποία συµπληρώνεται η ρύθµιση για την προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων που εισάγεται µε το
άρθρο 24 παρ. 1 και η οποία, ως εκ τούτου, αν και θεσπίζει αυστηρό καθεστώς προστασίας για τις αναδασωτέες εκτάσεις, είναι ερµηνευτέα στο πλαίσιο του επιδιωκόµενου µε τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1 σκοπού, δεν αποκλείεται η θέσπιση από το
νοµοθέτη ρυθµίσεως, δια της οποίας παρέχεται η δυνατότητα σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εγκριθεί επέµβαση σε έκταση που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, ακόµη και
πριν ανακτήσει τη δασική µορφή της, προκειµένου να εκτελεστεί έργο, το οποίο αποβλέπει στην εξυπηρέτηση ανάγκης µε ιδιαίτερη κοινωνική, εθνική ή οικονοµική σηµασία, αν η εκτέλεση του έργου στην έκταση αυτή είναι απολύτως αναγκαία και επιτακτική, στο µέτρο που η παρέλευση του απαιτούµενου για την πραγµατοποίηση της αναδάσωσης χρονικού διαστήµατος θα είχε ως συνέπεια τη µαταίωση του επιδιωκόµενου δηµόσιου σκοπού» (ΣτΕ [Ολ] 2499/2012). Τέτοια έργα είναι, κατά το άρθρο 53 του
εκτελεστικού του Συντάγµατος ν. 998/1979, µεγάλα έργα υποδοµής, όπως αεροδρόµια, τεχνητές λίµνες, φράγµατα, υδροηλεκτρικοί σταθµοί, ταµιευτήρες, χερσαίες εγκαταστάσεις λιµένων, εγκαταστάσεις άντλησης υδρογονανθράκων, και η υποδοµή
και εγκατάσταση δικτύων µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, σταθµών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και µονάδων Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (Σ.Η.Θ.) µε χρήση Α.Π.Ε., δικτύων µεταφοράς και διανοµής φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων, αγωγών
ύδρευσης - αποχέτευσης και τα συνοδά τους έργα, συστηµάτων διαχείρισης στερεών
ή υγρών αποβλήτων, για τα οποία ισχύει ειδικός νόµος ή εκδίδεται σχετική έγκριση επέµβασης, και τα στρατιωτικά έργα.
Κατά την ΣτΕ [Ολ] 2499/2012 οι επεµβάσεις ειδικώς για έργα Α.Π.Ε. είναι συνταγµατικώς επιτρεπτές λόγω της εξαιρετικής σηµασίας τους για τη βιώσιµη ανάπτυξη,
και ειδικότερα τη διασφάλιση της επάρκειας του ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας
και την αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών, «σε συνδυασµό µε το χαρακτήρα της
άδειας επέµβασης, η οποία, σε αντίθεση µε την άρση της αναδάσωσης, δεν συνεπάγεται µεταβολή του νοµικού χαρακτήρα της αναδασωτέας εκτάσεως, αλλά µόνο προσωρινή δυνατότητα επεµβάσεως για την άσκηση συγκεκριµένης δραστηριότητας, µε
την υποχρέωση αποκαταστάσεως του δασικού χαρακτήρα της εκτάσεως, µετά την
παύση λειτουργίας της δραστηριότητας, διατηρουµένου του προστατευτικού χαρακτήρα της αναδασώσεως» (βλ. και ΣτΕ 2814/2013, 2816/2013 ως προς τη χωροθέτηση
αιολικών εγκαταστάσεων εντός αναδασωτέων εκτάσεων, εφόσον λαµβάνεται ιδιαίτε-
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ρη µέριµνα για τον περιορισµό της βλάβης της δασικής βλάστησης).
Εξ άλλου, στην περίπτωση, κατά την οποία έχει εγκριθεί η µεταβολή της µορφής
δάσους ή δασικής έκτασης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε επέλθει το γεγονός που,
κατά το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγµατος, συνεπάγεται υποχρέωση της Διοίκησης
να κηρύξει έκταση ως αναδασωτέα, «δεν έχει εφαρµογή η συνταγµατική αυτή διάταξη, η οποία ερµηνευόµενη σε συνδυασµό µε το άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγµατος, αποβλέπει στην αποκατάσταση δασικής µορφής έκτασης, που έχει καταστραφεί µε παράνοµες ενέργειες ή από τυχαίο γεγονός, όχι όµως και στην επαναφορά του δασικού
χαρακτήρα έκτασης, της οποίας η µεταβολή είχε επιτραπεί νοµίµως, για λόγο προβλεπόµενο από την προαναφερόµενη συνταγµατική διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1, µε
συνέπεια να καταργούνται κατ’ ουσίαν ή να αποδυναµώνονται νόµιµες διοικητικές
πράξεις, µε τις οποίες έχει εγκριθεί η ως άνω µεταβολή, δεδοµένου ότι µε την αντίθετη εκδοχή, γεγονότα µεταγενέστερα των πράξεων αυτών θα ήταν δυνατό να οδηγήσουν σε µαταίωση σηµαντικών έργων υποδοµής σε βάρος του δηµοσίου συµφέροντος» (ΣτΕ 452/2014).
Η προτεινόµενη ρύθµιση δεν αναφέρεται στην προσωρινή δυνατότητα επέµβασης
σε αναδασωτέες περιοχές για άσκηση συγκεκριµένης δραστηριότητας, αλλά συνεπάγεται µεταβολή του νοµικού χαρακτήρα των εν λόγω εκτάσεων διά της άρσης αναδάσωσης, χωρίς περαιτέρω να προσδιορίζεται αν αφορά εκτάσεις των οποίων η µορφή
έχει µεταβληθεί νοµίµως σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε επέλθει γεγονός που συνεπάγεται υποχρέωση της Διοίκησης να τις κηρύξει ως αναδασωτέες, και κατά τη γενικότητά της έρχεται σε αντίθεση µε τα συνταγµατικώς προβλεπόµενα ως προς την
προστασία των αναδασωτέων εκτάσεων.
5. Επί του άρθρου 12 παρ. 4
Στην παράγραφο 3 του προτεινόµενου διά της παρ. 4 του παρόντος νέου άρθρου
47Β του ν. 998/1979 γίνεται αναφορά στις ποινικές κυρώσεις της παρ. 2 του άρθρου
71 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, ενώ πρόκειται µάλλον περί της παρ. 3 του εν λόγω
άρθρου.
6. Επί του άρθρου 12 παρ. 4, 6 και 7
Με τις παραγράφους 1 και 2 του προτεινόµενου διά της παρ. 4 του παρόντος νέου
άρθρου 47Β του ν. 998/1979 παρέχεται δυνατότητα έγκρισης επέµβασης για γεωργική εκµετάλλευση σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα και χορτολιβαδικές εκτάσεις, οι οποίες έχουν ήδη εκχερσωθεί χωρίς άδεια της αρµόδιας δασικής αρχής κατά το διάστηµα από τη θέση σε ισχύ του Συντάγµατος του 1975 µέχρι και την 7.3.2007. Η έγκριση επέµβασης χορηγείται, εφόσον συντρέχουν αθροιστικώς οι οριζόµενες στο
άρθρο 47 παρ. 4 του ν. 998/1979 προϋποθέσεις, και αφού διαπιστωθεί, κατόπιν σχετικής οικονοµοτεχνικής µελέτης βιωσιµότητας της γεωργικής εκµετάλλευσης, ότι «οι
εδαφολογικές και οικολογικές συνθήκες συνηγορούν υπέρ αυτού του τρόπου εκµετάλλευσης χωρίς να παραβλάπτεται η λειτουργία του δασικού οικοσυστήµατος, από
την απώλεια του φυσικού του στοιχείου, καθώς και ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις της
παραγράφου 4» ως άνω. Για τη «νοµιµοποίηση της αλλαγής χρήσης» αυτών των ε-
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κτάσεων απαιτείται η καταβολή χρηµατικού ανταλλάγµατος για την «απώλεια του φυσικού αγαθού από την αλλαγή χρήσης» κατά την έννοια του «θετικού περιβαλλοντικού ισοζυγίου».
Δεδοµένου ότι η έγκριση των ανωτέρω επεµβάσεων γίνεται σε χρόνο µεταγενέστερο αυτών, κατά τον οποίο έχει ήδη πιθανώς θιγεί η λειτουργία του οικείου δασικού
οικοσυστήµατος, προβληµατισµός δηµιουργείται ως προς το περιεχόµενο της απαιτούµενης µελέτης βιωσιµότητας. Περαιτέρω, ως προς τη δυνατότητα λειτουργίας περιβαλλοντικού ισοζυγίου ως αντισταθµίσµατος στην απώλεια δασικού πλούτου, προβληµατισµός έχει διατυπωθεί και κατά το παρελθόν ως προς τη δυνατότητα διατήρησης της οικολογικής ισορροπίας από την εφαρµογή ενός τέτοιου µέτρου (βλ. Έκθεση
Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του νοµοσχεδίου που ψηφίσθηκε ως ν.
4280/2014, παρατ. 13Γ).
Οµοίως, µε την παρ. 8 του παρόντος, διά της οποίας αντικαθίσταται η παρ. 7 του άρθρου 53 του ν. 4280/2014, παρέχεται δυνατότητα, εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος του, για έγκριση επέµβασης στις ανωτέρω εκτάσεις προκειµένου περί εγκαταστάσεων πολιτιστικού χαρακτήρα, ιερών ναών κ.λπ. που έχουν ήδη εγκατασταθεί σε
αυτές, κατά τους όρους της οικείας νοµοθεσίας (έγκριση περιβαλλοντικών όρων
κ.λπ.).
Περαιτέρω, στην παρ. 6, µε την οποία τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 57 του ν.
998/1979, θεσπίζεται δυνατότητα επέµβασης σε δάση για την κατασκευή σωφρονιστικών καταστηµάτων.
Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις παρατηρείται ότι, κατά πάγια νοµολογία του
Συµβουλίου της Επικρατείας, «για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, που αποτελούν
ευπαθή οικοσυστήµατα, ο συντακτικός νοµοθέτης, εµφορούµενος από τις νεότερες
αντιλήψεις για την ανάγκη διαφυλάξεως του δασικού πλούτου, έλαβε ιδιαίτερη µέριµνα εισάγοντας στο κείµενο του Συντάγµατος ειδικές διατάξεις, µε τις οποίες οι εκτάσεις µε δασική βλάστηση υπάγονται σε αυστηρό προστατευτικό καθεστώς. Συγκεκριµένα, (...) µε το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου επιβάλλεται ευθέως ο κανόνας της απαγορεύσεως µεταβολής του προορισµού τους, παρέχεται δε στο νοµοθέτη η δυνατότητα να επιτρέψει µόνον κατ’ εξαίρεση την αλλοίωση της µορφής των
δασών και των δασικών εκτάσεων για λόγους δηµόσιας ωφέλειας (...)» (ΣτΕ
3887/2008).
Η µεταβολή ή αλλοίωση του χαρακτήρα των δασών και των δασικών εκτάσεων τελεί υπό τον όρο ότι η θυσία της δασικής βλάστησης αποτελεί το µόνο πρόσφορο µέσο για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών και ότι οι εν λόγω επεµβάσεις περιορίζονται στο απολύτως αναγκαίο µέτρο, γίνονται δηλαδή µε τη µικρότερη δυνατή απώλεια δασικού πλούτου, επιτρέπονται δε αυτές µόνο αν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι
δηµοσίου συµφέροντος που θεµελιώνονται και αιτιολογούνται επαρκώς, κατόπιν ιδίως περιβαλλοντικής µελέτης, διά της οποίας διασφαλίζεται πλήρως η προστασία
του δάσους καθώς και της χλωρίδας και της άγριας πανίδας που υπάρχει σε αυτό. Η
ύπαρξη ή µη του ανωτέρω δηµοσίου συµφέροντος υπόκειται στον έλεγχο του ακυρωτικού δικαστή, ο οποίος εκτιµά και τα µέγιστα ανεκτά όρια αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος (βλ., µεταξύ άλλων, ΣτΕ 2694/2012, ΣτΕ 1508/2008, ΣτΕ 772/1992,
2770/1998).
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7. Επί του άρθρου 12 παρ. 7
Με την προτεινόµενη ρύθµιση τροποποιείται η παρ. 20 του άρθρου 28 του ν.
4280/2014, το οποίο προέβλεπε ότι «[σ]τις περιφερειακές ενότητες της χώρας, στις
οποίες δεν υπάρχουν εν ισχύ[ι] καθορισµένες λατοµικές περιοχές και εκτελούνται έργα µεγάλης εθνικής σηµασίας επιτρέπεται, έως την ολοκλήρωσ[ή] τους, η επέκταση
των λειτουργούντων λατοµείων αδρανών υλικών σε όµορες δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις για τις οποίες όµως έχει εκδοθεί άρση αναδάσωσης, σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 998/1979». Με την προτεινόµενη ρύθµιση διαγράφεται η τελευταία φράση, εποµένως η επέκταση των ανωτέρω
εγκαταστάσεων γίνεται σε αναδασωτέες εκτάσεις, άνευ περαιτέρω διάκρισης.
Όπως επισηµάνθηκε και ανωτέρω (βλ. παρατ. υπ’ αρ. 4), «δεν αποκλείεται η θέσπιση από το νοµοθέτη ρυθµίσεως, διά της οποίας παρέχεται η δυνατότητα σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εγκριθεί επέµβαση σε έκταση που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, ακόµη και πριν ανακτήσει τη δασική µορφή της, προκειµένου να εκτελεστεί έργο, το οποίο αποβλέπει στην εξυπηρέτηση ανάγκης µε ιδιαίτερη κοινωνική, εθνική ή οικονοµική σηµασία, αν η εκτέλεση του έργου στην έκταση αυτή είναι απολύτως αναγκαία και
επιτακτική, στο µέτρο που η παρέλευση του απαιτούµενου για την πραγµατοποίηση
της αναδάσωσης χρονικού διαστήµατος θα είχε ως συνέπεια τη µαταίωση του επιδιωκόµενου δηµόσιου σκοπού» (ΣτΕ 452/2014).
Ενόψει, πάντως, του εξαιρετικού χαρακτήρα της επέµβασης στις ανωτέρω περιπτώσεις, η σχετική εγκριτική απόφαση «πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς, µε κριτήρια
αναφερόµενα τόσο στην ιδιαίτερη σηµασία του έργου, ασυνδέτως προς την επιδίωξη
αποδοτικότερης για το φορέα οικονοµικής εκµετάλλευσης, όσο και στην αναγκαιότητα εκτέλεσής του στην αναδασωτέα έκταση πριν από την πραγµατοποίηση της αναδάσωσης, µε γνώµονα αφενός την ανάγκη προστασίας του δασικού οικοσυστήµατος
και αφετέρου την εξυπηρέτηση του δηµόσιου σκοπού στον οποίο αποβλέπει το έργο»
(ΣτΕ [Ολ] 2499/2012).
Εξ άλλου, συµφώνως προς τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, «(…) ο
συντακτικός νοµοθέτης, σταθµίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος, την εθνική
οικονοµία και την οικονοµική ελευθερία, επιτάσσει τον συγκερασµό τους κατά τρόπο
που θα διασφαλίζει τη βιώσιµη ανάπτυξη (ΣτΕ Ολοµ. 1569/2005, πρβλ. και ΣΕ
3478/2000 Ολοµ.). Από την αρχή δε της βιώσιµης ανάπτυξης απορρέει η υποχρέωση
σχεδιασµού και προγραµµατισµού για την εξόρυξη πρώτων υλών και αδρανών υλικών,
ώστε να εξασφαλίζεται αφενός µεν η µείωση των δυσµενών για το περιβάλλον επιπτώσεων και ο σεβασµός της φέρουσας ικανότητας της περιοχής, στην οποία αναπτύσσεται η σχετική δραστηριότητα, αφετέρου δε η ορθολογική και µε φειδώ εκµετάλλευση των φυσικών πόρων. Εξειδικεύοντας την συνταγµατική αυτή επιταγή, ο νοµοθέτης προέβλεψε, µε το Ν. 1428/1984 την υποχρέωση καθορισµού λατοµικών περιοχών σε κάθε νοµό της Χώρας µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη και επέτρεψε την
εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών, κατ’ αρχήν, µόνο στις περιοχές αυτές (…)
Οι εξαιρέσεις από τον κανόνα αυτόν περιοριστικώς προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1428/1984, η έννοια δε της προβλεπόµενης στην περίπτωση α΄ της διατάξεως αυτής εξαιρέσεως, της δυνατότητας δηλαδή εκµεταλλεύσεως λατοµείων α-
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δρανών υλικών εκτός λατοµικών περιοχών, αν αυτές δεν έχουν καθορισθεί εντός διετίας, είναι ότι επιτρέπεται η λειτουργία λατοµείου εκτός λατοµικής περιοχής µέχρι
τον καθορισµό λατοµικών περιοχών στον οικείο νοµό, καθορισµό ο οποίος, πάντως,
πρέπει να λάβει χώρα εντός σύντοµου χρονικού διαστήµατος, το οποίο δεν υπερβαίνει τα εύλογα για κάθε περίπτωση όρια, δεδοµένου ότι η θεσπιζόµενη στην παρ. 2 του
άρθρου 3 του Ν. 1428/1984 διετής προθεσµία δεν είναι µεν αποκλειστική, αλλ’ η τυχόν αδράνεια, για µεγάλο χρονικό διάστηµα, της Διοικήσεως να καθορίσει λατοµικές
ζώνες και η συνέχιση της λειτουργίας λατοµείων εκτός ζώνης αντίκειται ευθέως στο
σκοπό του νοµοθέτη, διότι θα είχε ως αποτέλεσµα να αναιρεθεί κατ’ ουσίαν το σύστηµα καθορισµού ζωνών που καθιερώθηκε µε τον ως άνω νόµο (…)» (ΣτΕ [Ολ]
705/2006).
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