
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικών δα
σών και δασικών εκτάσεων υπέρ του Δημοσίου για την 
κατατκευή έ:νων τη; Δημοσίας Επ:χεί:ησης Ηλεκτρισμού 
(ΔΕΗ)».

Προς τ)? Βον/.ή των Ελλήνων

1. Ο συντακτικός νομοθέτης τον 1975 διαπιστώνοντας την 
επιτακτική 2νάγκη <2 διαφυλαχθεί ο δασικός πλούτος της 
χώρας θέσπισε αυστηρό προστατευτικό καθεστώς γ:2 Τ2 δάση 
κα: τ:ς δασικές εκτάσεις. Ειδικότερα στο Σύνταγμα ορίζεται, 
μεταξύ άλλων, στο άρθρο 24 παρ. 1, ότι ο Νόμος καθο- 
ρίζϋ τα αφορώντα εις την προστασίαν των δασών ν.2: των 
δασικών εν γόνε: εκτάσεων. Απαγορεύεται η μεταόολή τον 
προορισμού των δημοσίων δασών ν.2: δημοσίων δασικών εκτά
σεων, πλην εάν προέχει δια την Εθνικήν Οικονομίαν η 
αγροτική εκμετάλλευση τούτων ή άλλη χρήση εκ δημοσίου 
συμφέροντος επιβαλλοαένη και στο άρθρο 117 σταρ. 4 ότι 
«Η αναγκαστική απαλλοτρίωσις δασών ή δασικών εκτάσεων 
ανηκουσών ε:ς φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημο
σίου δικαίου επιτρέπεται μόνον υττέρ τον Δημοσίου, κατά τα 
εν άρθρω 17 οριζόμενα. δια λόγους Σημοσίας ωφελείας, οια- 
τ η ρο υμ εν η ςτ: άν τ ω ς αμεταβλήτου της. μορφής αυτών ως 
Βασικής».

2. Η ΔΕΗ καταόάλλε: κάθε δυνατή στροτσσά-3£:α ώστε η 
κατασκευή των έργων παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενεργείας, καθώς κα: των ορυχείων της, να μη θίγει Σάση 
.α: Βασικές εκτάσε:ς. Σε πολλές όμως ττερ'.τστώσεες η μορ

φολογία του εδάφους καθιστά αδύνατη την εκτέλεση ολο
κλήρου του έργου, εάν Σεν χρησιμοποιηθούν τμήματα Σασών 
ή Σασ:κών εκτάσεων δημοσίων ή :Σ:ωτ:κών. Χαρακτηριστική 
είναι η περίπτωση των υδροηλεκτρικών έργων στα οποία ο 
καθορισμός της θέσης του φράγματος κα: του ταμιευτήρα 
(τεχνητής λίμνης) επηρεάζεται αστό λόγους μορφολογικούς, 
γεωτεχνικούς, γεωφυσικούς, σεισμολογικούς κλπ. Οι ωφέ
λειες όμως αστό την εκμετάλλευση του υδροηλεκτρικού δυ
ναμικού των το τομών είναι πολλαπ λές για την εθνική οικο
νομία, όπως στ.χ. εξοικονόμηση συναλλάγματος, μείωση εξαρ- 
τήσεω; αττό ξένες ττηγές, προστασία των κατά/τη α-ό κα
ταστροφές λόγω ισλητμμυρών, Βελτίωση του τοπίου και του 
περιβάλλοντος, παροχή ύΣατος για . αρΒεΰσεις και ύδρευση 
οικισμών, παραγωγή «καθαρής» ενεργείας χω,ρις ρύπανση 
της ατμόσφαιρας.

αρχή σχετικά με την αντιμετώπιση των Σασών του εισάγ: 
η Βιάταξη του άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγματος. Σύμφωνά 
με την αρχή αυτή επιτρέπεται η μεταόολή του προορισμέ, 
των Βημοσίων Σασών αν προέχει για την εθνική οικονομία 
η αγροτική εκμετάλλευση αυτών ή άλλη χρήση. Αφού λο; 
τον μετά την συντέλεση της υττέρ του Δημοσίου αναγκαστι
κής απαλλοτρίωσης των ιΣιωτικών Σασών καθίστανται πλέον 
κα: αυτά Σημόσια Σάση. Σεν φαίνεται σύμφωνος με τον σκοττό 
των συνταγματικών διατάξεων οποιαδήποτε διάκριση -ου θα
2Τ7£7.λε:£ γ».α την ‘/.ατηγορία αατή των δημοσίων δασών την
μεταβολή ττς χρήτεως όταν το εττ:ιβάλλουν ο: r/άγκες της
£-5ν:·/.ή; ο:'/.ον;μί^;. II ς:ατατωτη του σχεδίου έγινε κατά
τ.ρίττν ώ-ττε να εταjpαλίζετα: ο περιορισμός της βλάβης
της :α7:*/.ής βλάττητης -τα αττολύτως avarc/.αίο μέτοο ‘Λα:.
κατά το Συνατον, η ατοκατασταση αυτής όταν οι εκτάσεις 
του αταλλοτριωνονται ταύουν να είναι αναγκαίες για τη > 
εκτλτρωση του σκοπού της αταλλοτριωσης. Στο εΣάφιο 2 
του άρθρου 1 τροόλέτεται ότι η ΛΕΗ θα συντάσσει μελέτη 
αναγκαιότητας κα: ετιττώσεων στο περιβάλλον και με όάση 
τη μελέτη αυτή οι αρμόδιο: για την έκΣοση της τράξεως 
Ττουογο! Οικονομικών, Γεωργίας. Χωροταξίας, Οικισμού 
και Περιβάλλοντος. Ενεργείας κα: Φυσικών Πόρων θα ατο- 
φασίζουν την κήρυξη της απαλλοτριώσεις. Ετίσης στο εΣά
φιο 4 τροίλετετα: ότι μετά την συντέλεση της αταλλοτριώ
σεως η κατάληψη και ετέμίαση της ΑΕΗ στις εκτάσεις 
του αταλλοτριώνοντα: θα γίνεται ύστερα ατό άΣεια του Υ
πουργού Γεωργίας κα: περιορίζονται στην- απόλυτα απαραί
τητη έκταση για την εκτέλεση των έργων. Σύμφωνα με το 
εδάφιο 5 του σχεδίου η χρήση των ανωτέρω εκτάσεων επι
στρέφει στο Δημόσιό μόλις τοόσουν να είναι αναγκαίες για 
την εκπλήρωση* των σκοτών της ΔΕΗ. Τέλος τα εΣάφια 
6 και 7' του σχεδίου τροβλέτουν ότι η ΔΕΗ έχει υτο- 
χρέωση να εκτελέσε: αμέσως τα έργα ατοκαταστάσεως του 
τεριβάλλοντος. ύστερα ατό σχετική 'μελέτη του θα εκπο
νήσει αυτή κα: θα υτόκειται στην έγκριση των Υπουργών 
Γεωργίας και Χ.Ο.Π., οι οτοίοι θα απορούν να την τοοτ:- 
τοιήσουν και συμπληρώσουν ή να Βιατάξουν την συμπλήρωσή 
της ατό τη ΔΕΗ.

4 . Με το άοθρο ο του σχδ: :ου καθο.ρίζεται ό··:: ‘/.ατα;:γ:·.
τα: κάθε αντίθετη >,:άταα η. Τέ),.ος το άρθοο 3 του 7*/ε-
δ ίου κ αθ ο ρίζε: τον */= ονο ενα :ςεω ; *r; ’·3χόο; του via.ου.

5. Υτοβάλλεται το ·-— ά*! η τνεβ: ·. νόμου και τrapr/.αλ r
Z'jy.i

για την ψήφισή του.

3. Στην επίλυση του προβλήματος κατά τρόπον ώστε να 
συνΣυάζεται η μεγαλύτερη δυνατή προστασία των Βατών και 
Βασικών εκτάσεων της χώρας με τη'/ ταχεία τροώθηση του 
ενεργειακού προγράμματος της ΔΕΗ, αποβλέπει το υποβαλ
λόμενο σχέδιο νότου. Με το άρθρο 1 αυτού προστίθεται τα
ράγραφος στο άρθρο 4 του ιδρυτικού νόμου της ΔΕΗ 1463/ 
1950. Η ισχύο σ: σήμερα ταράγραφος 2 του άρθρου συτ'ύ 
επιτρέπει την κήρυξη αναγκαστικών αταλλοτριώσεων υπέρ 
της ΔΕΗ για την κατασκευή των έργων. Με την προτει- 
νόμενη νέα Βιάταξη (εδάφιο 1) θεστίζετα: η δυνατό τη-α 
κηρύξει»ς υτέρ του Δημοσίου της αναγκαστικές αταλλοτριώ
σεως δασών κα: δασικών εκτάσεων του ανήκουν σε φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου κα: είναι 
ατολύτως αναγκαία για την κατασκευή έργων και την εξό- 
ρυξη ορυκτών υλών με σκοτό την ταραγωγή κα: μεταφορά 
ηλεκτρικής ενευγείας. Η απαλλοτρίωση θα συντελείται με 
επιμέλεια και Βατά.ες της ΔΕΗ (εδάφιο 3). Σχετικά με 
τις προτεινόμενες αυτές ρυυμισείς τρέτε: να στρμειωθε! ότι 
η γραμματική Βιατΰτωση της διάταξης του άρθρ. 117 ταρ. 
4 του Συντάγματος δίδει την εντύτωση ότι δεν ταρεχει την 
ευχέσεια στον κοινό νομοθέτη να ετιτρέψει αναγκαστική αταλ
λοτρίωση ιδιωτικών δασών ή δασικών εκσάσεων για την 
τραγματοτοίηση σκοτού του αταιτεί την μεταβολή ττς δα
σικής μορφής των εκτάσεων του αταλλοτριώνοντα:. Η ά.το- 
ψη όμως αυτή δεν συμβαδίζει αρμονικά με την γενικότερη
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Οι Υτουργοί

Οικονομικών
ΓΕΡΑΣ. ΑΡΣΕΝΙ1Σ 
Χωροταξίας. Οικισμού 

και Πεσιβάλλοντος 
ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Γεωυγίας
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ

Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 

ΕΥΑΓ. ΚΟΥΛΟΥ.ΜΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Αναγκαστική αταλλοτρίωση ιδιωτικών δασών κα: δασικών 
εκτάσεων υτέ; του Δημοσίου για την κατασκευή έργων της 
Λημόσιας Ετιχειρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).

Άρθρο 1.

Στο άρθρο 4 του Νόμου 1468/1950 «περί ιδ,ρύσεως δημο
σίας ετιχειρήσεως ηλεκτρισμού» τροστίθεται η εξής ταρά- 
γραφος:

«3. Για την κατασκευή τεχνικών έργων και την εξόρυξη 
ορυκτών υλών με σκοπό την παραγωγή και μεταφορά ηλε
κτρικής ενέργειας επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίω
ση υπέρ του Δημοσίου δασών και δασικών εκτάσεων που ανή
κουν σε φυσικά τρόσωτα ή νομικά τρόσωτα ιδιωτικού ή Βη-


