'Αρθρο 24 - (Προστασία του περιβάλλοντος)
1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση
του Κράτους και δικαίωµα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει
υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα στο πλαίσιο της
αρχής της αειφορίας. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε την προστασία των δασών και των
δασικών εκτάσεων. Η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέω- ση του Κράτους.
Απαγορεύεται η µεταβολή του προορισµού των δασών και των δασικών εκτάσεων,
εκτός αν προέχει για την Εθνική Oικονοµία η αγροτική εκµετάλλευση ή άλλη τους
χρήση, που την επιβάλλει το δηµόσιο συµφέρον.
2. H χωροταξική αναδιάρθρωση της Xώρας, η διαµόρφωση, η ανάπτυξη, η
πολεοδόµηση και η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών
υπάγεται στη ρυθµιστική αρµοδιότητα και τον έλεγχο του Kράτους, µε σκοπό να
εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισµών και να
εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης. Oι σχετικές τεχνικές επιλογές
και σταθµίσεις γίνονται κατά τους κανόνες της επιστήµης. Η σύνταξη εθνικού
κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους.
3. Για να αναγνωριστεί µία περιοχή ως οικιστική και για να ενεργοποιηθεί
πολεοδοµικά, οι ιδιοκτησίες που περιλαµβάνονται σε αυτή συµµετέχουν
υποχρεωτικά, χωρίς αποζηµίωση από τον οικείο φορέα, στη διάθεση των εκτάσεων
που είναι απαραίτητες για να δηµιουργηθούν δρόµοι, πλατείες και χώροι για
κοινωφελείς γενικά χρήσεις και σκοπούς, καθώς και στις δαπάνες για την εκτέλεση
των βασικών κοινόχρηστων πολεοδοµικών έργων, όπως νόµος ορίζει.
4. Nόµος µπορεί να προβλέπει τη συµµετοχή των ιδιοκτητών περιοχής που
χαρακτηρίζεται ως οικιστική στην αξιοποίηση και γενική διαρρύθµισή της σύµφωνα
µε εγκεκριµένο σχέδιο, µε αντιπαροχή ακινήτων ίσης αξίας ή τµηµάτων ιδιοκτησίας
κατά όροφο, από τους χώρους που καθορίζονται τελικά ως οικοδοµήσιµοι ή από
κτίρια της περιοχής αυτής.
5. Oι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται και στην αναµόρφωση
των οικιστικών περιοχών που ήδη υπάρχουν. Oι ελεύθερες εκτάσεις, που προκύπτουν
από την αναµόρφωση, διατίθενται για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων ή
εκποιούνται για να καλυφθούν οι δαπάνες της πολεοδοµικής αναµόρφωσης, όπως
νόµος ορίζει.
6. Tα µνηµεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία
προστατεύονται από το Kράτος. Nόµος θα ορίσει τα αναγκαία για την
πραγµατοποίηση της προστασίας αυτής περιοριστικά µέτρα της ιδιοκτησίας, καθώς
και τον τρόπο και το είδος της αποζηµίωσης των ιδιοκτητών.
** Ερµηνευτική δήλωση: Ως δάσος ή δασικό οικοσύστηµα νοείται το οργανικό
σύνολο άγριων φυτών µε ξυλώδη κορµό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους,
τα οποία, µαζί µε την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν µέσω της
αµοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα
(δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). ∆ασική έκταση
υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαµνώδης,
είναι αραιά.

'Αρθρο 117 - (Αγροτική ιδιοκτησία, δάση, απαλλοτριώσεις, οικιστικές
περιοχές)
1. Oι νόµοι που εκδόθηκαν έως την 21.4.1967 κατ' εφαρµογήν του άρθρου 104 του
Συντάγµατος της 1ης Iανουαρίου 1952, θεωρούνται ότι δεν είναι αντίθετοι προς το
παρόν Σύνταγµα και διατηρούνται σε ισχύ.
2. Eπιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17, η νοµοθετική ρύθµιση και
διάλυση αγροληψιών και άλλων εδαφικών βαρών που υφίστανται ακόµη, η εξαγορά
από εµφυτευτές της ψιλής κυριότητας εµφυτευτικών κτηµάτων, καθώς και η
κατάργηση και ρύθµιση ιδιόρρυθµων εµπράγµατων σχέσεων.
3. ∆ηµόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή
καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που µε άλλο τρόπο αποψιλώθηκαν ή αποψιλώνονται
δεν αποβάλλουν για το λόγο αυτό το χαρακτήρα που είχαν πριν καταστραφούν,
κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο
προορισµό.
4. H αναγκαστική απαλλοτρίωση δασών ή δασικών εκτάσεων που ανήκουν σε
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου επιτρέπεται µόνο υπέρ του
∆ηµοσίου σύµφωνα µε τους ορισµούς του άρθρου 17, για λόγους δηµόσιας
ωφέλειας? διατηρείται πάντως η µορφή τους αµετάβλητη ως δασική.
5. Oι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν ή που θα κηρυχθούν εωσότου οι
κείµενοι νόµοι για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις προσαρµοστούν στις διατάξεις
του Συντάγµατος διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο που
κηρύσσονται.
6. Oι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 24 εφαρµόζονται στις οικιστικές περιοχές που
αναγνωρίζονται ή αναµορφώνονται αφότου ισχύσουν οι νόµοι που προβλέπονται στις
παραγράφους αυτές.
7. Η ισχύς της αναθεωρηµένης διάταξης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του
άρθρου 17 αρχίζει µε τη θέση σε ισχύ του σχετικού εκτελεστικού νόµου και πάντως
από 1.1.2002.

