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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συζητήθηκε στη μόνιμη  επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το σχέδιο
νόμου του  Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις
και άλλες διατάξεις».

Στη συζήτηση συμμετείχαν Επιμελητηριακοί, Κοινωνικοί και Συνδικαλιστικοί φορείς
μεταξύ  των  οποίων  το Γεωτεχνικό  Επιμελητήριο  Ελλάδας,  η  ΠΟΓΕΔΥ και  η ΠΕΔΔΥ οι
οποίοι  και  τοποθετήθηκαν  (εισήγηση  προέδρου  ΠΕΔΔΥ  και  Αντιπροέδρου  ΓΕΩΤΕΕ  κ
Νικόλαο Μπόκαρη) και ζήτησαν την απόσυρση του επίμαχων ρυθμίσεων . 

Οι ενστάσεις των συνδικαλιστικών φορέων επικεντρώθηκαν στο άρθρο 12 του εν λόγω
Νομοσχεδίου  το  οποίο  εισάγει  διατάξεις  που  ενδεχόμενα  θα  κριθούν  δικαστικά  ως
αντισυνταγματικές  και  αυτό  αναπτύχθηκε  και  τονίστηκε  ιδιαίτερα  από  όλους  όσοι
τοποθετήθηκαν στη συζήτηση. 

Επιγραμματικά οι ενστάσεις που κατατέθηκαν αφορούσαν : 

1. Στην  παράγραφο  2  του  άρθρου  12:  Η  παράγραφος  αυτή  αφορά  στα  έγγραφα
πληροφοριακού  χαρακτήρα που εκδόθηκαν από τις  δασικές  Υπηρεσίες  μετά την 11η Ιουνίου
1975, χωρίς να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη ενδικοφανής διαδικασία του παρόντος άρθρου
14  του  Ν.998/79,   που  πλέον   θεωρούνται  τελεσίδικα  και  ο  χαρακτήρας  της  έκτασης  δεν
επανεξετάζεται. Τυχόν προσφυγές που ασκήθηκαν στις   επιτροπές του άρθρου 10 του Ν.998/79
θεωρούνται ως μη ασκηθείσες .

Η θέση μας ήταν ότι  η ρύθμιση αυτή θα δημιουργήσει  προβλήματα στις   δασικές
Υπηρεσίες, κατά την εφαρμογή της και παράλληλα  αντίκειται στη συνταγματική αρχή της
ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1), αφού για άλλους πολίτες θα έχει ισχύσει η ενδικοφανής διαδικασία
του άρθρου 14 του Ν. 998/1979 και για άλλους, δηλαδή τους καταλαμβανόμενους από την
προτεινόμενη ρύθμιση,  δεν  θα ισχύσει  και  το  σημαντικότερο θα καταλάβει  εκτάσεις,  που
πιθανόν σήμερα να έχουν δασωθεί. 

Θα μπορούσε ίσως να υπάρξει μια πρόβλεψη για τα πληροφοριακού χαρακτήρα έγγραφα,
που εκδόθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 998/1979 και χρησιμοποιήθηκαν ενώπιον άλλης
αρχής  και  βάσει  των  οποίων  εκδόθηκαν  άλλες  διοικητικές  πράξεις  (όπως  άδειες  οικοδομής),
πράγμα που συνάδει και με την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη απέναντι στη
Διοίκηση και τις διοικητικές πράξεις. Και τούτο, διότι, πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 998/1979,
δεν προβλεπόταν η ενδικοφανής διαδικασία του άρθρου 14 του εν λόγω Νόμου. 
2. Στην  παράγραφο  4  του  άρθρου  12. Η  παράγραφος  αυτή  αφορά  στις  εκτάσεις  που
εκχερσώθηκαν για γεωργική εκμετάλλευση χωρίς άδεια της αρμόδιας δασικής αρχής, μετά τη θέση
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σε  ισχύ  του  Συντάγματος  του  1975  και  έως  την  7η  Μαρτίου  2007,  που  ξεκίνησε  η
αεροφωτογράφιση του συνόλου της χώρας από την «ΕΚΧΑ Α.Ε.», και υπό την προϋπόθεση ότι
διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα, οι οποίες δύνανται να υπαχθούν στις παραγράφους 2 και 4
του άρθρου 47 του παρόντος νόμου, όπως ισχύει, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά
και μόνο για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια και εκμετάλλευση…..κ.α 
          Η θέση μας επί αυτής της διατύπωσης είναι ότι η προτεινόμενη ρύθμιση αντίκειται
ευθέως  στο άρθρο 117 παρ.  3  του  ισχύοντος  Συντάγματος,  που ορίζει  ότι: «3.  Δημόσια  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.».

Το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος δεν προβλέπει εξαιρέσεις στην εφαρμογή του,
όπως για λόγους δημοσίου συμφέροντος, που επικαλείται η προτεινόμενη ρύθμιση, αλλά  με
απόλυτο  τρόπο επιβάλλει  την  υποχρεωτική  κήρυξη  των  δασικού  χαρακτήρα  εδαφικών
εκτάσεων που εκχερσώνονται αυθαίρετα, ως αναδασωτέων και το σημαντικότερο αποκλείει
παντελώς  την  διάθεσή  τους  για  άλλο  προορισμό,  όπως  για  γεωργική  ή  δενδροκομική
καλλιέργεια και εκμετάλλευση, που προβλέπει η προτεινόμενη ρύθμιση.

-  Περαιτέρω, η ρύθμιση αυτή αντίκειται και στο άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος,
όπως ισχύει, που ορίζει ότι: «1. 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 Οικονομία η αγροτική
εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον.».

Το τελευταίο  εδάφιο  του  άρθρου  24  παρ.  1  του  Συντάγματος  επιτρέπει  μεν,  κατ΄
εξαίρεση, την μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, αν προέχει
για την Εθνική Οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει
το  δημόσιο  συμφέρον,  πλην,  όμως,  με  την  αυστηρή  διαδικασία  που  προβλέπει  η  Δασική
Νομοθεσία,  δηλαδή  κατόπιν  συνδρομής  των  οριζόμενων  απ΄  αυτήν  προϋποθέσεων  και
έκδοσης  διοικητικής  πράξης  από  την  αρμόδια  αρχή,  που  να  επιτρέπει  την  επέμβαση  σε
δασικού χαρακτήρα εδαφική έκταση, σε κάθε συγκεκριμένη εξεταζόμενη περίπτωση.

Σε καμία περίπτωση,  η  ανωτέρω συνταγματική διάταξη δεν επιτρέπει  την  εκ  των
υστέρων  νομιμοποίηση  παρανόμων  και  αυθαιρέτων  (χωρίς  άδεια  της  αρμόδιας  δασικής
αρχής,  όπως  αναφέρεται  στην  προτεινόμενη  ρύθμιση)  εκχερσώσεων  δασών  και  δασικών
εκτάσεων,  με  την  επίκληση  λόγων  δημοσίου  συμφέροντος,  όπως  συμβαίνει  με  την
προτεινόμενη ρύθμιση.

-  Εξ  άλλου,  η  πρόβλεψη  της  προτεινόμενης  ρύθμισης,  για  καταβολή  χρηματικού
ανταλλάγματος,  για  την  απώλεια  του  φυσικού  αγαθού από  την  αυθαίρετη  και  παράνομη
αλλαγή χρήσης δασών και δασικών εκτάσεων, για να αναδασωθεί ή να δασωθεί αντίστοιχη
έκταση, κατά την έννοια του «θετικού περιβαλλοντικού ισοζυγίου», δεν μας βρίσκει καθόλου
σύμφωνους,  καθ΄  όσον  σε  καμμία  περίπτωση  δεν  είναι  δυνατή  η  επίτευξη  «θετικού
περιβαλλοντικού ισοζυγίου», όταν έχει  εκχερσωθεί  ένα δάσος μεγάλης ηλικίας και ικανού
ύψους, στο οποίο υπήρχε ήδη οργανική ενότητα της δασικής βλαστήσεως, της χλωρίδας και
πανίδας και λειτουργούσε ένα δασικό οικοσύστημα, με την φύτευση φυταρίων δύο ή τριών
ετών και ύψους τριάντα-σαράντα εκατοστών.

- Δεν πρέπει να παραλειφθεί να τονισθεί, ότι η νομιμοποίηση όλων των αυθαιρέτων και
παρανόμων καταπατήσεων και εκχερσώσεων δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων, που έγιναν
για γεωργική  εκμετάλλευση,  «μετά  τη  θέση  σε  ισχύ  του  Συντάγματος  του 1975 και  έως την  7η
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Μαρτίου  2007»,   που  προβλέπει  η  προτεινόμενη  ρύθμιση,  δημιουργεί  μείζονα  ζητήματα
αξιοπιστίας  του  Ελληνικού  Κράτους, όταν,  γι΄  αυτούς  τους  αυθαίρετους  και  παράνομους
καταπατητές  και  καταστροφείς  των δημόσιων δασών και  δασικών  εκτάσεων,  έχουν  ήδη λάβει
χώρα: α) άσκηση ποινικής δίωξης και καταδίκη τους από τα Ελληνικά Δικαστήρια, β) κήρυξη
των αυθαιρέτως και παρανόμως απ’ αυτούς εκχερσωμένων δασών και δασικών εκτάσεων, ως
αναδασωτέων, γ) έκδοση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής τους, από τις καταπατημένες
δημόσιες  δασικού  χαρακτήρα  εκτάσεις,  τα  οποία  επικυρώθηκαν  από  τα  Ελληνικά
Δικαστήρια  και  δ)  έκδοση  αποφάσεων  απομάκρυνσης  των  μη  δασικών  φυτών,  που
φυτεύθηκαν στις εκτάσεις αυτές. 

-  Σε  κάθε  δε  περίπτωση,  αφού  έλαβαν  υποχρεωτικά  όλα  τα  παραπάνω  μέτρα,  για  τις
παραπάνω καταπατημένες  και  αυθαίρετα  εκχερσωμένες  δασικού  χαρακτήρα δημόσιες  εδαφικές
εκτάσεις,  δεν  είναι  δυνατόν  να  συντρέχει  η  «  προϋπόθεση  να  διατηρούν  τη  χρήση  αυτή  μέχρι
σήμερα»  , που προβλέπει η προτεινόμενη ρύθμιση.

- Τέλος, κατά το μέρος που η προτεινόμενη ρύθμιση επιλέγει, ως μέσο, προς εξυπηρέτηση
των  σκοπών  που  αναφέρει,  την  οιονεί  εκποίηση,  χωρίς  δημοπρασία,  δημοσίων  δασικού
χαρακτήρα  εκτάσεων,  σε  πρόσωπα  που  κατέλαβαν  και  εκχέρσωσαν  τις  εκτάσεις  αυτές
αυθαιρέτως, αυτή συνιστά απόκλιση από τις συνταγματικές αρχές του κράτους δικαίου και
της ισότητας των πολιτών έναντι του νόμου. Η επιλογή δε του μέσου αυτού δεν δικαιολογείται
χάριν της εξυπηρετήσεως των επιδιωκόμενων με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπών. 

Ενστάσεις διατυπώθηκαν και για την παράγραφο 3 του άρθρου 12 που αναφέρεται στο
«ανέφικτο» της αναδάσωσης και συνεπώς την άρση της κήρυξης ως αναδασωτέων εκτάσεων
που  έχουν  καταστραφεί  και  δεν  αναδασώθηκαν  σε  μια  πενταετία,   καθώς  και  στην
παράγραφο 6 που αφορά τη δυνατότητα εγκατάστασης διαφόρων πολιτιστικών κέντρων και
λοιπών εγκαταστάσεων σε δάση 

Κατόπιν των ανωτέρω η ΠΟΓΕΔΥ και η  ΠΕΔΔΥ ζήτησαν την απόσυρση του άρθρου
12 του νομοσχεδίου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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