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Μείωση του τέλους αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες

Με  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση   που  υπογράφουν  ο  Αν.  Υπουργός  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας,
Σωκράτης Φάμελλος, και ο Αν. Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης, μειώνονται περαιτέρω τα
τέλη αντιρρήσεων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να υποβάλουν αντίρρηση, σε
περίπτωση που διαφωνούν με την εκτίμηση της θεματικής αποτύπωσης του δασικού χάρτη της περιοχής
τους.

Υπενθυμίζεται, ότι τα τέλη αντιρρήσεων, από τον Νοέμβριο 2016, είναι  ήδη μειωμένα κατά 10%, σε
σχέση την αντίστοιχη ΚΥΑ που είχε εκδοθεί το 2014. Η  νέα ΚΥΑ προβλέπει την περαιτέρω μείωση των
τελών,  ειδικά  για  τους  πολίτες  που  κατέχουν  μικρές  εκτάσεις,  καθώς  επίσης  και  τη  διαίρεση  της
κατηγορίας από 5 έως 20 στρέμματα, σε δύο κατηγορίες, από 5 έως 10 στρέμματα και από 10 έως 20
στρέμματα.

Σύμφωνα με την νέα κατανομή, οι μειώσεις των τελών στις χαμηλές κατηγορίες φτάνουν έως και 60%,
ενώ στην ανώτερη κατηγορία η μείωση είναι 7%, όπως φαίνονται αναλυτικότερα στον παρακάτω πίνακα:

Κλάση έκτασης Προηγούμενα
ποσά

Νέα ποσά

α) <=100 m2 20 € 10 €

β) <= 1.000 m2 45 € 40 €

γ) >1.000 m2&<= 5.000 m2 135 € 90 €

δ) >5.000 m2&<= 10.000 m2 450 € 180 €

ε) >10.000 m2&<= 20.000 m2 450 € 350 €

στ) >20.000 m2&<= 100.000 m2 900 € 700 €

ζ) >100.000 m2&<= 300.000 m2 1.800 € 1.400 €

η) >300.000 m2 3.600 € 3.300 €

Ταυτόχρονα,  υπάρχουν  ήδη  πέντε  περιπτώσεις  οι  οποίες  εξαιρούνται  από  την  καταβολή  τέλους
αντιρρήσεων, όπως είναι:

·         οι  περιπτώσεις  περιοχών  που  συμπεριλήφθηκαν  στο δασικό  χάρτη λόγω μη αποτύπωσης των
ρυμοτομικών σχεδίων,
·        οι περιοχές που φαίνονται ως δασικές το 1945, αλλά περιλαμβάνονται στον εποικισμό,
·        οι περιοχές που φαίνονται είτε το 1945, είτε τώρα, ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις και
περιλαμβάνονται στον εποικισμό,
·        οι περιοχές με τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού και
·        οι  περιοχές με εκκρεμείς πράξεις χαρακτηρισμού.
Η ανάρτηση και  η κύρωση  των δασικών χαρτών αποτελεί  μία από τις  βασικές  προτεραιότητες του
ΥΠΕΝ  και  ένα  σημαντικό  εργαλείο,  τόσο  για  την  προστασία  του  περιβάλλοντος,  όσο  και  για  την
αειφορική ανάπτυξη της χώρας.
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Εξάλλου, κατά την πρόσφατη συνάντηση του Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλου, με τα ανώτατα στελέχη
των  Αποκεντρωμένων  Διοικήσεων  κατέστη  σαφές  ότι  πρόθεση  του  Υπουργείου  είναι  η  στενότερη
συνεργασία των δύο μερών, προκειμένου να καταγράφονται άμεσα τα προβλήματα που ανακύπτουν και
να δίνονται απαντήσεις και λύσεις, προς τις υπηρεσίες  και προς  και τους πολίτες.

Ο ήδη αυξημένος χρόνος υποβολής των αντιρρήσεων, κατά 15 ημέρες, δηλαδή από τις 45 στις 60 ημέρες,
η  ενίσχυση  των  Σημείων  Υποστήριξης  Ανάρτησης  Δασικού  Χάρτη  (ΣΥΑΔΧ),  η  αποτελεσματική
ενημέρωση των πολιτών, καθώς και οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις για τον αγροτικό κόσμο στοχεύουν σε
αυτή την κατεύθυνση. Η δε περαιτέρω μείωση των τελών αντίρρησης, με βάση την νέα ΚΥΑ, επιτρέπει σε
περισσότερους πολίτες να υποβάλλουν αντιρρήσεις, προλαμβάνοντας οποιαδήποτε κοινωνική αδικία.

Σημ.:  Η ΚΥΑ έχει υπογραφεί και έχει σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο

< Επιστροφή
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