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* Η προώθηση της συνολικής πολιτικής επίθεσης στα δικαιώματα της εργατικής τάξης (εργασιακές 
αναδιαρθρώσεις, μείωση τιμής εργατικής δύναμης). 
 
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η κυβερνητική πολιτική αξιοποιεί ένα σύνολο 
νομοθετικών “εργαλείων” και άλλων παρεμβάσεων, οι οποίες  συγκροτούν ένα ενιαίο πλαίσιο 
πολιτικής της αστικής τάξης και  το εργατικό και λαϊκό κίνημα συνολικά πρέπει να εκφράσει την 
κάθετη αντίθεσή του. 
 
Στον αντίποδα αυτού του πλαισίου, είναι η αρχή ότι, από τη σκοπιά της εργατικής τάξης η γη και η 
χρήση της είναι κοινωνικό αγαθό. Στόχος και κριτήριο για την οργάνωση του κοινωνικού χώρου 
πρέπει να είναι η συνδυασμένη ικανοποίηση του συνόλου των λαϊκών αναγκών. Η συγκεκριμένη 
κοινωνική αξιοποίηση της γης και του χώρου γενικότερα, προϋποθέτει την κοινωνική ιδιοκτησία 
στη γη και τον κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας, προϋποθέτουν την ρήξη με τα μονοπώλια και 
την εξουσία τους, την αποδέσμευση απ’ την ΕΕ με εργατική λαϊκή εξουσία.  
 
Αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο πολιτικής στο οποίο εντάσσεται το εν λόγω Νομοσχέδιο, το οποίο 
αποτελεί συνέχεια του αντιδασικού Νόμου 4280/2014, συνέχεια της κυβερνητικής πολιτικής που 
εκφράζει και υπηρετεί τους σχεδιασμούς των μονοπωλιακών ομίλων.  
Οδηγεί σε αποχαρακτηρισμούς  δασών και δασικών εκτάσεων,  νομιμοποιεί τις  παράνομες 
εκχερσώσεις, δίνει κυριότητα σε δάση και δασικές εκτάσεις, που έχασαν το δασικό τους 
χαρακτήρα μέχρι το 1975. 
Συμβάλει στη διαμόρφωση ενός συνολικά ασφυκτικότερου πλαισίου για τους μικροϊδιοκτήτες γης 
στις υπό ρυμοτόμηση/πολεοδόμηση περιοχές και τους εκβιάζει  να προχωρήσουν σε πώληση της 
γης τους σε μεγάλα μονοπωλιακά συμφέροντα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
 
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει ρυθμίσεις-αλλαγές, που βοηθούν την υλοποίηση του αστικού 
πολεοδομικού σχεδιασμού, ο οποίος είναι αντίθετος με τις λαϊκές ανάγκες.   
 
1. Άρθρο 1 παρ. 4 : Αυξάνει η εισφορά σε γη για τους μικροϊδιοκτήτες γης με ιδιοκτησία έως 250τμ 
από 10% σε 15% και την μειώνει την εισφορά για τη μεγάλη ιδιοκτησία από 500 μέχρι 10.000τμ 
κατά 10% σε σχέση με τις τιμές, που ίσχυαν μέχρι σήμερα. 
 
2. Η αλλαγή της ημερομηνίας βάσης υπολογισμού της οφειλόμενης εισφοράς σε γη από την 30η 
Μαρτίου 1982 στην 28η Μαΐου 2014 οδηγεί στην de facto «τακτοποίηση» των καταπατήσεων γης 
που έγιναν στο μεσοδιάστημα των 32 ετών που μεσολάβησαν. Συγχρόνως, η αναδρομική 
εφαρμογή του μέτρου, με αναφορά στο ιδιοκτησιακό status quo προ 7 μηνών, σε συνδυασμό με 
την αυστηροποίηση της διαδικασίας μεταβίβασης και κατάτμησης των οικοπέδων πιέζουν ακόμα 
περισσότερο δεκάδες χιλιάδες μικροϊδιοκτήτες γης. 
 
3. Προσχηματική  η επίκληση της ανάγκης για εξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων και υποδομών, 
αφού προβλέπει τη δυνατότητα υποκατάστασης σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής, των 
χαρατσιών της εισφοράς σε χρήμα με επιπλέον εισφορά σε γη ίσης αξίας. Ωθείται, δηλαδή, η μάζα 
των μικροϊδιοκτητών γης να πουλήσουν όσο-όσο τα οικόπεδά τους, προκειμένου να απαλλαγούν 
από το νέο χαράτσωμα που έρχεται να προστεθεί στον ΕΝΦΙΑ, το ΦΠΑ και τους άλλους 
ληστρικούς φόρους.  Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα - κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου - να 
υποκαταστήσει μέρος της εισφοράς σε γη με αντίστοιχη επιπλέον εισφορά σε χρήμα. (οι 
«κοινωνικές ανάγκες για κοινόχρηστους χώρους και έργα υποδομών» πάνε περίπατο χάριν του 
«ζεστού χρήματος», που θα εισρεύσει στα κρατικά ταμεία για να τροφοδοτήσει τα επενδυτικά 
σχέδια των μεγάλων ομίλων…) Τέλος την ίδια στιγμή που υποτίθεται ότι «καίγεται» να εξασφαλίσει 
επαρκείς ποσότητες γης για έργα υποδομής και κοινόχρηστους χώρους, θεσπίζει την αυτοδίκαιη - 
χωρίς απαίτηση δικαστικής απόφασης - άρση των αποφάσεων των ΟΤΑ για απαλλοτριώσεις, μετά 
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την παρέλευση 20ετίας από την δημοσίευση του ρυμοτομικού/πολεοδομικού σχεδίου στο πλαίσιο 
του οποίου είχαν επιβληθεί, ή την παρέλευση 10ετίας από την κύρωση της σχετικής πράξης 
εφαρμογής.  
 
4. Επιπλέον, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει de facto τους ΟΤΑ από το να προβαίνουν σε 
δεσμεύσεις χώρων για κάλυψη κοινωνικών αναγκών, θεσπίζεται η υποχρέωση άμεσης καταβολής 
των αποζημιώσεων λόγω απαλλοτρίωσης στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, γεγονός που, στις 
σημερινές συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για την πλειοψηφία των ΟΤΑ είναι αδύνατο. 
 
5. Εντείνει εμπορευματοποίηση γης,  «απελευθερώνει» την τακτοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων 
περιπτώσεων που με βάση τις μέχρι τώρα πολεοδομικές και ρυμοτομικές  ρυθμίσεις, δεν 
μπορούσαν να οικοδομήσουν ή να νομιμοποιήσουν παρανομίες ή δεν μπορούσαν νόμιμα να 
εξασφαλίσουν τις αγοραπωλησίες για να χτίσουν (Άρθρο 1, παρ 7).  Τώρα όλα αυτά μπορούν να 
γίνουν και μάλιστα στο όνομα της κρίσης με λιγότερα χρήματα. 
 
6. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι διαδικασίες απαλλοτρίωσης, που δεν έχουν γίνει, τερματίζονται 
προς όφελος των ιδιοκτητών και σε βάρος των όποιων «δημόσιων έργων». 
 
7.  Άρθρο 3, παρ. 19 : Παρέχεται η δυνατότητα με Π∆  ένταξης   δεσμευμένων χώρων στην 
Τράπεζα Γης προκειμένου να αποτελέσουν «νέα δεξαμενή» ανταλλαγής - δόμησης  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
 

1. Νομιμοποιεί οικόπεδα οικισμών που δεν έχουν ρυμοτομικό και αμφισβητούνταν η κυριότητα 
και ο χαρακτήρας τους ενώ βάζει νέες παρεκκλίσεις ( Άρθρο7 ). 

2. Άρθρο 9 : Στις περιοχές Εξάρχεια, Μουσείο, Στρέφη, Πλάκα, επιτρέπει λειτουργία ΝΕΩΝ 
εμπορικών, καταστημάτων καφενείων, ταβερνών  

3. Άρθρο 10 : Eπιτρέπονται σε περιοχές αμιγούς μέχρι σήμερα κατοικίας να γίνουν εμπορικά 
καταστήματα κλπ,  ρυθμίσεις για το ιστορικό κέντρο που εντείνουν την 
εμπορευματοποίηση, τις αγοραπωλησίες  διευκολύνοντας την επιχειρηματική δράση 

4. Άρθρο 12, παρ. 2 : Nομιμοποιεί όλες τις αγοραπωλησίες σε εκτάσεις που είχαν 
αμφισβητηθεί ως παράνομες από τον Ν. 998/1979 ή είχαν βγει παράνομες σε δάση και 
δασικές εκτάσεις γιατί έγιναν (λέει) πριν το νομό κι επειδή έγιναν κι άλλες μεταγενέστερες 
συναλλαγές. Καταργεί ουσιαστικά τις πράξεις χαρακτηρισμού, που είναι η  μονή πράξη για 
τον χαρακτήρα μιας έκτασης. Νομιμοποιεί έτσι παράνομες αγοραπωλησίες σε δάση και 
δασικές εκτάσεις στην συντριπτική πλειοψηφία των οποίων αυτοί που πουλούσαν ή έκτιζαν 
δεν είχαν νόμιμα συμβόλαια. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της αναγνώρισης των λεγόμενων 
«πληροφοριακών εγγραφών» των δασικών υπηρεσιών  ως τελεσίδικων.  

5. Άρθρο 12, παρ. 3 : Αίρει τις κηρύξεις αναδασωτέων σε δάση και δασικές εκτάσεις, αν σε 5 
χρόνια δεν έχουν γίνει αναδασώσεις ( γιατί άραγε? ). 

6. Άρθρο 12, παρ. 4 : Νομιμοποιεί όλες τις εκχερσώσεις δασών και δασικών εκτάσεων, που 
έγιναν για γεωργική εκμετάλλευση μέχρι το 1975 και μέχρι  το 2007 στο όνομα του 
δημόσιου συμφέροντος, έτσι δίνει κυριότητα σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις και 
παρά το ότι λέει ότι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για γεωργική καλλιέργεια η πείρα 
λέει ότι  ως γεωργικές δεν εντασσόταν στη δασική νομοθεσία γινόταν οικόπεδα σπίτια 
ξενοδοχεία κλπ 

7. Άρθρο 12, παρ. 6 :  Επιτρέπει και σωφρονιστικά καταστήματα σε δημόσια δάση  
8. Άρθρο 12, παρ. 7 : Επιτρέπει σε λατομεία να επεκτείνουν τη λειτουργία τους σε όμορες 

δασικές εκτάσεις και δάση αλλά και σε εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες!!! 
(πρέπει να είναι φωτογραφική διάταξη) 

9. Άρθρο 12, παρ. 8 δίνει τη δυνατότητα 3 χρόνια ακόμη παράνομης δραστηριότητας χωρίς 
άδεια δασικής υπηρεσίας εκτός από τις  κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ναών, κέντρων 
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περιβαλλοντικής ενημέρωσης και πολιτιστικών εγκαταστάσεων (μπορεί να είναι και κέντρα 
διασκέδασης, τουριστικών δραστηριοτήτων κλπ) 

10. Άρθρο. 12 παρ 9 στο όνομα του ότι το δασικό οικοσύστημα είναι δυναμικό και εξελίσσεται, 
δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουν και οριστικοί δασικοί χάρτες οι οποίοι όταν γίνονταν 
οριστικοί  δεν μπορούσε μετά κάποιος σε έκταση που είχε χαρακτηρισθεί δάσος ή δασική 
έκταση να αλλάξει το χαρακτήρα της  ( γεωργική, οικόπεδο κλπ) τώρα μπορεί !!! Γιατί άραγε 
δεν μπορεί να ισχύσει και το αντίθετο? ∆ηλαδή έκταση που ήταν γεωργική και δασώθηκε να 
τροποποιηθεί ο δασικός χάρτης και να μπει ως δάσος ή δασική έκταση? Γιατί δεν το 
προβλέπει αυτό? 

11. Άρθρο 12, παρ. 10 : Όσες δασικές εκτάσεις ή δάση ακόμη και με παράνομες διοικητικές 
πράξεις (π.χ. άδειες από πολεοδομία παράνομες) χτιστήκαν ή γενικότερα «άλεσαν το 
δασικό χαρακτήρα»  και μέχρι σήμερα τα δασαρχεία έκαναν μηνύσεις και πρωτόκολλα 
διοικητικής αποβολής για καταπάτηση εκχέρσωση κλπ, τώρα όσα έγιναν πριν το 1975 
νομιμοποιούνται.  

12. Άρθρο 12, παρ. 11 : Tα ίδια για τη συμπλήρωση δασικών χαρτών στο όνομα της ύπαρξης 
άλλων διοικητικών πράξεων που «δεν συμπεριλήφθηκαν»  ανατρέπει και νομιμοποιεί 
αλλαγές χρήσης, που μπορεί να είναι παράνομες. 

 
 

      Με βάση τα παραπάνω  
 
Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ( ΠΑΝΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ) & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ            
ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΨΗ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΙ  ΖΗΤΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ  
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