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Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας
Ι. Γενικά
Α. Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε από την αρµόδια Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, αποτελείται από τρία (3) Κεφάλαια και πενήντα τέσσερα (54) άρθρα.
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ υπό τον τίτλο «Περιβαλλοντική αναβάθµιση και Ιδιωτική Πολεοδόµηση - Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι Οικισµοί και Βιώσιµη Ανάπτυξη» (άρθρα 1-27) ρυθµίζονται θέµατα
σχετικώς µε την περιβαλλοντική αναβάθµιση και την ιδιωτική πολεοδόµηση,
τους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς, τους εγκαταλελειµµένους οικισµούς και
τη βιώσιµη ανάπτυξη. Ειδικότερα, στα άρθρα 1 και 2 δίδεται ο ορισµός των
εκτάσεων, οι οποίες µπορούν να χαρακτηρισθούν ως περιοχές περιβαλλοντικής αναβάθµισης και ιδιωτικής πολεοδόµησης, τίθενται οι προϋποθέσεις
τις οποίες πρέπει να πληρούν προκειµένου να πολεοδοµηθούν και καταγράφονται οι κατηγορίες χρήσεων που µπορούν να αναπτυχθούν σε αυτές. Επίσης, καθορίζεται η διαδικασία πολεοδόµησης των εν λόγω περιοχών και
ρυθµίζονται ζητήµατα σύνταξης των απαιτούµενων µελετών (άρθρο 3). Στο
άρθρο 4 απαριθµούνται τα αναγκαία δικαιολογητικά, προκειµένου να ελεγχθεί εάν η συγκεκριµένη έκταση πληροί τις προϋποθέσεις χαρακτηρισµού
της ως περιοχής περιβαλλοντικής αναβάθµισης και ιδιωτικής πολεοδόµησης. Περαιτέρω, περιγράφεται η διαδικασία απόδοσης προς το Ελληνικό Δηµόσιο των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων των εν λόγω εκτάσεων,
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καθορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης των έργων υποδοµής, καθώς και θέµατα που αφορούν στις µεταβιβάσεις των ιδανικών µεριδίων στους δικαιούχους, όπως είναι τα µέλη Οικοδοµικών Συνεταιρισµών,
µέλη Συλλόγων κ.λπ. (άρθρο 5). Ακόµη, προσδιορίζεται το ύψος της ειδικής
χρηµατικής εισφοράς το οποίο οφείλουν οι ενδιαφερόµενοι να καταβάλλουν στο Πράσινο Ταµείο, µετά την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης και
ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες καταβολής της (άρθρο 6). Στο άρθρο 7 προσδιορίζονται οι ειδικές περιπτώσεις εκτάσεων Περιβαλλοντικής Αναβάθµισης
και Ιδιωτικής Πολεοδόµησης και ρυθµίζονται τα ζητήµατα πολεοδόµησής
τους. Περαιτέρω, καθορίζονται οι διαδικασίες αναγκαστικής συνένωσης Οικοδοµικών Συνεταιρισµών µε σκοπό την αρτιότερη πολεοδοµική οργάνωση
της χώρας και τίθεται το θεσµικό πλαίσιο και η διαδικασία καθορισµού της
Ζώνης Αστικού Αναδασµού (άρθρο 8). Στο άρθρο 9 προβλέπονται ειδικές περιπτώσεις πολεοδόµησης, ιδίως δε οικοδοµικών συνεταιρισµών, ως προς
τους οποίους δεν υφίσταται οριστικός τίτλος ιδιοκτησίας. Ακόµη, ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν Οικοδοµικούς Συνεταιρισµούς µε εγκεκριµένο
ρυµοτοµικό σχέδιο προ του έτους 1975 (άρθρο 10). Περαιτέρω, καθορίζονται Ζώνες Συγκέντρωσης Δικαιωµάτων Δόµησης (Ζ.Σ.Δ.Δ.), συµφώνως
προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4178/2013, και ζώνες υποδοχήςανταλλαγής εκτάσεων ή τµηµάτων εκτάσεων οικοδοµικών συνεταιρισµών.
Παραλλήλως, καθορίζονται ζώνες υποδοχής οικοδοµικών συνεταιρισµών-ιδιωτικών πολεοδοµήσεων πλησίον εγκαταλελειµµένων, µικρών και φθινόντων οικισµών (άρθρο 11). Στα άρθρα 12 έως 15 του προς ψήφιση νοµοσχεδίου απαριθµούνται οι κατηγορίες των οικοδοµικών συνεταιρισµών-ιδιωτικών πολεοδοµήσεων οι οποίες θα καταστούν δικαιούχοι ανταλλαγής, η σειρά προτεραιότητάς τους για την ανταλλαγή, και καθορίζονται οι Ζώνες-Υποδοχείς των εν λόγω συντελεστών και δικαιωµάτων δόµησης Οικοδοµικών
Συνεταιρισµών, καθώς και η διαδικασία ανταλλαγής. Στο άρθρο 16 προβλέπεται η έγκριση, διά προεδρικού διατάγµατος, Ειδικών Σχεδίων Περιβαλλοντικής Αναβάθµισης και Ανάπτυξης (ΕΣΠΕΡΑΑ) για λόγους ανάδειξης, προστασίας και αναβίωσης εγκαταλελειµµένων, µικρών και φθινόντων οικισµών,
µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής. Στο άρθρο 17 δίνονται οι ορισµοί των εγκαταλελειµµένων, µικρών
και φθινόντων οικισµών στους οποίους έχουν εφαρµογή οι ως άνω διατάξεις, ενώ στα άρθρα 18 έως 24 περιγράφονται οι τεχνικές παράµετροι για τη
βιώσιµη ανάπτυξή τους, καθώς και επιµέρους ζητήµατα δόµησης, αναζωογόνησης και πολεοδόµησής τους. Τέλος, εισάγονται ειδικές, µεταβατικές
και εξουσιοδοτικές διατάξεις για την εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 25-27).
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Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 28-31), υπό τον τίτλο «Λοιπές
διατάξεις», ρυθµίζονται θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, θέµατα τα οποία αφορούν, µεταξύ άλλων, τη δράση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, θέµατα τουριστικών εγκαταστάσεων καθώς και θέµατα που αφορούν τη διαχείριση υγρών και στερεών
αποβλήτων στο πλαίσιο του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης. Επίσης, εισάγονται ρυθµίσεις που αφορούν δηµόσια
ακίνητα αστικού χαρακτήρα τα οποία ευρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεων και
εκτός ορίων οικισµών (άρθρο 28), ρυθµίζονται θέµατα σχετικώς µε τη λειτουργία αθλητικών χώρων και την προστασία τους (άρθρο 29), καθώς και ζητήµατα που αφορούν την εγκατάσταση και τη λειτουργία Κέντρων Προσχολικής Αγωγής, Διαπαιδαγώγησης και Εκπαίδευσης (άρθρο 30), και την καταγραφή σε ψηφιακή βάση δεδοµένων των ορίων των οριζόµενων δια του παρόντος οικισµών (άρθρο 31).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ υπό τον τίτλο «Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας» (άρθρα 32-54) τροποποιείται και συµπληρώνεται η κείµενη νοµοθεσία σχετικώς µε την προστασία των δασών (ιδίως ο ν. 998/1979 «Περί
προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας»).
Συγκεκριµένως, µεταξύ άλλων, προσδιορίζονται εκ νέου οι κατηγορίες των
εκτάσεων που υπάγονται στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την
προστασία των δασών, συµπεριλαµβανοµένων και των δηµόσιων χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων, καθώς και ο τρόπος υπολογισµού της αξίας
των προστατευόµενων περιοχών (άρθρο 32). Επανακαθορίζεται η συγκρότηση του Τεχνικού Συµβουλίου Δασών ως προς τον αριθµό και τη σύνθεση
των Επιτροπών Επιλύσεως Δασικών Αµφισβητήσεων (άρθρο 33), προσδιορίζεται εκ νέου η διοικητική διαδικασία που ακολουθείται για την επίλυση αµφισβητήσεων και διαφορών σχετικώς µε τον χαρακτήρα µίας περιοχής ως
δάσους, δασικής έκτασης, ή δηµόσιας χορτολιβαδικής ή βραχώδους έκτασης, έως την ανάρτηση του δασικού χάρτη (άρθρο 34). Αντικαθίσταται το
Κεφάλαιο Έκτο του ν. 998/1979 (άρθρα 45-61 του ν. 998/1979) σχετικώς µε
τις επιτρεπτές επεµβάσεις σε δάση ή δασικές εκτάσεις και δηµόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις. Μεταξύ άλλων, καθορίζονται οι περιπτώσεις επιτρεπτών επεµβάσεων στις ως άνω περιοχές, καθώς και η ακολουθούµενη διαδικασία για την επέµβαση σε αυτές, η οποία ενεργείται κατόπιν
σχετικής έγκρισης από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης
Διοίκησης και καταβολής ανταλλάγµατος χρήσης και υποχρεωτικής αναδάσωσης έκτασης ίδιου εµβαδού µε εκείνη στην οποία εγκρίθηκε η επέµβαση
συµφώνως προς τα οριζόµενα στο παρόν, ενώ ορίζονται και οι περιπτώσεις
οι οποίες εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ανταλλάγµατος χρή-
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σης (άρθρο 36). Περαιτέρω, µεταξύ άλλων, εισάγονται ρυθµίσεις, συµφώνως προς τις οποίες απαγορεύεται η οικοδόµηση δασικών εν γένει εκτάσεων εκτός των προβλεποµένων επιτρεπτών επεµβάσεων και ρυθµίζονται θέµατα κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών στις οριζόµενες περιοχές (άρθρο 40), αντικαθίστανται διατάξεις του ν. 998/1970 οι οποίες αφορούν ποινικές κυρώσεις επί παράνοµων επεµβάσεων σε δασικού και αναδασωτέου χαρακτήρα εκτάσεις (άρθρο 41), παρέχονται οι απαιτούµενες εξουσιοδοτήσεις
για τη ρύθµιση µε υπουργικές αποφάσεις των οριζόµενων θεµάτων στις επιµέρους διατάξεις του παρόντος (άρθρο 42), τροποποιούνται οι διατάξεις της
υφιστάµενης νοµοθεσίας σχετικώς µε την κατάσχεση δασικών προϊόντων
λόγω παράνοµης υλοτοµίας (άρθρο 47). Τέλος, εισάγονται µεταβατικές διατάξεις δια των οποίων, συµφώνως προς την Αιτιολογική Έκθεση επί του νοµοσχεδίου, επιχειρείται η επίλυση χρόνιων προβληµάτων, καθώς και οι καταργούµενες δια του παρόντος διατάξεις (άρθρα 52 και 53).
Β. Όπως έχει ήδη επισηµανθεί (βλ. ενδεικτικώς Έκθεση της Επιστηµονικής
Υπηρεσίας επί του νοµοσχεδίου «Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής,
Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης 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. Η ρυθµιστική αυτή αρµοδιότητα του Κράτους εκδηλώνεται µε τη θέσπιση κανόνων που αποβλέπουν στην προστασία του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος,
στην ορθολογική διάταξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στον χώρο και
στη διασφάλιση της λειτουργικότητας και αισθητικής των οικιστικών περιοχών, ενόψει και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών καθεµίας από αυτές, κατά
τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης. Κατά
την παρ. 2 του άρθρου 24 του Συντάγµατος, η δόµηση γίνεται κατόπιν προηγούµενης σχεδίασης, βάσει κανόνων οι οποίοι τίθενται από τον κοινό νοµοθέτη. Έτσι, κάθε διαδικασία πολεοδόµησης απαιτεί δύο στάδια χωροταξικού
και πολεοδοµικού σχεδιασµού (βλ. ενδεικτικώς, Β. Σκουρή, Χωροταξικό και
Πολεοδοµικό Δίκαιο, 2η έκδ. 1991, εκδ. Σάκκουλα Θεσ/νίκη, σελ. 47 επ., µε
περαιτέρω εκτενείς βιβλιογραφικές παραποµπές, Α. Παπαπετρόπουλου, Δίκαιο και Πολιτική του Χωροταξικού σχεδιασµού, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2008,
σελ. 27 επ., Δ. Χριστοφιλόπουλου, Πολιτιστικό περιβάλλον, - Χωρικός σχεδιασµός και Βιώσιµη ανάπτυξη, εκδ. Π. Ν. Σάκκουλα, 2002, σελ. 113 επ., Ν.
Ρόζου, Η νοµική προβληµατική του χωροταξικού σχεδιασµού, εκδ. Α. Σάκκουλα, 1994, σελ. 107 επ., Μ. Δεκλερή, Ο Δωδεκάδελτος του περιβάλλοντος - Εγκόλπιον βιωσίµου αναπτύξεως, 1996, passim). Με τον τρόπο αυτό
«(...) τίθεται υπό την προστασία του Συντάγµατος και τελεί υπό την ρυθµι-
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στική εξουσία και τον έλεγχο της Πολιτείας η χωροταξική κατανοµή σε οικιστικές ή µη περιοχές και η εν γένει δόµηση, κατόπιν προηγούµενης σχεδιάσεως οικισµών µε βάση κανόνες που διαµορφώνονται από τον κοινό νοµοθέτη -αποδέκτη της συνταγµατικής αυτής επιταγής- και οι οποίοι πρέπει να
αποβλέπουν στην διαφύλαξη του περιβάλλοντος και στην λελογισµένη ανάπτυξη των οικισµών. Για τον λόγο αυτό, κάθε διαδικασία πολεοδοµήσεως γίνεται σε δύο στάδια, του χωροταξικού και του πολεοδοµικού σχεδιασµού. Ο
σχεδιασµός αυτός γίνεται εν όψει χωροταξικών και πολεοδοµικών κριτηρίων από όργανα του Κράτους ή υπό την άµεση εποπτεία και τον έλεγχό του
(…)» (ΣτΕ 1876/1980 Ολοµ., 3732/1980, 2525/1992, Πρακτικά Επεξεργασίας
ΣτΕ 585/1978, 101/1987, 187, 586/ 1992, 92/1993, 654/1993, κ.λπ.).
Αξίζει, επίσης, να επισηµανθεί η σηµαντική συµβολή της νοµολογίας του
Συµβουλίου της Επικρατείας ειδικότερα στη «(...) συνταγµατική υποχρέωση
της Διοικήσεως να συντάξει χωροταξικό σχέδιο» (Πρακτικό Επεξεργασίας
ΣτΕ 304/1994). Συγκεκριµένως, η νοµολογία του ΣτΕ επανειληµµένα έχει
τονίσει την υποχρέωση εκπονήσεως και την προτεραιότητα χωροταξικών
µελετών και πολεοδοµικού σχεδιασµού εντός του πλαισίου των διατάξεων
των άρθρων 24, 79 παρ. 8 και 106 παρ. 1 του Συντάγµατος «(…) ώστε να
διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος, οι άριστοι δυνατοί όροι διαβιώσεως του πληθυσµού και η οικονοµική ανάπτυξη στο πλαίσιο της αρχής
της αειφορίας (βιώσιµης ανάπτυξης). Ουσιώδης όρος για τη βιώσιµη ανάπτυξη είναι τα χωροταξικά σχέδια (…) Τα σχέδια αυτά θέτουν, µε βάση την
ανάλυση των δεδοµένων και την πρόγνωση των µελλοντικών εξελίξεων,
τους µακροπρόθεσµους στόχους της οικονοµικής και κοινωνικής αναπτύξεως και ρυθµίζουν, µεταξύ άλλων, το πλαίσιο για τη διαµόρφωση των οικιστικών περιοχών, των περιοχών ασκήσεως παραγωγικών δραστηριοτήτων και
των ελεύθερων χώρων στις εκτός σχεδίου περιοχές (…)» (ΣτΕ 2468/2011
ΕλλΔνη 2012, σελ. 1182 επ., ΣτΕ 2917/2012 ΠερΔικ 2012 σελ. 510 επ.) Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των χωροταξικών σχεδίων
«εντός ευλόγου χρόνου», κατά την οικεία ερµηνεία, είναι ανεκτός ο «(…)
µερικός χωρικός ή τοµεακός σχεδιασµός και προγραµµατισµός, προκειµένου να αποφεύγεται η άναρχη ανάπτυξη που προκαλεί υποβάθµιση και καταστροφή του περιβάλλοντος και η δηµιουργία πραγµατικών καταστάσεων
που δυσχεραίνουν και υπονοµεύουν την ορθολογική χωροταξία (…) Δεν είναι πάντως, ανεκτή από το Σύνταγµα η αναίρεση από τον νοµοθέτη, µάλιστα
δε µε αναδροµική ισχύ της θεσπισθείσας από τον ίδιο υποχρεώσεως εγκρίσεως συγκεκριµένης κατηγορίας χωροταξικών µελετών εντός ορισµένου
χρονικού διαστήµατος, εφόσον αυτή ισοδυναµεί µε την παροχή δυνατότητος επ’αόριστον πραγµατοποιήσεως των οικείων δραστηριοτήτων χωρίς ο-
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λοκληρωµένο αντίστοιχο σχεδιασµό (…)» (ΣτΕ Ολοµ. 2489/2006, ΣτΕ
2917/2012 ΠερΔικ 2012 σελ. 510 επ.).
Συµφώνως προς τις διατάξεις του προσφάτως ψηφισθέντος ν. 4269/2014,
το σύστηµα χωροταξικού σχεδιασµού αναµορφώθηκε εξ ολοκλήρου και
προβλέφθηκε εφεξής ότι ο χωρικός σχεδιασµός ασκείται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και διακρίνεται, ανάλογα µε το περιεχόµενό 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 (άρθρο 2). Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, αποτελούν σύνολα κειµένων ή και διαγραµµάτων, µε
τα οποία παρέχονται οι κατευθύνσεις του στρατηγικού χωροταξικού σχεδιασµού σε περιφερειακό επίπεδο. Κατά την κατάρτισή τους λαµβάνονται υπόψη οι άξονες και οι στόχοι της Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής, το περιφερειακό πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, τα προγράµµατα περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα και
στρατηγικές που επηρεάζουν τη διάρθρωση και ανάπτυξη του χώρου της περιφέρειας. Τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια εναρµονίζονται προς τις
κατευθύνσεις των Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων, τις οποίες µπορούν να εξειδικεύουν ή και να συµπληρώνουν εφόσον υπάρχει ρητή προς τούτο πρόβλεψη από τα οικεία Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια, συµφώνως προς τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του ν. 4269/2014). Ο πρόσφατος νόµος
4269/2014 για τη χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση και τη βιώσιµη
ανάπτυξη (ΦΕΚ Α' 142/30-06-2014) απέβλεψε στη θέσπιση ολοκληρωµένου
πλαισίου οικιστικής ανάπτυξης σε συνδυασµό µε την ταυτόχρονη αντιµετώπιση των υφισταµένων 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.
Επίσης, µε το φερόµενο ήδη προς ψήφιση Σχέδιο Νόµου ««Νέο Ρυθµιστικό
Σχέδιο Αθήνας-Αττικής, Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες
διατάξεις» τίθενται εκ νέου οι στόχοι, οι κατευθύνσεις πολιτικής, οι προτεραιότητες, τα µέτρα και τα προγράµµατα που κρίνονται αναγκαία για τη χωροταξική, πολεοδοµική και οικιστική οργάνωση των µεγάλων µητροπολιτικών κέντρων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, συµφώνως προς τις αρχές
της βιώσιµης ανάπτυξης (βλ. Αιτιολογική Έκθεση επί του ως άνω νοµοσχεδίου, σελ. 1-2).

7
ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Επί του άρθρου 10
Με την προς ψήφιση διάταξη του άρθρου 10 επιδιώκεται η ρύθµιση θεµάτων που αφορούν οικοδοµικούς συνεταιρισµούς ως προς τους οποίους υφίσταται εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο προ του έτους 1975 ή για τους οποίους έχουν εκδοθεί εγκρίσεις από τις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες, επίσης
προ του έτους 1975. Οι προτεινόµενες διατάξεις αποβλέπουν στην εφαρµογή της νοµολογίας του ΣτΕ (βλ. αποφάσεις 1058/2012 επταµελούς σύνθεσης, και 2625/2010), συµφώνως προς την οποία, η παράλειψη της Διοίκησης
να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για οικιστική αξιοποίηση δασικής έκτασης η οποία ανήκει σε οικοδοµικό συνεταιρισµό δεν συνιστά παράλειψη
οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας. Ωστόσο, η Διοίκηση µε τις ενέργειές της,
πριν τη θέση σε ισχύ του Συντάγµατος του 1975, είχε δηµιουργήσει την εύλογη προσδοκία στον αιτούντα συνεταιρισµό ότι η επίδικη έκταση θα ήταν
οικιστικά αξιοποιήσιµη. Εποµένως, όφειλε η Διοίκηση, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την απαλλοτρίωση ή την ανταλλαγή της δασικής εκτάσεως του συνεταιρισµού. Ειδικότερα, συµφώνως προς την ως άνω απόφαση, «(…) οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 50 του ν. 998/1979,
καθ’ ό µέρος προβλέπουν την δυνατότητα οικιστικής αναπτύξεως δασικών
εκτάσεων, αντίκειται ευθέως στη διάταξη του άρθρου 24 του Συντάγµατος,
η οποία απαγορεύει τη µεταβολή του προορισµού των δασών και δασικών εκτάσεων και µάλιστα απολύτως, προκειµένου περί ιδιωτικών δασών (ΣτΕ
3754/1981 Ολοµ.). Εξάλλου, η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 50 του ν.
998/1979 αποκλείει την οικιστική αξιοποίηση δασικών εκτάσεων, για την επίτευξη δε του σκοπού αυτού προβλέπει, ότι οι ήδη αποκτηθείσες δασικές εκτάσεις µπορούν να απαλλοτριωθούν ή να ανταλλαγούν µε άλλες, οι οποίες
έχουν περιληφθεί εντός της οικιστικής περιοχής. Συνεπώς, η διάταξη αυτή,
εξεταζόµενη αυτοτελώς και ερµηνευόµενη εν όψει της διατάξεως του άρθρου 24 του Συντάγµατος, συνάδει προς τις διατάξεις αυτές, µόνον βεβαίως
καθ’ ό µέρος προβλέπει την ανταλλαγή ή απαλλοτρίωση των εκτάσεων, οι οποίες είχαν αποκτηθεί προ της ενάρξεως ισχύος του Συντάγµατος 1975 είτε
δι’ αγοράς είτε διά παραχωρήσεως ή ανταλλαγής (contra ΣτΕ 4884/1987 επταµ.), δεδοµένου ότι µετά την έναρξη ισχύος του Συντάγµατος αυτού δεν
είναι πλέον θεµιτή η απόκτηση δασών και δασικών εκτάσεων µε σκοπό την
οικιστική τους αξιοποίηση (…)». Περαιτέρω, συµφώνως προς την ως άνω υπ’
αριθµ. ΣτΕ 2625/2010, επειδή στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προάσπιση των δικαιωµάτων του
ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών (Ε.Σ.Δ.Α), η οποία κυρώθηκε µε
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το άρθρο πρώτο του ν.δ. 53/1974 (Α΄ 256) και έχει υπέρτερη των κοινών νόµων ισχύ, κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, ορίζεται ότι: «Παν φυσικόν ή νοµικόν πρόσωπον δικαιούται σεβασµού της περιουσίας του. Ουδείς
δύναται να στερηθή της ιδιοκτησίας αυτού ειµή διά λόγους δηµοσίας ωφελείας και υπό τους προβλεπόµενους υπό του νόµου και των γενικών αρχών
του διεθνούς δικαίου όρους. Αι προαναφερόµεναι διατάξεις δεν θίγουσι το
δικαίωµα παντός κράτους όπως θέση εν ισχύϊ νόµους ους ήθελε κρίνει αναγκαίον προς ρύθµισιν της χρήσεως αγαθών συµφώνως προς το δηµόσιο
συµφέρον ή προς εξασφάλισιν της καταβολής φόρων ή άλλων εισφορών ή
προστίµων». Με τη διάταξη αυτή κατοχυρώνεται ο σεβασµός της περιουσίας του προσώπου, που περιλαµβάνει όχι µόνο τα εµπράγµατα, αλλά όλα
τα περιουσιακής φύσεως δικαιώµατα, καθώς και τα νοµίµως κεκτηµένα οικονοµικά συµφέροντα. Όπως έχει ερµηνευθεί συναφώς, «[η] διάταξη αυτή περιέχει τρεις χωριστούς κανόνες: Ο πρώτος κανόνας, ο οποίος διατυπώνεται
στο πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου, είναι γενικής φύσεως και θεσπίζει την αρχή της ειρηνικής απόλαυσης της περιουσίας. Ο δεύτερος κανόνας, ο οποίος περιέχεται στο δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου, καλύπτει τη στέρηση της ιδιοκτησίας, την οποία υπάγει σε ορισµένους περιορισµούς. Ο τρίτος κανόνας, ο οποίος διατυπώνεται στη δεύτερη παράγραφο,
αναγνωρίζει ότι τα συµβαλλόµενα κράτη έχουν δικαίωµα µεταξύ άλλων, να
ρυθµίζουν τη χρήση της περιουσίας κατά το γενικό συµφέρον. Ο δεύτερος
και τρίτος κανόνας, οι οποίοι αφορούν ειδικές περιπτώσεις επέµβασης στο
δικαίωµα ειρηνικής απόλαυσης της περιουσίας, πρέπει να ερµηνεύονται υπό
το φως της γενικής αρχής που διατυπώνεται στον πρώτο κανόνα (βλ. ΕΔΔΑ,
απόφαση 13-7-2006, Οικοδοµικός Συνεταιρισµός Αναπήρων και Θυµάτων
Πολέµου Αττικής και λοιποί κατά Ελλάδας, σκέψη 32)» (ΣτΕ 2625/2010). Περαιτέρω, µε την ίδια απόφαση κρίθηκε ότι «(…) [µ]ε τις παραπάνω ενέργειές
της η Διοίκηση, πριν από την ισχύ του Συντάγµατος του 1975 (…) όφειλε να
δηµιουργήσει την εύλογη προσδοκία στον αιτούντα συνεταιρισµό ότι η επίδικη έκταση θα ήταν οικιστικώς αξιοποιήσιµη. Κατόπιν τούτων, όφειλε η Διοίκηση να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την απαλλοτρίωση ή ανταλλαγή της δασικής έκτασης του αιτούντος συνεταιρισµού, κατ’ εφαρµογή της διατάξεως της παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 998/79 (…)» (ΣτΕ
2625/2010, ΣτΕ 1058/2012 Επταµ.).
2. Επί του άρθρου 28 παρ. 10
Δεδοµένου ότι δεν επανεµφανίζεται το αρκτικόλεξο «Σ.Α.» στο παρόν νοµοσχέδιο, σκόπιµο θα ήταν να αναγραφεί ολογράφως η εννοούµενη λέξη,
το δε αρκτικόλεξο να τεθεί εντός παρενθέσεων.
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3. Επί του άρθρου 28 παρ. 11
Με την προτεινόµενη διάταξη ορίζεται ότι «[τ]ουριστικές εγκαταστάσεις
για τις οποίες είχε εκδοθεί αρµοδίως έγκριση υπαγωγής τους στις διατάξεις
των νόµων 3299/2004 (Α΄ 261) και 3908/2011 (Α΄ 8) πριν την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της υπ’ αριθµ. 67659/ 9.12.2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Οικονοµικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
Τουρισµού και Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄ 3155) υπάγονται στις προϋφιστάµενες διατάξεις».
Κατά την Αιτιολογική Έκθεση «[µ]ε την παράγραφο 12 προβλέπεται η υπαγωγή στις µεταβατικές διατάξεις της κ.υ.α. του Ειδικού Χωροταξικού
Πλαισίου για τον Τουρισµό (Β΄ 3155/2013) των τουριστικών µονάδων για τις
οποίες είχε εκδοθεί έγκριση υπαγωγής τους στον αναπτυξιακό νόµο µέχρι
τη δηµοσίευσή της».
Στις µεταβατικές διατάξεις της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης περιλαµβάνεται ρύθµιση βάσει της οποίας η ως άνω απόφαση δεν καταλαµβάνει διαδικασίες αδειοδότησης τουριστικών εγκαταστάσεων εάν, πριν από
την ηµέρα της δηµοσίευσής της, είχε εκδοθεί σχετικώς «α. θετική γνωµοδότηση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ)
κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 2 του ν. 3010/2002 και τις διατάξεις των άρθρων 3 και 6 της µε αριθµ. Η.Π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 κοινής υπουργικής απόφαση, β. θετική
γνωµοδότηση Προκαταρκτικού Προσδιορισµού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) κατά τις διατάξεις του Άρθρου 2 του ν. 4014/2011, γ. έγκριση καταλληλότητας ή θετική γνωµοδότηση για την καταλληλότητα γηπέδου ή έγκριση αρχιτεκτονικής µελέτης από τον ΕΟΤ ή την Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου 12 του ν.
4002/2011».
Εκ των ανωτέρω δεν καθίσταται σαφές αν οι ανωτέρω εγκαταστάσεις
πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στις µεταβατικές ρυθµίσεις του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισµό ή, απλώς, εξαιρούνται από την
εφαρµογή του.
Εξ άλλου, διά της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης εγκρίθηκε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον
Τουρισµό, µε σκοπό, ιδίως, την «παροχή των αναγκαίων κατευθύνσεων
προς τα υποκείµενα επίπεδα χωρικού σχεδιασµού για την προώθηση της
τουριστικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο της αειφόρου, ισόρροπης, συνεκτικής
και ολοκληρωµένης διαχείρισης του χώρου». Εποµένως, οι ανωτέρω εγκα-
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ταστάσεις πρέπει να εναρµονίζονται µε τις γενικές αρχές και κατευθύνσεις
της χωροταξικής πολιτικής για την ανάπτυξη του τουρισµού και την αποφυγή σύγκρουσης χρήσεων.
4. Επί του άρθρου 28 παρ. 12
Με την προτεινόµενη διάταξη παρέχεται δυνατότητα επέκτασης ξενοδοχειακών µονάδων 4* και 5* «εντός του γηπέδου τους ή σε όµορο γήπεδο του
ιδίου ιδιοκτήτη µε τις προϋφιστάµενες διατάξεις».
Από την Αιτιολογική Έκθεση δεν προκύπτει ο λόγος περιορισµού της προτεινόµενης ρύθµισης στις εν λόγω κατηγορίες ξενοδοχειακών µονάδων.
5. Επί του άρθρου 28 παρ. 15
Με την προτεινόµενη διάταξη ορίζεται ότι «[ε]πιτρέπεται η χρήση ξενοδοχείου σε νοµίµως υφιστάµενα κτίρια σε περιοχές που οι χρήσεις τους ρυθµίζονται από ειδικά διατάγµατα προστασίας που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 του ν. 1577/1985 (Α΄ 210) και εµπίπτουν στην περιοχή αρµοδιότητας του ρυθµιστικού σχεδίου Αττικής κατά παρέκκλιση των ειδικών
αυτών διατάξεων, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής µετά από γνωµοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ και υπό τις
εξής προϋποθέσεις: αα) τα κτίρια έχουν πρόσωπο επί οδών ή λεωφόρων
στις οποίες από τον πολεοδοµικό σχεδιασµό έχουν καθοριστεί µικτές χρήσεις και ββ) στην απέναντι πλευρά της οδού ή λεωφόρου επιτρέπεται από
τον πολεοδοµικό σχεδιασµό η χρήση ξενοδοχείου».
Με τα ανωτέρω διατάγµατα χαρακτηρίζονται: α) οικισµοί ή τµήµατα πόλεων ή οικισµών ή αυτοτελή οικιστικά σύνολα εκτός αυτών, ως παραδοσιακά
σύνολα, β) χώροι, τόποι, τοπία ή ζώνες ιδιαίτερου κάλλους και φυσικοί σχηµατισµοί που συνοδεύουν ή περιβάλλουν ακίνητα και στοιχεία αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς ως χώροι, τόποι ή ζώνες προστασίας των παραδοσιακών
συνόλων, γ) αυτοτελείς φυσικοί σχηµατισµοί ανθρωπογενούς χαρακτήρα, εντός ή εκτός οικισµών, ως περιοχές χρήζουσες ιδιαίτερης προστασίας, θεσπίζονται ειδικοί όροι και περιορισµοί δόµησης και καθορίζονται χρήσεις,
κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη [π.χ., π.δ. της
26.5/16.6.89 «Χαρακτηρισµός ως παραδοσιακού τµήµατος της πόλης των Αθηνών και καθορισµός ειδικών όρων και περιορισµών δόµησης των οικοπέδων των περιοχών Εξαρχείων - Μουσείου - Στρέφη» (Δ` 411)].
Όπως έχει κριθεί, κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 6 του άρθρου 24 του
Συντάγµατος, «Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωµα του καθενός (...)», «Τα µνηµεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύο-
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νται από το Κράτος (...)» «επιβάλλεται στα όργανα του Κράτους η υποχρέωση να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα, προληπτικά και κατασταλτικά, για να
εξασφαλίζεται στο διηνεκές η προστασία των µνηµείων και άλλων στοιχείων του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Ιδιαιτέρως προνοεί το Σύνταγµα για
την προστασία και τη διατήρηση των παραδοσιακών οικισµών, δηλαδή των
οικιστικών συνόλων που διατηρούν, τον παραδοσιακό πολεοδοµικό τους ιστό και παραδοσιακά οικοδοµήµατα και στοιχεία. Μεταξύ δε των ληπτέων,
κατά περίπτωση, µέτρων συγκαταλέγονται ο χαρακτηρισµός των ανωτέρω
οικισµών ως παραδοσιακών και η θέσπιση ειδικών όρων και περιορισµών δοµήσεως αυτών. Ρυθµίσεις προς το σκοπό αυτό προβλέπονται στο άρθρο 4
παρ. 1 του ν. 1577/1985 (...) Οι επιβαλλόµενοι ειδικοί (...) όροι και περιορισµοί δόµησης, καθώς και οι χρήσεις πρέπει να τελούν σε άµεση συνάρτηση
µε την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση και ανάδειξη του ιδιαίτερου πολεοδοµικού, αισθητικού, ιστορικού, λαογραφικού και
αρχιτεκτονικού χαρακτήρα των παραδοσιακών οικισµών και να δικαιολογούνται ως προς την αναγκαιότητα επιβολής τους για την προστασία του χαρακτήρα αυτού, µε συγκεκριµένους λόγους, που πρέπει να προκύπτουν από τα
στοιχεία, στα οποία στηρίχθηκε η έκδοση του οικείου διατάγµατος» (ΣτΕ
4497/2011).
Υπό το φως των ανωτέρω θα ήταν, ενδεχοµένως, σκόπιµο να διευκρινισθεί αν εκτός από τη δυνατότητα χρήσης ξενοδοχείου σε υφιστάµενο κτήριο εντός τέτοιας περιοχής, εννοούνται και άλλες παρεκκλίσεις, επί παραδείγµατι, ως προς την επέκτασή τους ή τη δυνατότητα προσθηκών, οι οποίες αφίστανται από το γενικό πλαίσιο εναρµόνισης των κτηρίων µε την αρχιτεκτονική και τα παραδοσιακά πρότυπα της περιοχής.
6. Επί του άρθρου 28 παρ. 20
Θα ήταν χρήσιµο να διευκρινισθεί αν για την επέκταση των εγκαταστάσεων των λειτουργούντων λατοµείων αδρανών υλικών σε όµορες και αναδασωτέες (για τις οποίες έχει εκδοθεί πράξη άρσης της αναδάσωσης) περιοχές απαιτείται εξέταση ως προς τη συµβατότητά τους µε τις γενικότερες κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασµού και τις απαιτήσεις προστασίας του
περιβάλλοντος, καθώς και εξέταση εναλλακτικών λύσεων.
7. Επί του άρθρου 28 παρ. 30
Επειδή η παραποµπή στην παρ. 30 του παρόντος άρθρου (28) του νοµοσχεδίου είναι προφανώς εσφαλµένη, είναι σκόπιµο να διευκρινισθεί.

12
8. Επί του άρθρου 29
Με την προτεινόµενη ρύθµιση τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 56Α του
ν. 2725/1999, το οποίο διέπει το καθεστώς παροχής άδειας για τη λειτουργία αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων. Η προτεινόµενη διάταξη, εν αντιθέσει προς την ισχύουσα, δεν ορίζει το περιεχόµενο της εν λόγω άδειας
(π.χ., τα φιλοξενούµενα στην εγκατάσταση αθλήµατα, το είδος των δραστηριοτήτων που θα ασκούνται κατά άθληµα καθώς επίσης και τον ανώτατο επιτρεπόµενο ή µη αριθµό θεατών οι οποίοι µπορούν να παρευρεθούν ανά κερκίδα ή τµήµα της αθλητικής εγκατάστασης κατά τη διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης ή αγωνίσµατος) ούτε τα κριτήρια για την έκδοσή της (π.χ., καταλληλότητα των αγωνιστικών χώρων, των χώρων άθλησης και των λοιπών χώρων οι οποίοι προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αθλητών, προπονητών,
διαιτητών καθώς και των λοιπών χώρων της αθλητικής εγκατάστασης, ιδίως
αυτών που προορίζονται για την πρόσβαση, την παραµονή και την αποχώρηση των θεατών). Απαιτείται, εποµένως, εξουσιοδοτική διάταξη βάσει της οποίας θα ορισθούν τα ανωτέρω, συµφώνως προς την οποία θα εκδίδει τη
σχετική άδεια ο Γενικός Γραµµατέας της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
9. Επί του άρθρου 31 παρ. 3
Συµφώνως προς την προτεινόµενη διάταξη, στην περίπτωση ορίων οικισµών της περίπτωσης α΄ του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, ως ισχύει, «εντάσσονται και τα περιγράµµατα οικισµών, όπως τα όριά τους περιγράφονται στις πράξεις της Διοίκησης «περί καθορισµού ορίων οικισµών νοµίµως
υφισταµένων του έτους 1923» δυνάµει του ν.δ. 532/1970 (Α΄ 103) ή δυνάµει
των κανονιστικών αποφάσεων αυτού που εκδόθηκαν έως τη δηµοσίευση
του ν. 998/1979. Τα όρια αποτυπώνονται ως εµφαίνονται στα σχετικά συνηµµένα διαγράµµατα, που είναι δηµοσιευµένα σε Φύλλα της Εφηµερίδας
της Κυβερνήσεως και όπως έχουν εφαρµοστεί στο έδαφος. Τυχόν πράξεις
της διοίκησης που εκδόθηκαν κατ’ εφαρµογή της δασικής νοµοθεσίας για
την προστασία των εκτάσεων εντός των ως άνω ορίων ανακαλούνται αυτοδικαίως από τη δηµοσίευση του παρόντος. Επί των εκτάσεων εντός των ως
άνω ορίων δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας πλην των
περιπτώσεων κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, πάρκων και αλσών (...)».
Από την Αιτιολογική Έκθεση προκύπτει ότι «[π]ροκειµένου να αρθούν οι αντιφατικές δράσεις και οι τυχόν διοικητικές πράξεις του κράτους όλα τα
προηγούµενα χρόνια προβλέπεται ότι τυχόν πράξεις της διοίκησης κατ’ εφαρµογή της δασικής νοµοθεσίας για την προστασία των εκτάσεων εντός
των άνω ορίων ανακαλούνται αυτοδικαίως από τη δηµοσίευση του παρό-
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ντος».
Ως προς το ζήτηµα αν η έγκριση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου περιοχής
αρκεί για να αποκλείσει την εφαρµογή, στην περιοχή αυτή, των διατάξεων
περί προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων και, περαιτέρω, αν
είναι νοµίµως και επαρκώς αιτιολογηµένη η κρίση της πολεοδοµικής αρχής
ότι το ακίνητο, στο οποίο αφορά η προσβαλλοµένη άδεια, κείται εντός ορίων οικισµού προϋφισταµένου του 1923, το Συµβούλιο της Επικρατείας έχει αποφανθεί ότι «(...) οι κατά καιρούς εκδοθείσες, προ της θεσπίσεως του
Ν. 947/1979 και των κατ’ εξουσιοδότηση τούτου εκδοθέντων Π.Δ., κανονιστικές υπουργικές αποφάσεις, µε τις οποίες θεσπίσθηκαν κανόνες, αφορώντες στη διαδικασία καθορισµού των ορίων αυτών, ήσαν ανίσχυρες, ως µη
ευρίσκουσες έρεισµα σε σχετική νοµοθετική εξουσιοδότηση· εν όψει τούτου, ανίσχυρες είναι και οι εκδοθείσες κατ’ επίκληση των ανωτέρω κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων διοικητικές πράξεις, µε τις οποίες επιχειρείται ο καθορισµός των ορίων οικισµού προϋφισταµένου του 1923 και οι οποίες έχουν, οµοίως, κανονιστικό χαρακτήρα, ως συνεπαγόµενες την υπαγωγή
των ακινήτων που βρίσκονται στην οριοθετουµένη περιοχή στο κανονιστικό,
από πολεοδοµικής απόψεως, καθεστώς των προ του 1923 υφισταµένων οικισµών (βλ. ΣτΕ 2513/2001, 1503/1997, 730/1996, 1742/1994, 2345/1987,
1060/1985 κ.λπ.) (...) Υπό τα ανωτέρω δεδοµένα, µια ανίσχυρη, για τους ανωτέρω λόγους, πράξη προσδιορισµού των ορίων οικισµού, φεροµένου ως
προϋφισταµένου του 1923, δεν αρκεί για να προσδώσει νόµιµο έρεισµα σε
πράξη, µε την οποία χορηγείται άδεια οικοδοµής σε ακίνητο, φερόµενο ως
κείµενο εντός των ανωτέρω ορίων. Ως εκ τούτου (και εφ’ όσον δεν έχει εκδοθεί, κατ’ επίκληση της µνηµονευθείσης ανωτέρω ειδικής διατάξεως του
άρθρου 62 παράγραφος 8 του Ν. 947/1979 και των κατ’ εξουσιοδότησή της
εκδοθέντων Π.Δ., νοµαρχιακή απόφαση, µε την οποία χωρεί εγκύρως ο
προσδιορισµός των ορίων ορισµένου οικισµού προϋφισταµένου του 1923), η
κατά τόπον αρµόδια πολεοδοµική αρχή, επί υποβολής αιτήσεως χορηγήσεως αδείας ανεγέρσεως οικοδοµής σε ένα ακίνητο, το οποίο, κατά τους υποβάλλοντες την αίτηση, εµπίπτει εντός των ορίων οικισµού προϋφισταµένου
του 1923, οφείλει να προβεί σε δική της έρευνα επί του αναγοµένου στις
προϋποθέσεις χορηγήσεως της οκοδοµικής αδείας ζητήµατος εάν το εν λόγω ακίνητο κείται ή µη εντός των ορίων τέτοιου οικισµού και να διατυπώσει
περί του ζητήµατος τούτου ιδίαν κρίση, πλήρως και ειδικώς αιτιολογηµένη
(βλ. ΣτΕ 1742/1994, 3534/1988, 191/1988, 1060/1985 κ.ά). Κατά την έρευνα
του ζητήµατος τούτου, η πολεοδοµική αρχή δεν µπορεί να αγνοήσει τυχόν
εκδοθείσα διοικητική πράξη, µε την οποία ορισµένη έκταση, εµφανιζοµένη
ως περιλαµβάνουσα και το ακίνητο στο οποίο αφορά η αίτηση χορηγήσεως
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οικοδοµικής αδείας, κηρύσσεται αναδασωτέα, ούτε, εξ άλλου, µπορεί να
χωρήσει σε παρεµπίπτοντα έλεγχο του κύρους της τελευταίας αυτής πράξεως. Και τούτο, αφ’ ενός µεν διότι, κατά τα παγίως κριθέντα (βλ., ενδεικτικώς, ΣτΕ 4074/2001, 2519/1982), οι διοικητικές αρχές οφείλουν, κατ’ αρχήν,
να αναγνωρίζουν ως ισχυρές και να εφαρµόζουν τις πράξεις άλλων διοικητικών αρχών, οι οποίες φέρουν τα κατά νόµον γνωρίσµατα εγκύρων πράξεων
και δεν έχουν ανακληθεί από την αρµόδια διοικητική αρχή ή ακυρωθεί δικαστικώς, αφ’ ετέρου δε διότι, κατά τα παγίως, επίσης, κριθέντα (βλ. ΣτΕ
4139/2001, 1969/2000, 770/1989 κ.ά), η πράξη κηρύξεως ορισµένης εκτάσεως ως αναδασωτέας αποτελεί ατοµική πράξη γενικού περιεχοµένου και δεν
είναι, εποµένως, δεκτική παρεµπίπτοντος ελέγχου του κύρους της (βλ. ΣτΕ
3370/1988, 3186/1982 κ.ά). Κατά συνέπεια, στην εν λόγω περίπτωση, η δυνατότητα που καταλείπεται στην πολεοδοµική αρχή είναι να προβεί σε κρίση
περί του καθαρώς πραγµατικού ζητήµατος αν το ακίνητο, στο οποίο αφορά
η αίτηση χορηγήσεως της οικοδοµικής αδείας, κείται ή µη εντός των ορίων
της αναδασωτέας περιοχής, όπως αυτά προσδιορίζονται στην σχετική (µη
υποκειµένη, κατά τα εκτεθέντα, σε παρεµπίπτοντα έλεγχο του κύρους της)
διοικητική πράξη περί κηρύξεως της αναδασώσεως. Και εάν µεν η πολεοδοµική αρχή διαπιστώσει ότι το ακίνητο κείται εντός των ορίων της αναδασωτέας εκτάσεως, όπως αυτά έχουν προσδιορισθεί από την ανωτέρω πράξη αναδασώσεως, είναι υποχρεωµένη να απορρίψει την αίτηση χορηγήσεως οικοδοµικής αδείας, εν όψει του ότι οι [σχετικές] διατάξεις απαγορεύουν τη
δόµηση εντός αναδασωτέας περιοχής (πρβλ. και ΣτΕ 3580/1997, 730/1996,
µε τις οποίες κρίθηκε ότι η διάταξη του άρθρου 10 του µνηµονευθέντος ήδη
ανωτέρω Π.Δ. της 2/13.3.1981, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Π.Δ.
της 19/28.8.1981, Δ΄ 459, η οποία απέβλεψε στο να καταστήσει έγκυρες τις
ως άνω, εκδοθείσες βάσει ανισχύρων υπουργικών αποφάσεων, πράξεις καθορισµού ορίων οικισµών προϋφισταµένων του 1923, αντίκειται στο άρθρο
24 του Συντάγµατος, καθ’ ο µέρος δεν εξαιρεί ρητώς από τα ανωτέρω όρια
οικισµών τις δασικές εκτάσεις που είχαν συµπεριληφθεί εντός αυτών)· εάν,
αντιθέτως, η πολεοδοµική αρχή διαπιστώσει ότι το ακίνητο, στο οποίο αφορά η αίτηση χορηγήσεως οικοδοµικής αδείας, κείται εκτός των ορίων της κηρυχθείσης ως αναδασωτέας περιοχής, οφείλει να αιτιολογήσει πλήρως και
ειδικώς την σχετική πραγµατική κρίση της, συσχετίζοντας τα στοιχεία που
υπεβλήθησαν προς έκδοση της αδείας µε τα όρια της αναδασωτέας περιοχής, όπως προσδιορίζεται στην πράξη κηρύξεως της αναδασώσεως και στα
διαγράµµατα που τη συνοδεύουν και να χωρήσει, περαιτέρω, στον έλεγχο
του ζητήµατος αν πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις για να θεωρηθεί
ότι το ανωτέρω ακίνητο κείται εντός ορίων οικισµού προϋφισταµένου του
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1923» (ΣτΕ 264/2005. Βλ. και ΣτΕ 127/2005, 3431/2006. Επίσης, βλ., ενδεικτικώς, Πόρισµα Συνηγόρου του Πολίτη µε θέµα την αναφορά της Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος Αγ. Στεφάνου µε αντικείµενο την έκδοση
της υπ’ αρ. 34/99 οικοδοµικής άδειας από το πολεοδοµικό γραφείο Καπανδριτίου [αρ. πρωτ. αναφοράς 982/11-2-1999] και γνµδ Δ. Χριστοφιλόπουλου, Συνήγορος του Πολίτη και πολεοδοµικός σχεδιασµός, ΝοΒ 2000, σελ.
219 επ.)
Υπό το φως των ανωτέρω, η µη εφαρµογή διοικητικών πράξεων περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων δεν φαίνεται να δικαιολογείται.
10. Επί του άρθρου 32 παρ. 2
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 998/1979, η οποία αντικαθίσταται
µε την παρ. 2 του άρθρου 32 του νοµοσχεδίου, προστίθεται εδάφιο κατά το
οποίο «[µ]ε προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ορίζονται τα συνεκτιµώµενα
στοιχεία, επιστηµονικά κριτήρια για την υπαγωγή έκτασης στις περιπτώσεις
των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, όπως ισχύει».
Σχετικώς σηµειώνεται ότι κριτήρια όπως αυτά που ετέθησαν κατά την τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 998/1979 από τον ν. 3208/2003 και τα οποία έπρεπε να συντρέχουν σωρευτικώς προκειµένου να υπαχθεί µία έκταση στο
πεδίο εφαρµογής του ν. 998/1979, όπως δασοπονικά κριτήρια, και η εξάρτηση της ιδιότητας του δασικού οικοσυστήµατος από ορισµένη έκταση, αδιαφόρως της θέσης και των επικρατουσών σε αυτή εδαφολογικών, κλιµατολογικών και άλλων συνθηκών, έχει κριθεί ότι αντιτίθενται στο άρθρο 24 του Συντάγµατος (βλ. ΣτΕ 32/2013 [Ολ]).
11. Επί του άρθρου 32 παρ. 4
Με την προτεινόµενη ρύθµιση τροποποιείται το άρθρο 3 του ν. 998/1979,
το οποίο ορίζει την έννοια του δάσους και της δασικής έκτασης και τις µη υπαγόµενες στο πεδίο εφαρµογής του νόµου εκτάσεις.
Θα ήταν, ενδεχοµένως, χρήσιµο, να αποσαφηνισθεί αν στην εισαγόµενη
νέα παράγραφο 6 στοιχείο ε) εννοούνται και τα παράκτια αµµοθινικά συστήµατα µε χαρακτηριστικά δάσους, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και
οικότοποι προτεραιότητας (βλ. σχετικώς ΣτΕ 681/2011, κατά την οποία «(...)
ο τυχόν δασικός χαρακτήρας του επιδίκου δεν είναι ασύµβατος µε τη φυσική διαµόρφωσή του µε αµµοθίνες (πρβλ. ΣτΕ 2346/2009)».
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12. Επί του άρθρου 34
Με την προτεινόµενη ρύθµιση τροποποιείται το άρθρο 14 του ν. 998/1979,
το οποίο διέπει τη διαδικασία χαρακτηρισµού εκτάσεων ως δασών ή δασικών εκτάσεων.
Στη νέα παράγραφο 8.α) του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι «[ο] χαρακτήρας
των εκτάσεων επί των οποίων σχεδιάζεται η ανάπτυξη µεγάλων επενδύσεων, ή η λειτουργία Επιχειρηµατικών Πάρκων του ν. 3982/2011 ή τουριστικών
εγκαταστάσεων ή η εγκατάσταση µεγάλων έργων υποδοµής, µεταλλείων,
λατοµείων ως και σταθµών Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ. µε χρήση Α.Π.Ε., συµπεριλαµβανοµένων των έργων σύνδεσης µε το Σύστηµα ή το Δίκτυο, εσωτερικής οδοποιίας και οδοποιίας πρόσβασης και των λοιπών συνοδών έργων, καθώς και
των εκτάσεων για τις οποίες απαιτείται πράξη χαρακτηρισµού για τη σύνταξη της έκθεσης που προβλέπεται στην περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου
3 του ν. 2882/2001, όπως ισχύει εξετάζεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 1
του παρόντος κατά απόλυτη προτεραιότητα, σε χρόνο που δεν υπερβαίνει
τις σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, ενώ
οι κατά την παράγραφο 3 αντιρρήσεις στις ανωτέρω περιπτώσεις εισάγονται
για εξέταση στην επιτροπή επιλύσεως δασικών αµφισβητήσεων του άρθρου
10 του παρόντος νόµου στην πρώτη µετά την ηµεροµηνία υποβολής τους
συνεδρίαση».
Περαιτέρω «[η] πράξη χαρακτηρισµού, στις περιπτώσεις του ανωτέρω εδαφίου α΄, µετά τη νόµιµη δηµοσιοποίησή της έχει το τεκµήριο νοµιµότητας
και εκτελείται, ακόµη και αν µε αυτή η υπόψη έκταση έχει χαρακτηριστεί ως
µη δασική».
Κατά την Αιτιολογική Έκθεση, «[µ]ε τις ως άνω ρυθµίσεις επιτυγχάνεται ασφάλεια δικαίου για τους πολίτες, επενδυτές, υπηρεσίες κ.λπ. και προστατεύεται η δηµόσια περιουσία».
Προβληµατισµός θα µπορούσε να δηµιουργηθεί από τον άµεσα εκτελεστό
χαρακτήρα της πράξης όσον αφορά το ενδεχόµενο να γίνουν δεκτές αντιρρήσεις κατά της πράξης χαρακτηρισµού από τα αρµόδια όργανα, και δεδοµένου ότι η εν λόγω διαδικασία χαρακτηρισµού ορίζεται σε κάθε περίπτωση
συντοµότερη, εν σχέσει προς τις λοιπές, για λόγους δηµόσιου συµφέροντος.
13. Επί του άρθρου 36
Α. Με το παρόν τροποποιείται, µεταξύ άλλων, το άρθρο 45 του ν.
998/1979. Στην παράγραφο 1 του νέου άρθρου 45 του ν. 998/1979, όπως
προτείνεται, ορθή είναι η χρήση του προσδιορισµού «καµία» αντί του όρου
«οποιαδήποτε».
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Β. Υπό το ισχύον καθεστώς, οι επιτρεπόµενες σε δάση επεµβάσεις ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 998/1979 (δηµόσια έργα και έργα υποδοµής, όπως αεροδρόµια, τεχνητές λίµνες, φράγµατα), των παραγράφων
1 και 2 του άρθρου 59 (στρατιωτικά έργα) του ν. 998/1979 και τα όλως απαραίτητα για την τεχνητή αναδάσωση και την προστασία της βλάστησης, η δε
γενική απαγόρευση µεταβολής εν όλω ή εν µέρει του προορισµού δηµοσίου
δάσους ή δασικής έκτασης, ή η εντός αυτών εκτέλεσις έργων, ή η δηµιουργία µόνιµων εγκαταστάσεων, ή η παροχή άλλης διαρκούς εξυπηρέτησης εφόσον για τον αυτό σκοπό είναι δυνατή η παραχώρηση ή η διάθεση ή η χρησιµοποίηση εδαφών, τα οποία δεν εµπίπτουν στην έννοιαν των δασών ή δασικών εκτάσεων κατά το άρθρο 3, δεν ισχύει εφόσον πρόκειται για εκτέλεση
στρατιωτικών έργων που αφορούν άµεσα την εθνική άµυνα της χώρας, διανοίξεις δηµόσιων οδών, κατασκευή και εγκατάσταση αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων, κατασκευή και εγκατάσταση έργων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.), καθώς και των
δικτύων σύνδεσής τους µε το Σύστηµα ή το Δίκτυο του άρθρου 2 του ν.
2773/1999, υδροηλεκτρικούς σταθµούς εγκατεστηµένης ισχύος άνω των 15
MW, συµπεριλαµβανοµένων του φράγµατος και της δηµιουργούµενης για
τη λειτουργία τους τεχνητής λίµνης, άλλων έργων για δηµιουργία ταµιευτήρα αποθήκευσης νερού και εγκατάστασης αντλητικών συστηµάτων, καθώς
και των έργων σύνδεσης και κάθε συνοδού έργου.
Υπό το προτεινόµενο καθεστώς, η έγκριση επέµβασης επιτρέπεται υπό
την προϋπόθεση ότι για τη συγκεκριµένη χρήση δεν είναι δυνατή η διάθεση
δηµόσιων εκτάσεων µη υπαγόµενων στις προστατευτικές διατάξεις του ν.
998/1979, κάτι που δεν ισχύει για τα ως άνω έργα (Α.Π.Ε. κ.λπ.), προστιθέµενων και των έργων εκµετάλλευσης ορυκτών πρώτων υλών, µε εξόρυξη,
διαλογή, επεξεργασία και αποκοµιδή τους, διάνοιξη οδών προσπέλασης και
ανέγερση σχετικών εγκαταστάσεων. Επίσης, δια του παρόντος νοµοσχεδίου συστηµατοποιούνται οι διατάξεις περί επιτρεπόµενων επεµβάσεων σε
δάση για γεωργική και κτηνοτροφική εκµετάλλευση (νέα άρθρα 47 και 47Α
στον ν. 998/1979), για διάνοιξη οδών, η οποία φαίνεται να γίνεται πλέον και
εντός εθνικών δρυµών (νέο άρθρο 48 του ν. 998/1979), για εγκαταστάσεις
τουριστικού χαρακτήρα, προστιθέµενων και των σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων µεταξύ αυτών, οι οποίες φαίνεται να επιτρέπονται πλέον και εντός εθνικών δρυµών (νέο άρθρο 49 του ν. 998/1979), για κατασκηνώσεις
(νέο άρθρο 50 του ν. 998/1979), για βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, στις οποίες προστίθενται τα εργοστάσια άντλησης και εµφιάλωσης νερού, οι µονάδες µεταποίησης γεωργικών κ.λπ. προϊόντων, επιχειρηµατικά πάρκα και δεξαµενές αποθήκευσης πετρελαιοειδών (νέο άρθρο 51 του ν. 998/1979), για
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µεταλλεία και λατοµεία (νέο άρθρο 52 του ν. 998/1979), για έργα υποδοµής,
όπου προστίθενται στην ισχύουσα ενδεικτική απαρίθµηση περιπτώσεις όπως
χερσαίες εγκαταστάσεις λιµένων, εγκαταστάσεις άντλησης υδρογονανθράκων, κέντρα επεξεργασίας λυµάτων, συστήµατα διαχείρισης στερεών ή υγρών αποβλήτων (νέο άρθρο 53 του ν. 998/1979), για έργα πολιτιστικού χαρακτήρα (νέο άρθρο 54 του ν. 998/1979), για στρατιωτικά έργα (νέο άρθρο
55 του ν. 998/1979), για ορειβατικά καταφύγια (νέο άρθρο του ν. 998/1979)
και για λοιπές εγκαταστάσεις όπως αθλητικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτικά
κτήρια, νοσοκοµεία, θεραπευτήρια, και εγκαταστάσεις των Περιφερειακών
Συστηµάτων Υγείας και Πρόνοιας, ιεροί ναοί και µονές, σωφρονιστικά καταστήµατα, χώροι αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων, εγκαταστάσεις των σωµάτων ασφαλείας, υδροτριβεία παραδοσιακού
τύπου και βοτανικοί κήποι. Περαιτέρω, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις επιτρέπεται επέµβαση για τη χάραξη διαδροµών προκειµένου περί διεξαγωγής αγώνων µηχανοκίνητου αθλητισµού και ποδηλάτου και ανεύρεσης θησαυρού, προσωρινής εγκατάστασης και διαµονής πληγέντων από φυσικές
καταστροφές, καθώς και προκειµένου περί εγκατάστασης δοµικών ή µηχανικών κατασκευών, επί των οποίων τοποθετούνται κεραίες, ποµποί, αναµεταδότες και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις, και κατασκευής των απαραίτητων
συνοδών έργων αυτών (όπως οδοποιίας, οικίσκων), εγκατάστασης πάρκων
κεραιών, καθώς και κατασκευής χερσαίων εγκαταστάσεων υδατοδροµείων
(νέο άρθρο 57 του ν. 998/1979).
Σχετικώς αναφέρεται ότι στο άρθρο 24 παράγραφος 1 του Συντάγµατος
ορίζεται ότι «[η] προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωµα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων. Η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους. Απαγορεύεται η µεταβολή του
προορισµού των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για
την Εθνική Oικονοµία η αγροτική εκµετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την
επιβάλλει το δηµόσιο συµφέρον». Εξ άλλου, στο άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγµατος προβλέπονται τα εξής: «[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». Εν όψει
των οριζοµένων στις ως άνω συνταγµατικές διατάξεις, ο ν. 998/1979, περί
προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας, ει-
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σήγαγε ειδικό, αυστηρώς προστατευτικό καθεστώς για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, το πεδίο εφαρµογής του οποίου οριοθετείται στις παραγράφους 1 έως 6 του άρθρου του 3 του ν. 998/1979.
Όπως έχει κριθεί, «[µ]ε τις διατάξεις [του άρθρου 24 του Συντάγµατος] το
φυσικό περιβάλλον έχει αναχθεί σε αντικείµενο έντονου κρατικού ενδιαφέροντος και ειδικής ρυθµίσεως, επιβάλλεται δε στην Πολιτεία η υποχρέωση
να λαµβάνη ιδιαίτερα προληπτικά και κατασταλτικά µέτρα για την προστασία
του. Προκειµένου, µάλιστα, 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, αφού εκτιµηθούν οι επιπτώσεις της αλλοιώσεως στο φυσικό περιβάλλον, η σηµασία
της διαφυλάξεως των εκτάσεων µε δασική βλάστηση ή του υπό αλλοίωση
τµήµατός τους συγκριτικά µε τη σηµασία που έχει ο σκοπός για τον οποίο
αυτή επιβάλλεται καθώς και ο τρόπος, µε τον οποίο ο σκοπός αυτός θα µπορούσε ενδεχοµένως να επιτευχθή χωρίς αλλοίωση και µόνο αν ο σκοπός
δεν µπορεί να εκπληρωθή µε άλλο τρόπο που, έστω και δαπανηρότερος, δεν
θα έθιγε πάντως την υπάρχουσα στην έκταση δασική βλάστηση (...) Είναι
λοιπόν, κατά την προαναφερόµενη συνταγµατική διάταξη, ανεκτή η µεταβολή της µορφής εκτάσεως που εκτελεί δάσος ή δασική έκταση (...) προκειµένου να ικανοποιηθούν ανάγκες οι οποίες διαφορετικά δεν θα µπορούσαν να
καλυφθούν µε τη χρησιµοποίηση εκτάσεων που δεν έχουν δασικό χαρακτήρα, εφ’ όσον κριθεί ότι η συγκεκριµένη ανάγκη υπερτερεί της διαφυλάξεως
του χαρακτήρα της εκτάσεως και ότι δεν υφίσταται τρόπος ικανοποιήσεώς
της που να µη συνεπάγεται την αλλοίωση της µορφής της εκτάσεως αυτής
(...) Προληπτικώς πάντοτε, κατά την ίδια συνταγµατική διάταξη, ερµηνευόµενη ενόψει του παραπάνω σκοπού της (...) η ανάγκη αυτή πρέπει να ικανοποιείται µε τη µικρότερη δυνατή απώλεια του δασικού πλούτου (...)» (ΣτΕ
3887/2008).
Περαιτέρω, «όπως κρίθηκε µε την 2499/2012 απόφαση της Ολοµελείας
του Δικαστηρίου, κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης του άρθρου 117
παρ. 3 του Συντάγµατος, µε την οποία συµπληρώνεται η ρύθµιση για την
προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων που εισάγεται µε το άρθρο 24 παρ.
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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. Εξάλλου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καταστροφής ή αποψιλώσεως από πυρκαϊά ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, δάσους ή δασικής εκτάσεως, ως προς την οποία έχει προηγουµένως εγκριθεί, κατά τις διατάξεις των άρθρων 45 και 58 του ν. 998/1979, επέµβαση, προκειµένου να εκτελεσθεί σε αυτήν έργο υποδοµής και έχουν εκδοθεί οι απαιτούµενες για την
εκτέλεση του έργου άδειες, κατά τη διέπουσα αυτό νοµοθεσία, δεν παρακωλύεται η εκτέλεση του έργου, για το οποίο έχει ήδη εγκριθεί η επέµβαση.
Ειδικότερα, 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. Βλ., επί
παραδείγµατι, και τις ΣτΕ 2814/2013, 2816/2013 κατά τις οποίες είναι επιτρεπτή η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων εντός δασών, δασικών και
αναδασωτέων εκτάσεων κατά τη δασική νοµοθεσία, εφόσον λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για τον περιορισµό της βλάβης της δασικής βλάστησης. Βλ.
και ΣτΕ [Ολ] 2499/2012 για τα κριτήρια που αναφέρονται στην ιδιαίτερη σηµασία του έργου και την αναγκαιότητα εκτέλεσής του στη συγκεκριµένη πε-
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ριοχή).
Υπό το φως των ανωτέρω, 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 µεγαλύτερη δυνατή φειδώ, µε τη µικρότερη δυνατή απώλεια δασικού πλούτου, οι δε σχετικές επεµβάσεις επιτρέπονται 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 αλλοιώσεως του φυσικού περιβάλλοντος (βλ., µεταξύ άλλων, ΣτΕ 2694/2012, ΣτΕ
1508/2008, ΣτΕ 772/1992, 2770/1998).
Γ. Επίσης, στην παράγραφο 8 του νέου άρθρου 45 του ν. 998/1979, όπως
προτείνεται να ψηφισθεί, περιγράφεται ένα σύστηµα «περιβαλλοντικού ισοζυγίου» (βλ. Αιτιολογική Έκθεση σελ. 4, επί δε του άρθρου 46 παρ. 9, σελ.
165), κατά το οποίο «[κ]άθε επιτρεπτή επέµβαση σε δάσος, δασική έκταση ή
στις δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του
άρθρου 3 του παρόντος νόµου, που προβλέπεται κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, ενεργείται κατόπιν καταβολής ανταλλάγµατος χρήσης
και υποχρεωτικής αναδάσωσης, έκτασης ίδιου εµβαδού µε εκείνης στην οποία εγκρίθηκε η επέµβαση. Η έκταση αυτή πρέπει να βρίσκεται στην ίδια
περιοχή ή σε όµορη αυτής, ελλείψει δε έκτασης εντός της ιδίας διοικητικής
ενότητας ή όµορης αυτής, σε άλλη που θα υποδειχθεί από τη δασική υπηρεσία. Η αναδάσωση διενεργείται από το δικαιούχο της επέµβασης, µε δαπάνες του και επί τη βάσει σχετικής µελέτης, που καταρτίζεται µε επιµέλειά
του και εγκρίνεται από την δασική υπηρεσία» (βλ. και προτεινόµενο άρθρο
47 παρ. 9).
Θα ήταν, ενδεχοµένως, σκόπιµο να διευκρινισθεί αν το αντάλλαγµα αφορά σε περίπτωση αναδάσωσης που υποχρεωτικώς συντρέχει κατά το Σύνταγµα ή, κατ’ ουσίαν, πρόκειται περί το πρώτον δάσωσης ορισµένης περιοχής. Στο ίδιο πλαίσιο, θα ήταν χρήσιµο να διευκρινισθεί βάσει ποιών κριτηρίων υποδεικνύει η αρµόδια δασική υπηρεσία την έκταση η οποία θα αναδασώνεται κάθε φορά. Περαιτέρω παρατηρείται ότι το δάσος συνιστά βιοκοινότητα µε ξεχωριστή χλωρίδα και πανίδα, δηµιουργούµενο, κατά κανόνα,
µετά την παρέλευση αρκετού χρόνου. Η αναδάσωση σε άλλο σηµείο από εκείνο όπου θα γίνει η επέµβαση δεν διασφαλίζει την αποφυγή διατάραξης
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των οικοσυστηµάτων και της οικολογικής ισορροπίας στο σηµείο της επέµβασης ούτε εγγυάται την επαναδηµιουργία του ίδιου οικοσυστήµατος σε άλλη περιοχή. Υπό το φως των ανωτέρω, δηµιουργείται προβληµατισµός ως
προς τη λειτουργία της υποχρεωτικής αναδάσωσης ως αντισταθµίσµατος
στην επέµβαση και αλλοίωση ορισµένου δάσους ή δασικής έκτασης µε οργανική ενότητα.
Δ. Συµφώνως προς την παρ. 4 του προτεινόµενου νέου άρθρου 57 του ν.
998/1979, επιτρέπεται η προσωρινή εγκατάσταση και διαµονή πληγέντων από φυσικές καταστροφές στις οριζόµενες δασικές εκτάσεις.
Εν προκειµένω θα ήταν χρήσιµο να διευκρινισθεί ο «όρος προσωρινή εγκατάσταση και διαµονή» όσον αφορά το είδος των εγκαταστάσεων, εάν
δηλαδή θα πρόκειται για µόνιµες ή ευχερώς αποµακρυνόµενες κατασκευές,
όπως, επίσης, και όσον αφορά τη δυνατότητα εκτέλεσης έργων διευκόλυνσης της διαµονής των πληγέντων.
Ε. Οι διατάξεις του προτεινόµενου νέου άρθρου 59 του ν. 998/1979 προβλέπουν επιτρεπόµενες επεµβάσεις σε πάρκα και άλση.
Σχετικώς σηµειώνεται ότι, συµφώνως προς νοµολογία Συµβουλίου της Επικρατείας, «τα άλση και πάρκα που βρίσκονται σε κοινόχρηστο χώρο εντός
εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου εξοµοιώνονται µε τα δασικά οικοσυστήµατα και υπάγονται στην ιδιαίτερη προστασία που θεσπίζεται για τα δάση
και τις δασικές εκτάσεις µε το άρθρο 24 του Συντάγµατος. Κατά συνέπεια,
δεν επιτρέπεται η µεταβολή της χρήσης ή του προορισµού των εντός σχεδίου πόλεων κοινοχρήστων εκτάσεων, οι οποίες καλύπτονται από δασική βλάστηση που έχει δηµιουργηθεί φυσικώς ή τεχνητώς (πάρκα ή άλση), ειµή µόνον κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις που προβλέπονται από διάταξη νόµου
για την ικανοποίηση σκοπού, επιβαλλοµένου από το δηµόσιο συµφέρον,
σύµφωνα µε την ανωτέρω συνταγµατική διάταξη (…)» (ΣτΕ 1562/2011) (βλ.
επίσης, ΣτΕ 677/2010 Ολοµ., ΣτΕ 1978/2002, ΣτΕ 974/2005).
14. Επί του άρθρου 42 παρ. 14
Με την προτεινόµενη διάταξη ορίζεται ότι «[µ]ε αποφάσεις του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση
συναρµόδιου Υπουργού, ρυθµίζονται οι λοιπές αναγκαίες λεπτοµέρειες για
την εφαρµογή του παρόντος νόµου».
Σχετικώς παρατηρείται ότι µε τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγµατος παρέχεται στον κοινό νοµοθέτη η δυνατότητα να µεταβιβάζει
στην εκτελεστική εξουσία την αρµοδιότητά του προς θέσπιση κανόνων δι-

23
καίου. Τίθεται δε ο κανόνας ότι η νοµοθετική εξουσιοδότηση που επιβάλλεται να είναι ειδική και ορισµένη παρέχεται στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας
ως αρχηγό της εκτελεστικής εξουσίας, ο οποίος ασκεί την µεταβιβαζόµενη
αρµοδιότητα µε προεδρικά διατάγµατα. Ως φορείς της κατ’ εξουσιοδότηση
ασκούµενης νοµοθετικής αρµοδιότητας δύνανται να ορίζονται, εκτός του
Προέδρου της Δηµοκρατίας, και άλλα όργανα της Διοίκησης, εφόσον πρόκειται περί ειδικότερων θεµάτων ή θεµάτων µε τοπικό ενδιαφέρον ή χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτοµερειακό. Όπως δε γίνεται παγίως δεκτό (βλ. ΣτΕ [Ολ]
235/2012, 1210/2010, 2815/2004 κ.ά.), ως «ειδικότερα θέµατα», για τη ρύθµιση των οποίων επιτρέπεται η παροχή νοµοθετικής εξουσιοδοτήσεως σε
άλλα, πλην του Προέδρου της Δηµοκρατίας, όργανα της Διοικήσεως, νοούνται εκείνα τα οποία αποτελούν, κατά το περιεχόµενό τους και σε σχέση µε
την ουσιαστική ρύθµιση που περιέχεται στο νοµοθετικό κείµενο, µερικότερη
περίπτωση ορισµένου θέµατος που αποτελεί το αντικείµενο της νοµοθετικής ρυθµίσεως. Απαιτείται, εποµένως, στην περίπτωση αυτή, να περιέχει το
νοµοθετικό κείµενο όχι απλώς τον καθ’ ύλην προσδιορισµό του αντικειµένου
της εξουσιοδοτήσεως, αλλά, επί πλέον, και την ουσιαστική ρύθµισή του, έστω και σε γενικό, ορισµένο όµως, πλαίσιο, σύµφωνα προς το οποίο θα ενεργήσει η Διοίκηση προκειµένου να ρυθµίσει τα µερικότερα θέµατα. Η ανωτέρω δε ουσιαστική ρύθµιση µπορεί να υπάρχει τόσο στις διατάξεις του εξουσιοδοτικού νόµου όσο και σε διατάξεις άλλων νόµων σχετικών µε τα θέµατα που αποτελούν αντικείµενο της νοµοθετικής εξουσιοδοτήσεως» (ΣτΕ
[Ολ] 2186/2013). Λεπτοµερειακό δε είναι το ζήτηµα που αφορά τη θέσπιση
όλως δευτερευουσών και επουσιωδών ρυθµίσεων, ενώ οι κύριες και ουσιώδεις ρυθµίσεις πρέπει να έχουν τεθεί από τον ίδιο τον νοµοθέτη (ΣτΕ
2820/1999, 2967/1999), ενώ τεχνικού χαρακτήρα είναι το θέµα που αφορά
στη θέσπιση ρύθµισης για την οποία απαιτείται παρέµβαση αρµόδιου τεχνικού οργάνου (ΣτΕ 2820/1999, 2967/1999).
Υπό το φως των ανωτέρω δηµιουργείται προβληµατισµός ως προς το ορισµένο της ως άνω εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και τον κατά περίπτωση συναρµόδιο Υπουργό να ρυθµίζουν µε κ.υ.α. τις λοιπές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή οποιουδήποτε θέµατος, και όχι συγκεκριµένων θεµάτων του παρόντος νοµοσχεδίου, το οποίο µάλιστα περιλαµβάνει ευρύτατο φάσµα ρυθµίσεων.
15. Επί του άρθρου 43 παρ. 9
Στην προτεινόµενη διάταξη η φράση «(…) οι εκτάσεις των περιπτώσεων
α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, όπως ισχύ-
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ει (…)» πρέπει να αντικατασταθεί από την φράση «(…) οι εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του 998/1979, όπως ισχύει (…)».
16. Επί του άρθρου 44
Με την προτεινόµενη διάταξη ορίζεται ότι κτήρια, εγκαταστάσεις και υποδοµές, όπως δασικά κτήρια, δασοφυλάκεια, πυροφυλάκεια, αποθήκες, υδατοδεξαµενές, φυτώρια, εργοστάσια ξυλείας, ιχθυογεννητικοί σταθµοί, ορειβατικά καταλύµατα, ξύλινα λυόµενα οικήµατα κ.λπ., συµπεριλαµβανοµένων
και των ακινήτων που αποτελούσαν περιουσία των ταµείων γεωργίας κτηνοτροφίας και δασών των νοµών που χρησιµοποιούν οι Δασικές Υπηρεσίες,
καθώς και τα κτήρια και γενικά οι υποδοµές που ανεγέρθηκαν εντός δασών,
δασικών εκτάσεων και δηµόσιων εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της
παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου και παραδόθηκαν στις δασικές υπηρεσίες λόγω εκπλήρωσης του σκοπού της επέµβασης ή επειδή εγκαταλείφθηκαν, αν δεν είναι αναγκαία στις Δασικές Υπηρεσίες που τα χρησιµοποιούν, επιτρέπεται να παραχωρούνται κατά χρήση για ορισµένο χρόνο,
άνευ ανταλλάγµατος προς το Δηµόσιο ή προς Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή κατόπιν ανταλλάγµατος, σε φυσικά ή σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εκπληρούν κοινωφελή ή µη σκοπό. Τα ως άνω ακίνητα διατίθενται κατά προτεραιότητα για την εγκατάσταση κέντρων
υποδοχής και φιλοξενίας µεταναστών. Η διαχείριση των παραχωρούµενων
ακινήτων γίνεται κατά παρέκκλιση των περί των χρήσεων γης και των όρων
δόµησης κείµενων πολεοδοµικών διατάξεων, αν είναι αναγκαίο προκειµένου
να εκπληρωθεί ο σκοπός της παραχώρησης. Η παραχώρηση γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
µετά από εισήγηση της Ειδικής Γραµµατείας Δασών, µε την οποία καθορίζεται και το τίµηµα, ο σκοπός της παραχώρησης και µπορεί να τίθενται όροι, η
µη εκπλήρωση των οποίων συνεπάγεται την ανάκλησή της.
Σχετικώς σηµειώνεται ότι, λόγω της συνταγµατικής προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων, «(…) µόνον κατ’ εξαίρεση παρέχεται ευχέρεια στον κοινό νοµοθέτη να επιτρέπει επεµβάσεις που µεταβάλλουν ή αλλοιώνουν το δασικό χαρακτήρα αυτών, εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος, υπό τον όρο, πάντως, ότι η θυσία της δασικής
βλαστήσεως αποτελεί το µόνο πρόσφορο µέσον για την ικανοποίηση αυτών
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των αναγκών και ότι οι επεµβάσεις περιορίζονται στο απολύτως αναγκαίο
µέτρο, γίνονται δηλαδή µε την µικρότερη δυνατή απώλεια δασικού πλούτου
(…)». (…) «Εξ άλλου ενόψει της συνταγµατικής προστασίας των δασών και
δασικών εκτάσεων, οι (…) διατάξεις της δασικής εν γένει νοµοθεσίας είναι
στενά ερµηνευτέες και επιτρέπουν την κατ’ εξαίρεση µεταβολή της µορφής
των δηµοσίων δασικών εκτάσεων αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των απαριθµούµενων σε αυτές σκοπών, χωρίς να επιτρέπουν την επέκταση της εφαρµογής τους και για άλλους, έστω παρεµφερείς, σκοπούς. Περαιτέρω,
κατά την έννοια των ίδιων αυτών διατάξεων, ερµηνευοµένων σύµφωνα µε
τις (…) διατάξεις του Συντάγµατος, η παραχώρηση δηµόσιας δασικής έκτασης προς επιδίωξη ενός καταρχήν επιτρεπτού κατά το Σύνταγµα και τον νόµο σκοπού, τελεί (…) υπό την προϋπόθεση ότι η Διοίκηση διαπίστωσε την
έλλειψη κατάλληλων, µη δασικών εκτάσεων και την, ως εκ τούτου, αναγκαιότητα για την θεραπεία του σκοπού αυτού παραχωρήσεως εκτάσεως µε δασικό χαρακτήρα (…)» (ΣτΕ 2694/2012).
Εν προκειµένω, δεδοµένου ότι τα ως άνω ακίνητα είχαν παραχωρηθεί για
συγκεκριµένους, συναφείς µε τον προορισµό και τη προστασία του δάσους
σκοπούς, θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο να ορισθούν στην προτεινόµενη
διάταξη «οι κοινωφελείς ή µη σκοποί» για την εκπλήρωση των οποίων τα ακίνητα αυτά παραχωρούνται εκ νέου δια της προτεινόµενης διάταξης.
17. Επί του άρθρου 53
Α. Για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας, θα ήταν ενδεχοµένως ορθότερο
ο τίτλος του παρόντος να αντικατασταθεί από τον τίτλο «Καταργούµενες
διατάξεις» και η παρ. 2 να αποτελέσει ξεχωριστή ρύθµιση.
Β. Συµφώνως προς την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 2 του παρόντος:
«Οι διατάξεις των εδαφίων της παραγράφου 2Β του άρθρου 13 του ν.
1734/1987 τα οποία προσετέθησαν µε το άρθρο 16 του ν. 2040/1992 και την
παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4208/2013 (Α΄ 252) παραµένουν σε ισχύ».
Σηµειώνεται σχετικώς ότι σε παλαιότερη Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής έχει εκφρασθεί προβληµατισµός, ο οποίος διατηρείται
κατά το αντικείµενο της προτεινόµενης ρύθµισης, ως προς το αν η διάταξη
της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4208/2013 συνάδει προς την εκ του άρθρου
24 του Συντάγµατος επιβαλλοµένη προστασία των δασών (βλ. την από
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29.10.2013 Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του νοµοσχεδίου «Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ν. 4298/2013),
παρατήρηση 2).
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