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Θέμα: «Πξνβιήκαηα ζηηο λέεο αλαξηήζεηο ησλ δαζηθώλ ραξηώλ»
Αμηόηηκνη θ.θ. Τπνπξγνί,
Κε ηνλ Λ.4685/2020 «Δθζπγρξνληζκόο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο» ν νπνίνο ςεθίζηεθε ηνλ Κάην ηνπ 2020, δηλόηαλ ην δηθαίσκα ηεο αλακόξθσζεο
θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ δαζηθώλ ραξηώλ θαη ζηε ζπλέρεηα ε ππνβνιή ησλ Αληηξξήζεσλ από
ηνπο πνιίηεο, κε απώηεξν ζηόρν λα δεκηνπξγεζνύλ όζν ην δπλαηόλ νξζόηεξνη δαζηθνί
ράξηεο θαη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία κέζα ζην 2021.
Κεξηθά από ηα ζνβαξά δεηήκαηα πνπ είρε σο αληηθείκελν ν Λ.4685/2020 ήηαλ θαη ε
επίιπζε δεηεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ αλάξηεζε θαη κεξηθή θύξσζε ησλ δαζηθώλ
ραξηώλ, όπσο αγξνηηθέο εθηάζεηο κε απόθαζε ηεο δηνίθεζεο θαη θηίξηα κε νηθνδνκηθέο
άδεηεο πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ σο δαζηθέο, ε πιεξσκή ησλ εληζρύζεσλ ζηνπο αγξόηεο γηα
ηηο εθρεξζσκέλεο εθηάζεηο από ηνλ ΟΠΔΘΔΠΔ, νη νηθηζηηθέο ππθλόηεηεο θαζώο θαη ε
επίζπεπζε ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο ησλ αληηξξήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηνπο πνιίηεο θαη
άιιεο ξπζκίζεηο.
ηε ζπλέρεηα πξνρώξεζε εθ λένπ ε αλάξηεζε ησλ δαζηθώλ ραξηώλ ζε πνιιέο πεξηνρέο
ηεο ρώξαο. ηελ λέα απηή αλάξηεζε γίλακε δέθηεο αηηεκάησλ από πνιίηεο θαη

ζπλαδέιθνπο Γεσηερληθνύο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ απηνί αληηκεησπίδνπλ κε ηελ λέα
αλάξηεζε ησλ Γαζηθώλ ραξηώλ. πγθεθξηκέλα:
1) Θα ππέπει να δοθεί η δςναηόηηηα ζηοςρ πολίηερ να ςποβάλλοςν ηιρ
ανηιππήζειρ ηοςρ ηόζο ζε εκηάζειρ ενηόρ αλλά και εκηόρ εποικιζμού, εθόζνλ
δελ είραλ ππνβάιιεη γηα δηάθνξνπο ιόγνπο (απνπζία ζην εμσηεξηθό, πξνβιήκαηα
πγείαο, πξόζθαηα απνθηεζείζεο θιεξνλνκηέο ή εμαγνξέο θ.α.) αληίξξεζε ζηελ πξώηε
αλάξηεζε ησλ δαζηθώλ ραξηώλ. Πέξαλ ησλ ζνβαξώλ ιόγσλ γηα ηνπο νπνίνπο θάπνηνη
πνιίηεο δελ κπόξεζαλ λα ππνβάιινπλ αληηξξήζεηο ζηελ πξώηε αλάξηεζε, ηώξα ζηε 2ε
αλάξηεζε ηίζεηαη θαη δήηεκα ηζνλνκίαο, θαζόηη ζε απηήλ ηελ αλάξηεζε δίλεηαη ε
δπλαηόηεηα ππνβνιήο αληηξξήζεσλ γηα πξώηε θνξά από ηνπο πνιίηεο κόλν ζε
εθηάζεηο εληόο επνηθηζκνύ, εμαηξώληαο ηνπο πνιίηεο πνπ είραλ ηελ αηπρία λα θαηέρνπλ
εθηάζεηο εθηόο επνηθηζκνύ.
2) Τπάξρνπλ πεξηνρέο όπνπ, θαηά ηελ πξνεγνύκελε αλάξηεζε ηνπ δαζηθνύ ράξηε,
θαηαρσξήζεθαλ αληηξξήζεηο, πιεξώζεθαλ ηα αληίζηνηρα παξάβνια θαη ιίγν πξηλ
ηειεηώζεη ε δηνξία ησλ αληηξξήζεσλ, ελζσκαηώζεθαλ ζηηο νηθηζηηθέο ππθλώζεηο. ε
απηέο ηηο πεξηπηώζεηο δελ δόζεθε ην δηθαίσκα λα εμεηαζηεί ε αληίξξεζε, θαζώο
εληάρζεθαλ ζηηο νηθηζηηθέο ππθλώζεηο. Σν πξόβιεκα πνπ παξαηεξείηαη είλαη όηη, θαηά
ηελ αλαζεώξεζε ηνπ δαζηθνύ ράξηε, πιένλ δίλεηαη δηθαίσκα ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο
λα ππνβιεζνύλ αληηξξήζεηο. Ωζηόζν, πξέπεη λα θαηαρσξεζεί λέα αληίξξεζε θαη λα
πιεξσζεί εθ λένπ παξάβνιν. Πποηείνοςμε για ηιρ πεπιπηώζειρ όπος έσει γίνει
ανηίππηζη

ενηόρ

οικιζηικών

πςκνώζεων

και

δεν

εξεηάζηηκαν,

να

επανέλθοςν ζηο ζύζηημα και να καηαηεθούν αηελώρ με μέπιμνα ηων
Διεςθύνζεων. Δηδάιισο νη πνιίηεο ζα επσκηζηνύλ έλα επηπιένλ αδηθαηνιόγεην
θόζηνο θαη κηα ηαιαηπσξία γηα ηελ νπνία δελ επζύλνληαη.
3) Δημιοςπγία ενόρ δεςηεποβάθμιος οπγάνος ςποβολήρ ανηιππήζεων καηά ηων
δαζικών σαπηών ζε επίπεδο Αποκενηπωμένηρ Διοίκηζηρ, κε ην ΣΔ λα απνηειεί
ην ηξηηνβάζκην επίπεδν ππνβνιήο αληηξξήζεσλ.
θ. Τπνπξγνί,
Δπεηδή κεηά ηελ θύξσζε ησλ δαζηθώλ ραξηώλ νη ελδηαθεξόκελνη πνιίηεο γηα λα
κπνξέζνπλ λα δηθαησζνύλ δηνξζώλνληαο ηνπο θπξσκέλνπο δαζηθνύο ράξηεο, ζα πξέπεη λα
πξνζθεύγνπλ κόλν ζην ΣΔ, γίλεηαη ινηπόλ ακέζσο θαηαλνεηό ην πςειό θόζηνο θαη ην
ρξνλνβόξν ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ηνπο έρεη απνκείλεη πιένλ σο ηειεπηαία επηινγή ηνπο. Απηή

ηελ επηινγή δπζηπρώο δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αθνινπζήζνπλ όινη νη ελδηαθεξόκελνη
πνιίηεο πνπ ηώξα δελ ηνπο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο αληηξξήζεσλ ζηε 2ε αλάξηεζε
ησλ δαζηθώλ ραξηώλ. Γλσξίδνληαο ινηπόλ ηελ επαηζζεζία ζαο θαη από ηελ πξνεγνύκελε
ζαο ζεηεία ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, παξαθαινύκε λα
απνδερηείηε ηα παξαπάλσ αηηήκαηα καο πνπ αθνξνύλ πνιίηεο πνιινί από ηνπο νπνίνπο
είλαη αγξόηεο θαη θηελνηξόθνη θαη νη ηδηνθηεζίεο απηέο είλαη κέξνο ηεο εθκεηάιιεπζεο
ηνπο.
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