
ΟΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ 
Ο όρος «οικιστικές πυκνώσεις» εμφανίζεται για πρώτη 
φορά στο άρθρο 153 περ. ΙΑ του ν. 4389/2016 (ΣΥΡΙΖΑ, 
Τσιρώνης), με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 23 του 
ν. 3889/2010. Πρόκειται για συστάδες αυθαιρέτων εντός 
δασών που αποτυπώνονται με ιώδες χρώμα και εξαιρού-
νται από την ανάρτηση στον δασικό χάρτη.  
Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του ν. 4389/2016, με 
τη νέα ρύθμιση σκοπείται η απεμπλοκή της διαδικασίας 
ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών από τα 
προβλήματα που αφορούν οικισμούς της χώρας, οι 
οποίοι δεν ακολούθησαν, κατά την οριοθέτησή τους, την 
προβλεπόμενη διαδικασία για τον έλεγχο του δασικού 
χαρακτήρα τους και την τυχόν ύπαρξη δασικών εκτά-
σεων εντός αυτών. Στην ουσία εισάγεται μία ρύθμιση, 
κατά την οποία δημιουργούνται διαφορετικές διαδι-
κασίες για την ανάρτηση και κύρωση των δασικών 
χαρτών. Οι περιοχές με «ιώδη περιγράμματα» εξαιρού-
νται από την ανάρτηση στον δασικό χάρτη και προ-
βλέπεται η σχετική διαδικασία και οι προθεσμίες της.

27.05 
2016

                  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ   
Δημοσιεύεται η κυα 34844/11.07.2016 (Σκουρλέτης - 
Τσιρώνης), με την οποία καθορίσθηκαν τα κριτήρια 
προσδιορισμού της οικιστικής πύκνωσης κατ' άρθρο 23 
παρ. 4 ν. 3889/10: α) ελάχιστος αριθμός συγκέντρωσης 50 
κτηρίων και β) κριτήρια προσδιορισμού της επιφάνειας 
της έκτασης που περιλαμβάνεται εντός του ιώδους 
περιγράμματος. Οι κορυφές του ιώδους περιγράμματος 
πρέπει κατά το δυνατόν να ταυτίζονται με κτήρια. Τα 
ιώδη περιγράμματα προσδιορίζονται με ευθύνη των 
οικείων ΟΤΑ και διαβιβάζονται στις αρμόδιες Διευθύ-
νσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμέ-
νου να εξαιρεθούν από την ανάρτηση στον ΔΧ. Κατά 
την ανάρτηση του δασικού χάρτη της ευρύτερης περιο-
χής, το περιεχόμενο του δασικού χάρτη εντός των ιωδών 
περιγραμμάτων παραμένει ορατό και εκτός διαδικασίας 
ανάρτησης. Τυχόν δασικές εκτάσεις εντός των περιοχών 
των οικιστικών πυκνώσεων συνεχίζουν να υπάγονται στις 
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

20.07 
2016

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣτΕ 
Δημοσιεύονται οι αποφάσεις ΣτΕ 1942, 1975, 1976 και 
1977/2017, με τις οποίες κρίθηκε ότι η προσβαλλόμενη 
ΚΥΑ περί οικιστικών πυκνώσεων παραβιάζει τα άρθρα 
24 παρ. 1 και 43 παρ. 2 του Συντάγματος, οι δε σχετικές 
υποθέσεις παραπέμφθηκαν στην Ολομέλεια του Δικα-
στηρίου. Σύμφωνα με τις αποφάσεις, οι «οικιστικές 
πυκνώσεις» αποτελούν συγκεντρώσεις κτηρίων κατά 
τεκμήριο αυθαιρέτων. Η διατήρηση άθικτου του δασι-
κού πλούτου της χώρας συνιστά σκοπό δημοσίου 
συμφέροντος, ο οποίος υπερακοντίζει κάθε περαιτέρω 
περιορισμό ή αλλαγή προορισμού των δασών και 
δασικών εκτάσεων της χώρας. Σε περίπτωση καταστρο-
φής ή απώλειας δασικού κεφαλαίου καθίσταται υποχρε-
ωτικά ληπτέο το μέτρο της αναδάσωσης και η υπαγωγή 
της δασικής εκτάσεως που καταστράφηκε σε προστα-
τευτικό καθεστώς ακόμη αυστηρότερο από εκείνο για 
τις εκτάσεις με δασική μορφή. 
Η ρύθμιση των οικιστικών πυκνώσεων κρίθηκε απρό-
σφορη για την επιτάχυνση της διαδικασίας κύρωσης 
των δασικών χαρτών. Κατατείνει σε ευνοϊκή αντιμετώπι-
ση όσων οικοδομούν αυθαίρετα σε δάση σε σύγκριση με 
τους πολίτες που δεν παρανόμησαν, προσβάλλοντας τις 
συνταγματικές αρχές της ισότητας και του κράτους 
δικαίου. Κρίθηκε ομοίως ανεπίτρεπτο η μεταχείριση 
όσων οικοδομούν αυθαιρέτως σε δάση να καθίσταται 
ευνοϊκότερη εκείνων που δόμησαν σε εκτάσεις κίτρινου 
περιγράμματος. 
Η προστασία των δασών μέσω της δασικής νομοθεσίας 
ολοκληρώνεται μόνο με την προσήκουσα καταγραφή 
τους στον αναρτώμενο δασικό χάρτη. Η ρύθμιση των 
οικιστικών πυκνώσεων δεν υπαγορεύεται από κανέναν 
σκοπό δημοσίου συμφέροντος, είναι δε ιδιαζόντως 
απρόσφορη και για την επικαλούμενη επιτάχυνση της 
διαδικασίας κύρωσης των δασικών χαρτών. 

07 
2017

ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ   
Ενώ η έκδοση αποφάσεως επί του ζητήματος των οικιστι-
κών πυκνώσεων εκκρεμεί ενώπιον της Ολομέλειας του 
ΣτΕ, το αρμόδιο υπουργείο (Σταθάκης - Φάμελλος) 
προωθεί νέες νομοθετικές διατάξεις για τη ρύθμιση των 
οικιστικών πυκνώσεων. Δημοσιεύεται έτσι ο ν. 4489/2017 
με το άρθρο 39 του οποίου εισάγονται και πάλι διατάξεις 
για τις «οικιστικές πυκνώσεις».  
Το άρθρο 39 αντικατέστησε την παρ. 4 του άρθρου 23 
του ν. 3889/10 και το συμπλήρωσε με 3 νέες παραγρά-
φους (5-7). Η διάταξη του άρθρου 39 αποτελεί αυτούσια 
αναδιατύπωση της ακυρωθείσας από το Συμβούλιο της 
Επικρατείας κυα 34844/16 και μάλιστα με αναδρομική 
ισχύ (!!) από την 20.07.2016, δηλ. από την ημερομηνία 
ενάρξεως της ισχύος εκείνης, επιχειρώντας έτσι να 
προσδώσει, διά της νομοθετικής οδού, εκ νέου ισχύ σε 
ήδη ακυρωθείσα κανονιστική ρύθμιση.  
Η διάταξη εισήχθη με τροπολογία στο υπό ψήφιση τότε 
σχέδιο νόμου, με την αιτιολογία της ανάγκης επίσπευσης 
της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών και της 
διευκόλυνσης του έργου των Επιτροπών Αντιρρήσεων, 
παρ’ όλο που οι προηγηθείσες αποφάσεις του ΣτΕ είχαν 
κρίνει τη ρύθμιση των οικιστικών πυκνώσεων «.. απρό-
σφορη για την επιτάχυνση της διαδικασίας κύρωσης των 
δασικών χαρτών»(!!). 

21.09 
2017

ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ   

Στην εκπνοή της θητείας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 
(Σταθάκης, Φάμελλος) και παρά τις αντίθετες αποφά-
σεις της Ολομέλειας του ΣτΕ που έκριναν ευθέως 
αντισυνταγματική τη ρύθμιση των οικιστικών πυκνώ-
σεων, κατατίθεται εκ νέου στην αρμόδια επιτροπή της 
Βουλής σχέδιο νόμου για την κατοχύρωσή τους, με τίτλο: 
«Ανάρτηση δασικών χαρτών περιοχών εντός των ιωδών 
περιγραμμάτων, διαδικασία ελέγχου, περιβαλλοντική 
διαχείριση αυτών και άλλες διατάξεις». Το νομοσχέδιο 
προέβλεπε προσωρινή τακτοποίηση δασικών αυθαιρέ-
των με 25ετή αναστολή κατεδάφισης, πρόστιμα, διοικητι-
κές κυρώσεις και ποινές καθώς και εκπτώσεις έως 50% 
στο πρόστιμο τακτοποίησης (ενιαίο δασικό πρόστιμο) με 
δυνατότητα εξόφλησής του σε 100 δόσεις. Ωστόσο, λόγω 
της προκήρυξης βουλευτικών εκλογών, τον Ιούνιο 2019, 
δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της Κοινοβου-
λευτικής διαδικασίας για την ψήφιση του εν λόγω 
νομοσχεδίου.

31.05 
2019

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ   
Δημοσιεύονται οι αποφάσεις της μείζονος Ολομέλειας 
ΣτΕ 685-688/2019 οι οποίες έκριναν ότι οι διατάξεις του 
άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3889/2010 αντίκεινται στο 
άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος. Σύμφωνα με τις 
αποφάσεις, η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, με την 
οποία επανεισήχθη με το άρθρο 39 του ν. 4489/17 η 
ρύθμιση των οικιστικών πυκνώσεων, δεν περιελάμβανε 
τους λόγους, για τους οποίους κατέστη αναγκαία η 
αυτούσια επανάληψη με νεότερο τυπικό νόμο των 
ρυθμίσεων της κυα 34844/16, παρ’ ότι η συνταγμα-
τικότητά τους είχε ήδη αμφισβητηθεί.  
Οι διατάξεις του άρθρου 39, με τις οποίες επιχειρείται 
αναδρομικά η υποκατάσταση του νομικού ερείσματος 
των οικιστικών πυκνώσεων και η εξαίρεσή τους από την 
ανάρτηση και κύρωσή τους, είναι αντίθετες με τα άρθρα 
4 παρ. 1, 20 παρ. 1, 26 και 95 παρ. 1 εδάφ. α’ του Συντά-
γματος. Η δε αξιοποίηση δασικού χαρακτήρα εκτάσεων 
για οικιστικούς σκοπούς δεν επιτρέπεται, ούτε συνιστά 
λόγο υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος που δικαιο-
λογεί τη μεταβολή του προορισμού του δάσους.  
Η αυθαίρετη δόμηση εντός δασών συνιστά ευνοϊκότε-
ρη μεταχείριση όσων την επιχειρούν έναντι εκείνων που 
δόμησαν σε εκτάσεις κίτρινου περιγράμματος. Σε κάθε 
περίπτωση, η αυθαίρετη δόμηση εντός δασών και δασι-
κών εκτάσεων προϋποθέτει την έγκυρη καταγραφή των 
εκτάσεων αυτών ως δασικών στον δασικό χάρτη και 
την υπαγωγή τους στη διαδικασία αντιρρήσεων. 
Η πρόβλεψη ότι στις περιοχές δασικού χαρακτήρα 
εξακολουθεί να εφαρμόζεται η δασική νομοθεσία, δεν 
θεραπεύει τις σχετικές πλημμέλειες, διότι για να 
επιτελέσει η δασική νομοθεσία τον προστατευτικό της 
ρόλο, απαιτείται η προσήκουσα απογραφή των δασικών 
εκτάσεων στο Δασολόγιο, την οποία οι επίμαχες διατά-
ξεις ματαιώνουν επ' αόριστον. 

05.04 
2019

07.05 
2020

    
Εν μέσω πανδημίας και σφοδρότατων αντιδράσεων επιστημονι-
κών φορέων της χώρας, περιβαλλοντικών οργανώσεων και πολι-
τών, ψηφίζεται ο ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντι-
κής νομοθεσίας,… και λοιπές διατάξεις» (ΝΔ, Χατζηδάκης, Οικο-
νόμου), στα άρθρα 50-55 του οποίου ρυθμίζονται εκ νέου τα 
σχετικά με τις οικιστικές πυκνώσεις.  
Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι εντός 2 μηνών από την έναρξη 
ισχύος του νόμου αναρτώνται οι δασικοί χάρτες των περιοχών 
εντός ιώδους περιγράμματος, που είχαν εξαιρεθεί από την ανάρ-
τηση. Από τον χρόνο της ανάρτησης εκκινούν και οι προθεσμίες 
των αντιρρήσεων, οι δε διατάξεις των παρ. 4-7 του άρθρου 23 
του ν. 3889/10 καταργούνται. 
Ως «οικιστικές πυκνώσεις» ορίζονται οι συγκεντρώσεις 
κατοικιών που παρουσιάζουν εν τοις πράγμασι λειτουργική 
ενότητα λόγω του αριθμού τους, της εγγύτητάς τους και της 
εξυπηρέτησής τους από κοινά δίκτυα όδευσης, ενέργειας, 
ύδρευσης κ.ά. Κατοικίες και συνοδευτικές κατασκευές σε 
οικιστικές πυκνώσεις περιοχών με αναρτημένους ή κυρωμένους 
δασικούς χάρτες ή σε δάση και δασικές εκτάσεις σε περιοχές 
όπου δεν έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες, μπορούν να εξαιρε-
θούν προσωρινά από την κατεδάφιση και τις λοιπές διοικητικές 
κυρώσεις. 
Για κάθε Περιφέρεια καταρτίζεται οικονομοτεχνική μελέτη που 
καταγράφει τον αριθμό, το εμβαδόν και την κάλυψη κτηρίων και 
κατασκευών σε εκτάσεις αναρτημένων και κυρωθέντων ΔΧ ή σε 
δασικές περιοχές, την ημερομηνία κατασκευής, τη χρήση και την 
ενδεχόμενη χωρική κατανομή σε οικιστική πύκνωση.   

Περιγράφονται οι συνέπειες της διατήρησης κατοικιών εντός 
οικιστικών πυκνώσεων στο περιβάλλον, η αναγκαιότητα άμεσης 
κατεδάφισης, οι οικονομικοκοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέ-
πειες σε περίπτωση κατεδάφισης ή προσωρινής διατήρησης και 
οι ενέργειες αντιστάθμισης για τη διατήρηση του δασικού ισοζυ-
γίου. Οι περιοχές στις οποίες αποτυπώνονται οικιστικές πυκνώ-
σεις, για τις οποίες είναι δυνατόν να ισχύσει προσωρινή εξαίρεση 
από την κατεδάφιση και αναστολή κυρώσεων, καθορίζονται με 
προεδρικό διάταγμα.  
Στην εισηγητική έκθεση, η κυβέρνηση ερμηνεύει κατά το 
δοκούν και συμφέρον τη ρητή ετυμηγορία του ΣτΕ περί ευθείας 
αντισυνταγματικότητας της ρύθμισης των οικιστικών πυκνώ-
σεων ως αντίθετης στο άρθρο 24 του Συντάγματος, και επιχειρεί 
μια δικής της επινόησης «ανάγνωση» της απόφασης 685/19 της 
Ολομέλειας του Δικαστηρίου, αναφέροντας ότι με τις φερόμενες 
προς ψήφιση διατάξεις η Πολιτεία συμμορφώνεται στο γράμμα 
και στο πνεύμα της απόφασης του ΣτΕ «προχωρώντας στη 
θέσπιση κριτηρίων για την καταγραφή των εν τοις πράγμασι οικι-
σμών που αποτελούν οικιστικές πυκνώσεις και στην επιστη-
μονική αξιολόγηση των συνεπειών που θα είχε η κατεδάφιση των 
οικιών που περιλαμβάνονται σ’ αυτές σε σχέση με την προσωρινή 
διατήρηση και την αντιστάθμιση του δασικού ισοζυγίου»(!!). 
Καθιερώνει δε -και αυτή η κυβέρνηση, όπως και η προηγούμενη- 
σχετική διαδικασία για τη δυνατότητα προσωρινής εξαίρεσης 
από την κατεδάφιση και τις λοιπές διοικητικές κυρώσεις 
ακινήτων εντός οικιστικών πυκνώσεων, λύση η οποία προκρίνεται 
«ως προτιμότερη για το δασικό οικοσύστημα, σε σχέση με την 
κατεδάφιση των οικιών»(!!). 

ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΕΦΤΟΥΝΕ ..ΜΑ ΟΙ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ ΜΕΝΟΥΝ!

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΙΜΕΝΕΙ! 
Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες και την ψήφιση διατά-
ξεων (άρθ. 52 ν. 4559/18) για την κατ’ επείγουσα πάταξη 
της αυθαίρετης δόμησης μετά την τραγωδία στο Μάτι, η 
Κυβέρνηση (ΣΥΡΙΖΑ, Φάμελλος) εμμένει στην επιλογή της 
επιτακτικής ρύθμισης των οικιστικών πυκνώσεων, βά-
σει των εργασιών της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής 
που είχε συγκροτηθεί από τα τέλη του προηγουμένου 
έτους για τη νομοθέτηση των οικιστικών πυκνώσεων και 
τη νομιμοποίηση των δασικών αυθαιρέτων. 

09 
2018
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