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Θέμα: Σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ με τίτλο «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές
απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις»

Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,

Πόση φωτογραφική ρύθμιση για νομιμοποιήσεις παρανομιών και εγκλημάτων κατά του φυσικού μας
περιβάλλοντος μπορεί να αντέξει η χώρα; Πόσους ακόμα νόμους μπορεί να ψηφίσει η Βουλή των Ελλήνων
για καταβαράθρωση του ήδη ισχνού περιβαλλοντικού δικαίου, ενίσχυση της ανασφάλειας δικαίου, της
αδιαφάνειας και της παρανομίας;

Νομιμοποίηση καταπατημένων εκτάσεων, άρση του αναδασωτέου χαρακτήρα καμένων εκτάσεων εντός
πενταετίας, ταχύτατοι αποχαρακτηρισμοί δασικών εκτάσεων και ένταξή τους στον χωροταξικό σχεδιασμό,
δασικοί χάρτες άνευ νοήματος, καθώς θα βρίσκονται πλέον υπό διαρκή αναδιαμόρφωση. Αυτές είναι
μερικές μόνο από τις καταστροφικές επιπτώσεις που φέρνει για τον δασικό μας πλούτο, το ν/σ του ΥΠΕΚΑ
«Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις».

Το υπό συζήτηση και ψήφιση σχέδιο νόμου που έρχεται τέσσερις μόλις μήνες μετά την ψήφιση του επίσης
δασοκτόνου νόμου 4280/2014 για την ιδιωτική πολεοδόμηση (και) δασικής γης και μάλιστα τον τροποποιεί
και τον συμπληρώνει με νέες περιπτώσεις εξαιρέσεων δασικής γης (δασών, δασικών και αναδασωτέων
εκτάσεων) από  την προστατευτική μέριμνα του διάτρητου πλέον Δασικού Κώδικα:

1. Διευκολύνονται οι αποχαρακτηρισμοί δασών και δασικών εκτάσεων, και μάλιστα με αναδρομική ισχύ,
βάσει αδημοσίευτων εγγράφων που κατά την ημερομηνία σύνταξής τους είχαν μόνο πληροφοριακό
χαρακτήρα.

2. Καταργείται η υποχρέωση αναδάσωσης καμένου, ή άλλως κατεστραμμένου δάσους και δασικής
έκτασης, αν μέσα σε μία πενταετία «αποδεικνύεται το ανέφικτον της πραγματοποιήσεως της
αναδασώσεως»: δίνεται, έτσι, κίνητρο για καταπάτηση, οικοδόμηση, επανειλημμένους εμπρησμούς,
εκχέρσωση και εκτεταμένες επεμβάσεις σε κατεστραμμένα δάση και δασικές εκτάσεις, καθώς τότε
διευκολύνεται η απόδειξη αυτή.

3. Νομιμοποιούνται πρόσφατες (μέχρι το 2007) παράνομες εκχερσώσεις φρυγανικών και άλλων δασικών
εκτάσεων, έναντι ενός ανταλλάγματος που το ΥΠΕΚΑ ονομάζει «περιβαλλοντικό ισοζύγιο».

4. Νομιμοποιούνται και αυθαίρετοι ναοί, «εγκαταστάσεις πολιτιστικού χαρακτήρα» (γιατί όχι, ακόμα και
κέντρα διασκέδασης) και εγκαταστάσεις κέντρων περιβαλλοντικής ενημέρωσης.

5. Επιτρέπεται σαρωτικά και δίχως τις ελάχιστες προστατευτικές εγγυήσεις, η επέκταση λατομείων ακόμα
και σε αναδασωτέες εκτάσεις, σε περιφέρειες όπου εκτελούνται μεγάλα έργα και δεν έχουν καθοριστεί
λατομικές ζώνες.

6. Αποχαρακτηρίζεται οριστικά και διευκολύνεται η παραχώρηση της κυριότητας εκτάσεων που απώλεσαν
τον δασικό τους χαρακτήρα πριν το 1975, με υποτυπωδώς νομιμοφανείς διαδικασίες, ακόμα και αν είναι
δυνατή η αναδάσωσή τους.

7. Καταργείται στην ουσία η ιδιότητα και ο ρόλος των δασικών χαρτών ως μέσου προστασίας και οριστικής
αποτύπωσης της δασικής γης, καθώς επιτρέπεται η αναμόρφωση του δασικού χάρτη «με τη διαγραφή
εκτάσεων, οι οποίες συνεπεία πράξεων αρμοδίων οργάνων δεν υπάγονται ή θα πάψουν να υπάγονται
στη δασική νομοθεσία και των εκτάσεων που εσφαλμένα αποτυπώθηκαν και συμπεριλήφθηκαν σε
αυτόν κατά την κατάρτισή του».
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Τον περασμένο Αύγουστο, εν τω μέσω των θερινών διακοπών, το ΥΠΕΚΑ κατέθεσε στο Β’ Τμήμα Διακοπών
έναν πρωτοφανή για τα ιστορικά δεδομένα της χώρας δασοκτόνο νόμο: τον 4280/2014 που φέρει ειρωνικά
τον τίτλο «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών
Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».1 Σε μια προσπάθεια έντασης της πίεσης για προστασία
του περιβάλλοντος, είχαμε ζητήσει από πολίτες να απευθυνθούν προς Βουλευτές, ζητώντας καταψήφιση
του σχεδίου νόμου. Στο κάλεσμα αυτό ανταποκρίθηκαν περίπου 1.000 πολίτες, αριθμός εντυπωσιακός,
καθώς η επικοινωνία με βουλευτές έχει εντυπωθεί στο μυαλό πολλών ελλήνων ως μέσο για την επιδίωξη
κάπου προσωπικού ή κλαδικού συμφέροντος και όχι του κοινού καλού. Από τις απαντήσεις βουλευτών και
συνεργατών βουλευτών που μας μεταφέρθηκαν από υποστηρικτές μας, οι πιο απρόσμενες ήταν ενδεικτικές
έκπληξης για το γεγονός ότι πολίτες μπήκαν στον κόπο να επικοινωνήσουν μαζί τους για ένα θέμα που
παραδοσιακά δεν αποτελεί ατομικό συμφέρον κανενός.

Στις κοινοβουλευτικές συζητήσεις για κάθε σχέδιο νόμου που ανοίγει νέο γύρο νομιμοποιήσεων
περιβαλλοντικών παρανομιών προτάσσεται το επιχείρημα ότι οι υπό ψήφιση ρυθμίσεις τακτοποιούν
δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες που παρανόμησαν ή που διεκδικούν δικαίωμα δόμησης σε
προστατευόμενη γη. Το ερώτημα που προκύπτει αβίαστα όμως αφορά τους υπόλοιπους εκατομμύρια
πολίτες που ούτε παρανόμησαν ούτε και ζητούν δικαίωμα εκμετάλλευσης δασικής ή παράκτιας γης και σε
αυτές τις κοινοβουλευτικές διεργασίες παραμένουν σιωπηλοί. Εν τέλει, τι είναι αυτό που προέχει; Η
προστασία της κοινής φυσικής κληρονομίας, ως κατ’ εξοχήν βάσης για μια ζωντανή και μακροπρόθεσμα
βιώσιμη ελληνική οικονομία, ή η αναπαραγωγή του μυωπικού αναπτυξιακού προτύπου που βύθισε την
Ελλάδα στη σημερινή κρίση;

Στην εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, πιστεύουμε πως θα έπρεπε η πολιτική ηγεσία της χώρας
να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα, και επιδιώκοντας ευρεία κοινωνική συμμετοχή, την εθνική ανάγκη για
βιώσιμο αναπτυξιακό σχεδιασμό, βασισμένο στη διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου και την οικολογικά
ορθή, κοινωνικά δίκαιη και νομικά ασφαλή τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Είναι ιστορικό λάθος
κατά τη γνώμη μας το γεγονός ότι η κρίση δεν αντιμετωπίστηκε ως ευκαιρία για τον προσανατολισμό της
χώρας προς ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο, με αποτέλεσμα οι καταστροφικές κατευθύνσεις που
διατυπώνονται στο παρόν σχέδιο νόμου και σε όλους τους νόμους που ψηφίστηκαν τον τελευταίο καιρό για
τα δάση και την πολεοδομία και χωροταξία να παρουσιάζονται σαν αναπτυξιακός μονόδρομος.

Σας καλούμε να μην ψηφίσετε το υπό επεξεργασία σχέδιο νόμου και να υποστηρίξετε προς τους αρμόδιους
υπουργούς και συνολικά προς την Κυβέρνηση την επιτακτική ανάγκη για διαμόρφωση πολιτικών και
θεσμικού πλαισίου για μια ζωντανή ελληνική οικονομία που θα διέπεται από καθαρούς και σαφείς κανόνες
δικαίου και σχεδιασμού.
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