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ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
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18 Μαρτίου 2022

Θέμα: Νομοσχέδιο «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς….»

Αξιότιμα μέλη της Βουλής των Ελλήνων,

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας από τις αρμόδιες επιτροπές του νομοσχεδίου για το Εθνικό Στρατηγικό
Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, καταθέτουμε παρέμβαση και σας ζητάμε να μην ψηφίσετε τα
άρθρα 72 και 80, καθώς επιφυλάσσουν σοβαρότατη επιδείνωση της δασικής νομοθεσίας και του
πλαισίου οικιστικής επέκτασης μέσα σε προστατευόμενες περιοχές και σε παραδοσιακούς οικισμούς.

Άρθρο 72 – Οριοθέτηση και άλλες πολεοδομικές ρυθμίσεις οικισμών
Με αυτό το άρθρο καταργείται η ειδική μεταχείριση που υπήρχε για τους οικισμούς προ του 1923 κάτω
των 2000 κατοίκων, οι οποίοι αντιμετωπίζονταν από το πολεοδομικό δίκαιο ως ιδιαίτερη κατηγορία και
υπάγονταν σε ειδικές αυστηρότερες ρυθμίσεις.  Και τούτο,    λόγω της δημιουργίας τους σε απώτερο
χρόνο και της ως εκ τούτου εντονότερης ανάγκης  προστασίας του πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού
τους χαρακτήρα (ΣτΕ 51/2018). Τους οικισμούς αυτούς εξομοιώνει με  εκείνους που δημιουργήθηκαν
αργότερα  πριν την ισχύ του ν. 1337/1983.  Η εξομοίωση επέρχεται μέσω της εξουσιοδότησης για την
έκδοση διατάγματος που θα καθορίζει γενικούς όρους και περιορισμούς δόμησης και χρήσεις γης για
όλους αυτούς τους οικισμούς.
Περαιτέρω, για  τους ήδη οριοθετημένους οικισμούς το άρθρο 72 επιτρέπει την επέκταση των ορίων
τους "για λόγους νομιμότητας, όπως η πλάνη περί τα πράγματα" προϋπόθεση που δεν παρέχει καμία
ασφάλεια δικαίου για το  πώς αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί.  Μάλιστα στο σημείο αυτό,  πρέπει να
επισημανθεί ότι χρησιμοποιείται σαφώς αλλοιωμένη μια σκέψη του ΣτΕ ότι, για τους ήδη
οριοθετημένους οικισμούς, επιτρέπεται η διεύρυνση των ορίων τους "σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις"
και υπό την προϋπόθεση ότι πρέπει να αποδεικνύεται "ότι είχε συντρέξει περίπτωση πλάνης περί τα
πράγματα κατά την αρχική οριοθέτηση" (ΣτΕ 922/2017). Με τη ρύθμιση αυτή, το ΥΠΕΝ αφήνει ανοικτή
την ανά πάσα στιγμή και χωρίς σχεδιασμό δυνατότητα μεταβολής των ορίων όλων των οικισμών (και
των προ του 1923 περιλαμβανομένων).

Ειδικά στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας οικισμός βρίσκεται εν όλω ή μερικώς εντός των ορίων
μιας προστατευόμενης περιοχής, είναι ανεπίτρεπτη η επέκταση ορίων του, παραβλέποντας, τις
ρυθμίσεις που ισχύουν από τη νομοθεσία προστασίας της περιοχής αυτής. Παραδείγματα
προστατευόμενων περιοχών εντός των οποίων βρίσκονται οικισμοί που επηρεάζονται από την
απαράδεκτη  ρύθμιση του άρθρου 72 είναι το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου, το Εθνικό Πάρκο
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών.
Είναι γεγονός ότι για την πολεοδόμηση και την επέκταση όλων των παραπάνω οικισμών, το άρθρο 72
προβλέπει ΤΠΣ ή ΕΠΣ ή πάντως ΓΠΣ η ΣΧΟΑΠ. Εν τούτοις, περιλαμβάνει και μια σκανδαλώδη από
απόψεως πολεοδομικού δικαίου διάταξη που επιτρέπει στις περιπτώσεις που τα σχέδια αυτά δεν
υπάρχουν να γίνεται  "τμηματική πολεοδομική ρύθμιση κατά μήκος των κυρίων οδικών αξόνων ή σε
άλλα πολεοδομικώς ενδιαφέροντα σημεία". Λαμβάνοντας υπ’ όψη, την έλλειψη και πάντως τη μεγάλη
καθυστέρηση να καταρτισθεί και να εφαρμοσθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός στη χώρα μας, η
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σχολιαζόμενη αυτή πρόβλεψη ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για ανεξέλεγκτη επέκταση των ορίων
οικισμών, σε μεγάλο βαθμό εις βάρος φυσικών οικοσυστημάτων.

Άρθρο 80 – Δασωθέντες αγροί
Ζούμε σε εποχή γεμάτη με περιβαλλοντικά παράδοξα. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου
νομοσχεδίου, έχουμε από τη μια πλευρά την κυβέρνηση να ανακοινώνει εθνικό σχέδιο αναδασώσεων
που θα χρηματοδοτηθεί μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και από την άλλη να συνεχίζει την
απαράδεκτη για την προστασία του δασικού μας πλούτου πολιτική προαγωγής της εκχέρσωσης
σημαντικών φυσικών εκτάσεων που καλύπτονται από μεσογειακή δασική βλάστηση προς όφελος
ιδιωτικών επιδιώξεων που δεν αποτελούν δημόσιο συμφέρον.

Συγκεκριμένα:

1.      Με την πρώτη παράγραφο,  καταργείται το βάρος απόδειξης και κατ’  επέκταση το τεκμήριο
κυριότητας υπέρ του δημοσίου επί των δασωθέντων αγρών. Μέχρι σήμερα, για να συμβεί αυτό έπρεπε
τουλάχιστον ο φερόμενος ως κύριος να προσκομίσει  τίτλο μέχρι "την 23η Φεβρουαρίου 1946"  ο
οποίος να έχει μεταγραφεί. Επίσης, έπρεπε να υπάρξει απόφαση του Γ.Γ. της οικείας αποκεντρωμένης
διοίκησης, μετά από εισήγηση του αρμοδίου δασάρχη ή του διευθυντή δασών για την αναγνώριση
έκτασης ως ιδιωτικής.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση θεσπίζεται πλέον η παραίτηση του δημοσίου από την υποχρέωση
προστασίας των εκτάσεων αυτών από κάθε είδους καταπατήσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγονται.
Η  κατάργηση της απαίτησης της αλληλουχίας τίτλων ενθαρρύνει καταχρηστικές διεκδικήσεις και
υπονομεύει την ελάχιστη νομική ασφάλεια. Από την άλλη μεριά, επειδή δεν απαιτείται απόφαση του
Γ.Γ. της αποκεντρωμένης διοίκησης, η διαδικασία ολοκληρώνεται χωρίς στοιχειώδη αιτιολογία και
διαφάνεια, και τον ελάχιστο ουσιαστικό ή τυπικό έλεγχο. Συνοπτικά, μία άγνωστη (ως προς τη θέση
και τις γεωγραφικές συντεταγμένες) έκταση δασών και δασικών εκτάσεων καθίσταται ιδιωτική, με
άγνωστους δικαιούχους και άγνωστες συνέπειες για το περιβάλλον και το δημόσιο συμφέρον.
Θεωρούμε τη διάταξη αυτή αντισυνταγματική.

2. Παρόμοια παρέμβαση επιχειρείται και με τη δεύτερη παράγραφο, με την επιβαρυντική
περίσταση ότι η προτεινόμενη διάταξη αναφέρεται σε δάση (όχι δασικές εκτάσεις). Στο πλαίσιο των
διατάξεων που βρίσκονται σήμερα σε ισχύ,  είναι δυνατή η διάθεση μόνο δασικών εκτάσεων
“αποκλειστικά και μόνο για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση”, με βάση τίτλο ιδιοκτησίας
“μεταγενέστερου μεν της 23ης Φεβρουαρίου 1946, όχι όμως νεότερου των δέκα (10) ετών μέχρι την
ημέρα δημοσίευσης του ν. 4280/2014” (άρθ. 67 παρ. 1β ν. 998/1979, όπως ισχύει μετά την
τροποποίηση του για τελευταία φορά με το άρθ. 140 παρ. 2 ν. 4483/2017).

Αντίθετα, η προτεινόμενη διάταξη επιτρέπει πλέον την εκχέρσωση δασών. Επιπλέον, διευρύνεται ο
κύκλος των φερόμενων ιδιοκτητών που μπορούν να αιτηθούν την καλλιέργεια,  αφού το
δικαίωμα καλλιέργειας μπορεί να αιτηθεί οποιοσδήποτε αξιώνει δικαίωμα κυριότητας δυνάμει τίτλου
χωρίς τον περιορισμό ότι ο τίτλος αυτός πρέπει να είναι προ του 2004.  Τέλος,  απαλείφεται ο
περιορισμός της “αποκλειστικά και μόνο” γεωργικής και δενδροκομικής εκμετάλλευσης, και
δημιουργείται ένα περιθώριο ελαστικών ερμηνειών, που θα επιτρέπει και άλλες, παράλληλες ή μη,
χρήσεις.  Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε ότι μάλλον είναι αστειότητα  η απαίτηση
“οικονομοτεχνικής μελέτης” για μία έκταση εγκαταλελειμμένη οικονομικά για δεκαετίες, η οποία καλείται
να δείξει ότι οι εδαφολογικές συνθήκες ενός δάσους “συνηγορούν” υπέρ της μετατροπής του σε
γεωργική έκταση.

3. Δυστυχώς, η συνέχεια είναι ακόμα χειρότερη. Με την τρίτη παράγραφο, οι δασωθέντες αγροί
που αποτελούν δασικές εκτάσεις εξαιρούνται ολοκληρωτικά από την δασική νομοθεσία και επιτρέπεται
η “απομάκρυνση της  δασικής βλάστησης”. Εδώ, δεν χρειάζεται καν τίτλος - απλώς οποιοδήποτε
έγγραφο με το οποίο “πιθανολογείται” ο νομικός δεσμός του φερόμενου δικαιούχου με την έκταση.
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Το πρώτο σημείο που πρέπει να τονιστεί είναι ο κίνδυνος  ανυπολόγιστης περιβαλλοντικής ζημιάς,
αφού πολύτιμες δασικές εκτάσεις μπορούν να παραδοθούν σε οποιαδήποτε άλλη χρήση.

Το δεύτερο σημείο είναι η περιουσιακή ζημία του δημοσίου, αφού δημιουργείται μία “βιομηχανία”
ένορκων βεβαιώσεων και δηλώσεων από οποιονδήποτε διεκδικητή, για την οικειοποίηση και
ολοκληρωτική αποψίλωση των εκτάσεων αυτών. Παρενθετικά, και στον απόηχο των καταστροφικών
πυρκαγιών του καλοκαιριού, θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι η προτεινόμενη διάταξη δικαιολογεί την
ανάκληση των πράξεων αναδάσωσης (αφού οι επίμαχες εκτάσεις δεν υπάγονται πια στη δασική
νομοθεσία), δικαιώνοντας απολύτως τους άγνωστους που, από πρόθεση ή αμέλεια, προκάλεσαν τόση
ζημιά στην ελληνική φύση και οικονομία.

Σε μελέτη που το WWF  Ελλάς σε συνεργασία με το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και
Τηλεπισκόπησης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, επιβεβαιώνεται ότι
οι περιοχές χαμηλής βλάστησης είναι ο τύπος φυσικής κάλυψης που έχει πληγεί περισσότερο από τις
αλλαγές χρήσεων γης: κατά το διάστημα 1987-2007, οι θαμνώδεις εκτάσεις μειώθηκαν κατά περίπου
8% και οι εκτάσεις χαμηλής βλάστησης (ποολίβαδα) έως >12%. Οι κατά κανόνα μεγάλης οικολογικής
αξίας και σημαντικών οικοσυστημικών υπηρεσιών εκτάσεις αυτές χάθηκαν στον βωμό της επέκτασης
γεωργικών και οικοδομικών χρήσεων.

Σε εποχή κλιματικής κρίσης, η προστασία της φύσης είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί ως ζήτημα
επιβίωσης για τις κοινωνίες και προτεραιότητας για την πολιτική ηγεσία της χώρας. Όπως με σαφήνεια
έχει επανειλημμένα επισημάνει στις επιστημονικές εκθέσεις της η Διακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ
για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), η διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων παρέχει την καλύτερη
ασπίδα προστασίας από κλιματικές καταστροφές. Τονίζει επίσης τη σημασία της αποφυγής εκτός
σχεδίου οικιστικής ανάπτυξης, καθώς αυξάνονται οι κίνδυνοι κλιματικών καταστροφών με οδυνηρές
επιπτώσεις σε ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και υποδομές, ενώ χάνονται σημαντικά συστήματα
αναχαίτισης των επιπτώσεων από τέτοιες καταστροφές.

Σας καλούμε να μην ψηφίσετε τα άρθρα 72 και 80 και να αναλάβετε πολιτική δράση για ισχυροποίηση
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των μηχανισμών εφαρμογής της.

Περισσότερες πληροφορίες:
Γιώργος Χασιώτης, Νομικός σύμβουλος, g.chasiotis@wwf.gr
Θεοδότα Νάντσου, Επικεφαλής πολιτικής, tnantsou@wwf.gr


