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Στον ν. 4685/2020 προβλέπεται ότι οι περιοχές οικιστικών πυκνώσεων εντός των δασικών χαρτών καθορίζονται 

με σχετικό προεδρικό διάταγμα, ύστερα από σύνταξη σχετικής οικονομικοτεχνικής μελέτης για κάθε Περιφέρεια 

της Χώρας. Για την νήσο Εύβοια συντάσσεται τον Ιούνιο του 2021 η σχετική οικονομικοτεχνική μελέτη και 

επίκειται η έκδοση του προεδρικού διατάγματος. Τον Αύγουστο του 2021 μεγάλο δασικό τμήμα της Βόρειας 

Εύβοιας κάηκε από πυρκαγιές. Εν όψει αυτής της έκτακτης κατάστασης, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, 

που εκδίδεται τον Αύγουστο του 2021, ορίζεται ότι θα εκδοθεί προεδρικό διάταγμα σχετικά με τις οικιστικές 

πυκνώσεις ειδικώς και μόνον για την περιοχή της Εύβοιας. Το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται τον Σεπτέμβριο του 

2021 και βασίζεται αφ’ ενός στην οικονομικοτεχνική μελέτη του Ιουνίου του 2021, αφ’ ετέρου σε απλή 

γνωμοδότηση που ζητήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε να ληφθούν υπόψη και τα νέα δεδομένα που είχαν ανακύψει εξαιτίας των 

πυρκαγιών του Αυγούστου του 2021. Στο προεδρικό διάταγμα προβλέπεται η δυνατότητα προσωρινής 

εξαίρεσης από την κατεδάφιση για 30 έτη όλων των κατοικιών που βρίσκονται εντός των καθοριζόμενων 

οικιστικών πυκνώσεων. Επίσης, ως δράσεις αντιστάθμισης για την επίτευξη δασικού ισοζυγίου προβλέπονται η 

αναδάσωση όλων των δασών και δασικών εκτάσεων της Εύβοιας που κάηκαν κατά το θέρος του 2021 και η 
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άμεση κατεδάφιση όλων των κατασκευών που δεν υπάγονται στις καθοριζόμενες οικιστικές πυκνώσεις. Η πράξη 

νομοθετικού περιεχομένου στην οποία προβλέφθηκε η εξουσιοδότηση για την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού 

διατάγματος υπεβλήθη στη Βουλή προς κύρωση τον Δεκέμβριο του 2021. 

Οι Α και Β, κάτοικοι Ευβοίας, που έχουν όμορα ακίνητα με κατοικίες εντός μίας από τις καθορισθείσες οικιστικές 

πυκνώσεις υπέβαλαν αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4685/2020, οι οποίες έγιναν δεκτές από τη 

Διοίκηση με σχετικές διοικητικές πράξεις, δια των οποίων οι κατοικίες των Α και Β εξαιρέθηκαν για 30 έτη από 

την κατεδάφιση, υπολογιζομένων και των ειδικών προστίμων.  

Τα εξής πρόσωπα ζητούν να αναλάβετε ως δικηγόροι την προσβολή για αυτά από κοινού ενώπιον του αρμοδίου 

δικαστηρίου των ανωτέρω δύο πράξεων με τις οποίες έγιναν δεκτές οι αιτήσεις υπαγωγής των κατοικιών των Α 

και Β στις διατάξεις του ν. 4685/2020: α)  Ο Γ, ιδιοκτήτης ακινήτου ομόρου με αυτά των Α και Β, ο οποίος διατηρεί 

κατοικία εντός της ίδιας καθορισθείσης οικιστικής πύκνωσης, β) σωματείο εδρεύον στην Αθήνα, το οποίο έχει ως 

καταστατικό σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, γ) ιερά μονή, η οποία εδρεύει σε παρακείμενη περιοχή 

της Ευβοίας μη πληγείσα από τις πυρκαγιές του θέρους του 2021. 

 


