
Νοµική προστασία των δασών και πρόσφατες εξελίξεις 
 
Το Σύνταγµα του 1975 περιέλαβε, για πρώτη φορά στην ιστορία των ελληνικών 
Συνταγµάτων, ρητές διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος. H 
καθιέρωση της υποχρέωσης του Κράτους για περιβαλλοντική προστασία, στη 
διάταξη του άρθρου 24, απηχεί κανόνες δικαίου νοµικά δεσµευτικούς και για τις 
τρεις συντεταγµένες εξουσίες: τον νοµοθέτη, τη διοίκηση και τον δικαστή.  
 
Από το άρθρο 24 του Συντάγµατος απορρέει υποχρέωση της νοµοθετικής και 
εκτελεστικής εξουσίας να προβαίνουν σε θετικές ενέργειες για την προστασία 
του περιβάλλοντος µε τη λήψη των απαιτούµενων νοµοθετικών, διοικητικών, 
προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων, παρεµβαίνοντας στον αναγκαίο 
βαθµό ακόµα και στην οικονοµική ή άλλη ατοµική ή συλλογική δραστηριότητα.  
 
Με τη ρητή κατοχύρωση της αρχής της αειφορίας στο άρθρο 24, που επήλθε µε 
τη συνταγµατική αναθεώρηση του 2001, επιτάσσεται η στάθµιση της 
οικονοµικής ανάπτυξης µε την περιβαλλοντική προστασία. Το φυσικό 
περιβάλλον ανάγεται έτσι σε αυτοτελώς προστατευόµενο αγαθό, προκειµένου 
να εξασφαλισθεί η οικολογική ισορροπία και η διαφύλαξη των φυσικών πόρων 
χάριν και των εποµένων γενεών. 
 
Τα δάση συνιστούν εποµένως βασικό στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος, 
καθοριστικής σηµασίας παράγοντα της οικολογικής ισορροπίας και πολύτιµο 
πλουτοπαραγωγικό πόρο της φύσης. Η δασική προστασία κατοχυρώνεται ρητά 
στις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3, ενώ µε την ερµηνευτική 
δήλωση του άρθρου 24 του Συντάγµατος, η οποία επίσης προστέθηκε µε την 
αναθεώρηση του 2001, αποδίδεται η έννοια του δάσους και της δασικής 
εκτάσεως, κρίσιµη για τη συγκρότηση της οποίας είναι η οργανική ενότητα της 
δασικής βλάστησης.  
 
Το Σύνταγµα λαµβάνει ιδιαίτερη µέριµνα, κατά την οποία τα δασικά 
οικοσυστήµατα υπάγονται σε αυστηρό προστατευτικό καθεστώς προς τον σκοπό 
της διαφύλαξης της οικολογικής ισορροπίας και της κατά προορισµόν χρήσης 
τους, επιβάλλεται δε η απαγόρευση µεταβολής του προορισµού τους σε 
περίπτωση καταστροφής τους και η υποχρέωση αναδάσωσης.  
  
Οι συνταγµατικές διατάξεις για την προστασία των δασών επιβάλλουν στον 
νοµοθέτη να θεσπίζει πρόσφορα µέτρα για τον σκοπό αυτό, άµεση δε απόρροια 
της υποχρέωσης αυτής είναι ότι όλες οι επερχόµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις για 
τα δάση και τις δασικές εκτάσεις θα πρέπει να έχουν ως θεµέλιο τη ρητή αυτή 
συνταγµατική εξουσιοδότηση. Στο πλαίσιο αυτό ψηφίστηκε και ο εκτελεστικός 
του Συντάγµατος νόµος 998/1979 για την προστασία των δασών. Η 
συνταγµατική εποµένως προστασία των δασών οφείλει να διαπνέει ολόκληρο το 
νοµοθετικό και κανονιστικό οικοδόµηµα και την ακολουθούµενη δασική 
πολιτική, τη δασική προστασία και διαχείριση καθώς και τους νευραλγικής 
σηµασίας τοµείς των επιτρεπτών επεµβάσεων και της κατάρτισης των δασικών 



χαρτών ως βασικής συνιστώσας για τη σύνταξη του συνταγµατικά 
προβλεπόµενου Δασολογίου.   
 
Σήµερα, το έργο της κατάρτισης των δασικών χαρτών προχωρά µε µία 
πρωτοφανή για τη χώρα ταχύτητα και ανταπόκριση φορέων και αρχών. Ο 
νοµοθέτης καταβάλλει µία άνευ προηγουµένου προσπάθεια να καλύψει, µέσα 
σε ασφυκτικές προθεσµίες, ανεπάρκειες και παρατυπίες δεκαετιών που 
υπέθαλπε συχνά η αδράνεια και η ολιγωρία.  
 
Από την προσπάθεια αυτή δεν έλειψαν ακόµα και νοµοθετικές επιλογές που 
προκάλεσαν έντονη συζήτηση και σηµαντικές δικαστικές διαµάχες, όπως ιδίως η 
περίπτωση του άρθρου 4 του ν. 4467/2017, το οποίο εν συνεχεία τροποποιήθηκε 
µε το άρθρο 140 του ν. 4483/2017, που καθιέρωσε την έναντι χρηµατικού 
ανταλλάγµατος γεωργική εκµετάλλευση δασών, δασικών και αναδασωτέων 
εκτάσεων που εκχερσώθηκαν παράνοµα µετά το 1975 και η εισαγωγή της 
έννοιας των «οικιστικών πυκνώσεων» µε το άρθρο 153 παρ. ΙΑ του ν. 4389/2016 
και την κανονιστική απόφαση που ακολούθησε και προσβλήθηκε ακυρωτικά.  
 
Η ρύθµιση των οικιστικών πυκνώσεων κρίθηκε αντισυνταγµατική καθώς το 
Συµβούλιο της Επικρατείας δέχθηκε ότι αποτελούν συγκεντρώσεις κτηρίων 
«κατά τεκµήριο αυθαιρέτων» και ότι η εξαίρεση των περιοχών αυτών από τους 
δασικούς χάρτες δεν υπαγορεύεται από κανέναν σκοπό δηµοσίου συµφέροντος, 
αλλά είναι ιδιαζόντως απρόσφορη και για την επικαλούµενη επιτάχυνση της 
διαδικασίας κύρωσης των δασικών χαρτών. Παρ΄ όλα αυτά και παρά τις 
πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για πάταξη της αυθαίρετης δόµησης µετά 
την τραγωδία στο Μάτι, προωθείται ήδη η ψήφιση νέας νοµοθετικής ρύθµισης 
για την καθιέρωση των οικιστικών πυκνώσεων.  
 
Από την άλλη, µε το άρθρο 52 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142/03.08.2018) προβλέπεται η 
δυνατότητα κατεδάφισης, σε επείγουσες περιπτώσεις, αυθαιρέτων 
κτισµάτων σε αιγιαλό, δασικές εκτάσεις και ρέµατα. Ειδικά για τα αυθαίρετα σε 
δασικές εκτάσεις θα πρέπει αυτές να καταστράφηκαν από πυρκαγιά και να 
έχουν κηρυχτεί αναδασωτέες. Η ρύθµιση εγείρει σηµαντικό προβληµατισµό 
στον βαθµό που ενώ ψηφίστηκε για την κατεπείγουσα πάταξη της αυθαίρετης 
δόµησης, επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της διοικήσεως να την εφαρµόσει. 
Το γεγονός δε ότι το µέτρο έχει έκτακτο, αλλά µη δεσµευτικό χαρακτήρα 
σηµαίνει ότι δεν στοιχειοθετείται εν προκειµένω δέσµια αρµοδιότητα της 
διοικήσεως, εποµένως δεν δύναται να υπάρξει ούτε παράλειψη οφειλόµενης 
νόµιµης ενέργειας των διοικητικών αρχών σε περίπτωση µη εφαρµογής του, 
γεγονός που περαιτέρω αποκλείει και τη δυνατότητα του θιγοµένου πολίτη ή 
φορέα να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως για παράλειψη οφειλόµενης ενέργειας 
κατά των αρµοδίων αρχών, προκειµένου να υποχρεωθούν να προβούν στις 
εξαγγελθείσες κατεδαφίσεις, σε περίπτωση που αδρανούν.  
 
Οι πρόσφατες φονικές πυρκαγιές κατέδειξαν πόσο απαιτητική και δύσκολη 
καθίσταται για την Πολιτεία η προσπάθεια αποκατάστασης της 
περιβαλλοντικής βλάβης, όταν πλέον αυτή έχει ήδη επέλθει, κυρίως δε όσον 



αφορά το περιβάλλον της Αττικής που πλήττεται γενικότερα από συνεχή 
υποβάθµιση του φυσικού κεφαλαίου και ποικίλες πηγές ρύπανσης και 
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.  
 
Γίνεται εποµένως σαφές ότι, στο πλαίσιο των µέτρων που το ίδιο το Σύνταγµα 
υποχρεώνει την Πολιτεία να λαµβάνει, όχι µόνο κατασταλτικά µετά από µία 
φυσική καταστροφή, αλλά κυρίως προληπτικά για την αποτροπή της, τόσο η 
δασική διαχείριση όσο και η ενίσχυση της δασοπροστασίας, σε όλα τα επίπεδα, 
µπορούν να αποβούν σωτήριες για τα δάση µας και να συµβάλουν καθοριστικά, 
ώστε ποτέ στο µέλλον να µη βιώσουµε ξανά τέτοιας έκτασης καταστροφές για 
το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Στο πλαίσιο της προσπάθειας και της 
προοπτικής αυτής, η αναβάθµιση του ρόλου της δασικής υπηρεσίας αποκτά 
επίσης ιδιαίτερη σηµασία και περιεχόµενο και καθίσταται περισσότερο από ποτέ 
επίκαιρη και επιτακτική.      
 


