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Σν παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο,
παξαθνινπζεί ζηελά ηελ πνξεία αλάξηεζεο ησλ δαζηθψλ ραξηψλ ζηελ Αλαηνιηθή Καθεδνλία
(Λ. Θαβάιαο, Γξάκαο θαη εξξψλ). ηα πιαίζηα απηά επηθνηλσλεί ζπρλά θαη ιακβάλεη
αηηήκαηα κειψλ ηνπ, δαζνιφγσλ, πνπ αζρνινχληαη κε ηηο αλαξηήζεηο δαζηθψλ ραξηψλ ζε
πεξηνρέο ηνπ παξαξηήκαηνο καο εδψ θαη ρξφληα. Τπεξεηψληαο ινηπφλ ην ζεζκνζεηεκέλν
ξφιν ηνπ ζπκβνχινπ ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνχο παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο
πεξηβάιινληνο (Λ. 1474/1984), ζέιεη λα ζαο ζέζεη έλα αίηεκα παξάηαζεο ηεο πεξηφδνπ
αλαξηήζεσλ ησλ δαζηθψλ ραξηψλ πνπ ιήγνπλ ζηηο 16 Καξηίνπ 2022 (ζηηο ΠΔ Θαβάιαο, ΠΔ
Θάζνπ, ΠΔ Γξάκαο) θαη ζηελ ΠΔ εξξψλ πνπ ιήγνπλ ζηηο 30-03-2022.
Οη δαζηθνί ράξηεο ήηαλ θαη παξακέλνπλ κία απφ ηηο πάγηεο επηδηψμεηο ηνπ Γεσηερληθνχ
θιάδνπ θαη ησλ Γεσηερληθψλ, κε πνιιαπιά νθέιε γηα ην δεκφζην θαη ηελ θνηλσλία, ε
πινπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηαδηαθά πιένλ γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα. Γηα ην ιφγν απηφ απφ ηελ
πιεπξά καο ζέινπκε λα ζπκβάιινπκε ζηελ νκαιφηεξε θαη πιεξέζηεξε πινπνίεζε ηνπο.
Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δεηάκε απηή ηελ παξάηαζε είλαη νη παξαθάησ:


Παξ’ φιεο ηηο ζπλερείο εμαγγειίεο ηεο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θακία
λνκνζεηηθή ξχζκηζε δελ έγηλε αθφκα επίζεκα γηα ην κείδνλ ζέκα ησλ Γαζσκέλσλ Αγξψλ
θαη ησλ Δθρεξζσκέλσλ Δθηάζεσλ, ρσξίο πξάμε ηεο Γηνίθεζεο θαη έηζη παξακέλνπλ
δαζηθά. Γειαδή, νη ράξηεο ιήγνπλ 16/3 θαη ην λνκνζρέδην αθφκα δελ έρεη ςεθηζηεί.



Ζ παλδεκία ηνπ Θνξσλντνχ (Covid-19), κε φια ηα πξνβιήκαηα (νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο,
εξγαζηαθήο θχζεσο θ.α.) πνπ απηή έρεη πξνθαιέζεη θαη αθφκα πξνθαιεί.



Δπηπξφζζεηα ζηε λήζν Θάζν θαη ζε άιιεο παξαιηαθέο πεξηνρέο, πνιινί ηδηνθηήηεο
εθηάζεσλ είλαη πιένλ αιινδαπνί, νη νπνίνη επηζθέπηνληαη θπξίσο απφ ηελ άλνημε θαη
κεηέπεηηα ηα θηήκαηα ηνπο γηα ιφγνπο αλαςπρήο θαη νη νπνίνη αθφκα δελ έρνπλ
αληηιεθζεί πιήξσο ηελ φιε δηαδηθαζία αλάξηεζεο ησλ δαζηθψλ ραξηψλ. Κε ηελ
παλδεκία νη επηζθέςεηο απηέο πνιιέο θνξέο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ.



ηελ πεξηνρή καο ππάξρνπλ πνιιά δαζηθά παξαρσξεηήξηα, παξειζφλησλ δεθαεηηψλ, γηα
ηα νπνία ε άζθεζε αληίξξεζεο είλαη ρξνλνβφξα θαη δελ πξφθεηηαη γηα κηα ηφζν εχθνιε
ππφζεζε, φζν απηή ησλ θιεξνηεκαρίσλ.



Ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ πξνέθπςαλ θαη ηε ζπζζψξεπζε νηθνλνκηθψλ
ππνρξεψζεσλ ησλ πνιηηψλ σο ηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ θαη ηνπ δηνγθνχκελνπ θχκαηνο
αθξηβείαο, πνιινί απφ απηνχο δπζθνιεχνληαη λα πιεξψζνπλ ην παξάβνιν σο ηηο 16/3.
Παξάιιεια ππήξρε θαη πιήζνο δεκνζηεπκάησλ ζηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν πεξί
παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο έσο ηα ηέιε Ηνπιίνπ, κε απνηέιεζκα πνιινί πνιίηεο λα
δηεπζεηήζνπλ δηαθνξεηηθά ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.



Ζ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ζην Θηεκαηνιφγην γηα ηελ “ηαθηνπνίεζε” ησλ δαζηθψλ
απζαηξέησλ θηηζκάησλ, εηνηκάζηεθε αιιά δελ ιεηηνπξγεί κέρξη ζήκεξα θαη δελ ππάξρεη
επίζεκε θαηαγξαθή γηα ην πφζα είλαη ηα δαζηθά απζαίξεηα θαη απφ απηά πφζα έρνπλ ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα λα “ηαθηνπνηεζνχλ”.



Δθηφο ησλ παξαπάλσ κε εγθχθιην πξνο ηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο θαη ππνζεθνθχιαθεο
απέθιεηζαλ ηνπο πνιίηεο απφ ην λφκηκν δηθαίσκα ηεο θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο έθηαζεο
πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο δαζηθή ή ρνξηνιηβαδηθή. Γειαδή, ππάξρεη πξφβιεκα θαη κε ην
έλλνκν ζπκθέξνλ γηα θάπνηα ηεκάρηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη δαζηθά, εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο
απνδνρήο θιεξνλνκηάο κίαο έθηαζεο.

Έρνληαο ινηπφλ ππφςε καο φια ηα παξαπάλσ, αιηούμαζηε ηην παράηαζη ηης
ανάρηηζης ηων δαζικών ταρηών ποσ λήγοσν ζηις 16 και 30 Μαρηίοσ, ανηιζηοίτως
μέτρι ηα μέζα και ηα ηέλη Ιοσνίοσ, φπσο ζπλέβε θαη ζηηο πξνεγνχκελεο αλαξηήζεηο ησλ
δαζηθψλ ραξηψλ, θαζψο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο. Παξακέλνπκε δε ζηε δηάζεζε
ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία.
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