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ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση δασικών χαρτών»
ΣΧΕΤ.:

Όπως είναι γνωστό το χρονικό διάστημα που διανύουμε έχει ξεκινήσει η ανάρτηση
των δασικών χαρτών για πολλές περιοχές της χώρας μας, ανάμεσα στις οποίες και σε
πολλούς νομούς της περιοχής του Παραρτήματός μας.

Την  ανάρτηση  θα  ακολουθήσει  χρονικό  διάστημα  δεκαπέντε  ημερών  για  την
ενημέρωση των ενδιαφερομένων  και  επόμενο  χρονικό διάστημα για  την  υποβολή
ενστάσεων από πολίτες οι οποίοι θεωρούν ότι θίγονται. Η διαδικασία των ενστάσεων
θα  πρέπει  να  ολοκληρωθεί  σε  ένα  χρονικό  διάστημα  60  ημερών  επιπλέον  των
δεκαπέντε  ημερών που δίνονται  για  ενημέρωση.  Ταυτόχρονα  είναι  γνωστό πως η
οικονομική  κρίση  των  τελευταίων  ετών  έχει  επηρεάσει  αρνητικά  τον  κλάδο  των
ιδιωτών  δασολόγων  με  σημαντική  συρρίκνωση  του  επαγγελματικού  τους
αντικειμένου το οποίο σε σημαντικό βαθμό έχει εξάρτηση από την επιθυμία ιδιωτών
για αξιοποίηση εκτάσεων, κάτι το οποίο παρουσιάζει σημαντική κάμψη όλο αυτό το
διάστημα.

Στην βάση όλων των παραπάνω και με δεδομένο ότι:
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1. Αναμένεται να υποβληθεί μεγάλος αριθμός ενστάσεων, ειδικά για ορεινές και
παραδασόβιες  περιοχές  του  Παραρτήματός  μας  όπου  λόγω  εγγύτητας  του
συνόλου της Πελοποννήσου με την Αττική σημειώνεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον
αξιοποίησης

2. Ο  αυξημένος  αριθμός  ενστάσεων  θα  πρέπει  προφανώς  να  υποστηριχθεί
επιστημονικά  από  ιδιώτες  δασολόγους  μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  λίγων
ημερών που προβλέπεται για την υποβολή τους. Για την επιστημονική αυτή
στήριξη  των  ενδιαφερομένων  από  τους  δασολόγους  απαιτείται  η  χρήση
ορθοφωτοχαρτών πολλών διαφορετικών περιοχών, το κόστος απόκτησης των
οποίων είναι υπέρογκο, ιδιαίτερα για μικρά γραφεία και νέους συναδέλφους

3. Για την κατάθεση ενστάσεων απαιτείται η κατάθεση σχετικού παραβόλου από
τους  ενδιαφερόμενους  ιδιοκτήτες,  ανάλογα  με  την  επιφάνεια  της  επίδικης
έκτασης

Επειδή  όλα  τα  προαναφερθέντα  κινδυνεύουν  να  δημιουργήσουν  σοβαρές
δυσλειτουργίες στην όλη διαδικασία θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα
ώστε και η διαδικασία να προχωρήσει ομαλά αλλά και οι συνθήκες ανταγωνισμού να
είναι ίδιες για τους ιδιώτες δασολόγους. Για αυτό προτείνεται:

1. Να δοθεί επαρκής παράταση στον χρόνο υποβολής ενστάσεων ώστε και οι
πολίτες να μπορούν να ενημερωθούν αρτιότερα από τους δασολόγους αλλά
και οι Συνάδελφοι να ανταπεξέλθουν στον αναμενόμενο όγκο δουλειάς και
στην απαιτούμενη συλλογή στοιχείων για την προετοιμασία του φακέλου της
ηλεκτρονικής  ένστασης  που  λόγω  του  αναμενόμενου  όγκου  θα  απαιτήσει
μεγάλο χρονικό διάστημα

2. Να  υπάρξει  ειδική  πρόνοια  για   την  τιμολόγηση  της  προμήθειας
ορθοφωτοχαρτών από νέους συναδέλφους ώστε οι τελευταίοι να μπορέσουν
να ανταπεξέλθουν  στις  αυξημένες  οικονομικές  απαιτήσεις  απόκτησής  τους
από την ΕΚΧΑ Α.Ε.

3. Σε περίπτωση δικαίωσης του ενισταμένου να πρέπει να επιστραφεί το ποσό
του  παραβόλου  το  οποίο,  για  τον  λόγο  αυτό  θα  πρέπει  να  τηρείται  σε
ξεχωριστό λογαριασμό του δημοσίου, μέχρι να τελεσιδικήσει το αίτημα 

4. Η υποβολή των  ενστάσεων  θα  πρέπει  να  γίνει  μέσω δασολόγου  ο  οποίος
προφανώς θα τεκμηριώνει επιστημονικά το αντικείμενο της ένστασης. Αυτό
είναι ευνόητο αφού, άσχετα και από τις αναφορές που υπάρχουν κατά του
γεγονότος  ότι  υπάρχει  ηλεκτρονική  μόνο  πρόσβαση  στην  εφαρμογή
ενημέρωσης  του  κοινού,  είναι  προφανές  πως  η  «ανάγνωση»  των  δασικών
χαρτών  καθώς  και  μια  ένσταση  κατά  του  δασικού  χαρακτήρα  μπορεί  να
υποστηριχθεί  μόνο  από  δασολόγο.  Ισοπεδωτικές  λογικές  όπως  στην
περίπτωση του ΟΣΔΕ μπορεί να έχουν καταστροφικά αποτελέσματα για την
διαδικασία

5. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που οι ενστάσεις θα υποβληθούν με υπογραφή
δασολόγου θα πρέπει να ελεγχθεί  η ύπαρξη κατάθεσης της προβλεπόμενης
εισφοράς υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.



Σε  κάθε  περίπτωση  και  παρά  το  πλήθος  των  ζητημάτων  που  φαίνεται  να
δημιουργείται από την πρώτη αυτή ανάρτηση θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ύπαρξη
δασολογίου  είναι  πάγιο  αίτημα  του  Γεωτεχνικού  Επιμελητηρίου  προκειμένου  να
σταματήσει η ταλαιπωρία, παραδασόβιων κυρίως ιδιοκτητών και να μπει τάξη στην
συνταγματικά κατοχυρωμένη προστασία των δασών. Η διαδικασία μπορεί να χρήζει
πολλών βελτιώσεων, είναι όμως αναγκαιότητα να προχωρήσει προς όφελος τόσο του
φυσικού  περιβάλλοντος,  όσο  και  χιλιάδων  ιδιοκτητών  οι  οποίοι  αναγκάζονται  να
περιμένουν χρόνια προκειμένου να λυθεί οριστικά το θέμα του χαρακτηρισμού των
εκτάσεών τους από τα κατά τόπους δασαρχεία. Τα δασαρχεία τα οποία, ειδικά στην
περιφέρεια  του  Παραρτήματός  μας  βρίσκονται  σε  οριακό  σημείο  λειτουργίας  με
περιπτώσεις όπου υπηρετεί ακόμη και ένας δασολόγος μόνος του. 

Επειδή δε αναμένεται να υπάρξει μεγάλος αριθμός ενστάσεων το βασικό στοίχημα
είναι να μπορέσουν αυτές να εξεταστούν σύντομα ώστε να απεμπλακούν οριστικά, με
τον έναν ή τον άλλο τρόπο οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες. Δυστυχώς το παράδειγμα
της  Αττικής  όπου  οι  χάρτες  δεν  κυρώθηκαν  ποτέ  αποτελεί  ένα  παράδειγμα  που
ελπίζουμε ότι δεν θα βρει όμοιο στην περίπτωση των νομών του Παραρτήματός μας.
Σε  κάθε  περίπτωση  βέβαια  όπου  οι  ενστάσεις  των  πολιτών  γίνονται  δεκτές
(εξόφθαλμα  λάθη στους  χάρτες)  είναι  απαραίτητο,  όπως  προαναφέρθηκε  να  τους
επιστρέφονται τα χρήματα των παραβόλων, διαφορετικά μπορεί να ειπωθεί ότι η όλη
διαδικασία εμπεριέχει και τον χαρακτήρα ενός έκτακτου χαρατσιού.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για την Διοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

Σωτ. Β. Λαμπρόπουλος


