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Θέμα: «Αλαζθόπεζε θαη επαλαδηαηύπσζε ησλ πξνηάζεσλ ηνπ παξαξηήκαηνο καο γηα ηε
βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ δαζηθώλ ραξηώλ»
τεη.: Τπ. αξ. πξση. 111/24-02-2021 έγγξαθν καο γηα ηα πξνβιήκαηα ζηηο λέεο
αλαξηήζεηο ησλ δαζηθώλ ραξηώλ.
Αμηόηηκνη θ. Τπνπξγνί,
ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ εγγξάθνπ καο επαλεξρόκαζηε θαη πάιη κεηά ηελ
παξάηαζε πνπ δόζεθε ζε όιεο ηηο αλαξηήζεηο ησλ δαζηθώλ ραξηώλ κε ην άξζξν 147 ηνπ
Λόκνπ 4938/2022, παξάηαζε πνπ ήηαλ αλαγθαία, κε απώηεξν ζηόρν λα δεκηνπξγεζνύλ
όζν ην δπλαηόλ νξζόηεξνη δαζηθνί ράξηεο θαη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία κέζα ζην
2022. Γπζηπρώο όκσο κεξηθά από ηα ζνβαξά δεηήκαηα πνπ είρε σο αληηθείκελν ν
Λ.4685/2020, όπσο ήηαλ ε επίιπζε δεηεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ αλάξηεζε θαη
κεξηθή θύξσζε ησλ δαζηθώλ ραξηώλ, δει. 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 θη άιιεο ξπζκίζεηο, δελ επηιύζεθαλ ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό κέζα ζην
ρξνληθό πιαίζην πνπ είρε ηεζεί γηα πνιινύο θαη δηάθνξνπο ιόγνπο. Γηα απηό θαη κε ηελ εθ
λένπ αλάξηεζε ησλ δαζηθώλ ραξηώλ πξνέθπςαλ πξνβιήκαηα θαη γίλακε δέθηεο αηηεκάησλ
από πνιίηεο θαη ζπλαδέιθνπο Γεσηερληθνύο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ απηνί αληηκεησπίδνπλ.

Πξνθεηκέλνπ ινηπόλ λα δεκηνπξγεζεί έλαο ιεηηνπξγηθόο δαζηθόο ράξηεο πνπ ζα
πξναζπίδεη ην δεκόζην θαη ηδησηηθό ζπκθέξνλ, ην πεξηβάιινλ, ηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη
ηε γεληθόηεξε αλάπηπμε ηεο ρώξαο καο, παξαθάησ ζαο παξαζέηνπκε μαλά θάπνηεο από ηηο
πξνηάζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο καο πνπ ζαο έρνπλ θαηαηεζεί ζην παξειζόλ καδί κε θάπνηεο
λέεο:
1)

Θα πρέπει να δίνεηαι η δσναηόηηηα ζηοσς πολίηες, για να ικανοποιηθεί ηο
κοινό περί δικαίοσ αίζθημα, να σποβάλλοσν ηις ανηιρρήζεις ηοσς ζε όλες
ηις εκηάζεις, ηόζο ζε εκηάζεις ενηός αλλά και εκηός εποικιζμού. Πέξαλ ησλ
ζνβαξώλ ιόγσλ γηα ηνπο νπνίνπο θάπνηνη πνιίηεο δελ κπόξεζαλ λα ππνβάιινπλ
αληηξξήζεηο ζηελ αξρηθή 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. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη όηη ζην Γ. Παγγαίνπ όινη νη δεκόηεο
έρνπλ δηθαίσκα λα θάλνπλ αληίξξεζε πιελ ησλ θαηνίθσλ ηεο Σ.Θ. Κπξηνθύηνπ ζηελ
νπνία δελ είρε γίλεη δηαλνκή αγξνηεκάρησλ, ελώ αθόκα ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηηο
ηνπηθέο θνηλόηεηεο Αγ. Πλεύκαηνο, Δκκαλνπήι Παππά, Πεληάπνιεο, Υξπζό, θειηλό,
Κηθξό νύιη, Κπξξίλε θ.α. ηεο Π.Δ. εξξώλ.

2)

Θαηά ηελ πξνεγνύκελε αλάξηεζε ηνπ δαζηθνύ ράξηε, ππήξμαλ πεξηνρέο όπνπ,
θαηαρσξήζεθαλ αληηξξήζεηο, πιεξώζεθαλ ηα αληίζηνηρα παξάβνια θαη πξηλ ηειεηώζεη
ε δηνξία ησλ αληηξξήζεσλ, ελζσκαηώζεθαλ ζηηο νηθηζηηθέο ππθλώζεηο. Οη αληηξξήζεηο
απηέο νξζώο όπσο πιεξνθνξεζήθακε ζα απνζηαινύλ ζηηο ΔΠΔΑ γηα εμέηαζε.
Αληίζηνηρα ππάξρνπλ θαη αληηξξήζεηο πνπ έγηλαλ κεηά ηελ ελζσκάησζε ησλ
νηθηζηηθώλ ππθλώζεσλ κε απνηέιεζκα λα αθνξνύλ ηα ηκήκαηα ηνπ γεσηεκαρίνπ
εθηόο ησλ νηθηζηηθώλ ππθλώζεσλ θαη λα ρξεηάδεηαη λέα αληίξξεζε γηα ην εληόο
νηθηζηηθήο πύθλσζεο ηκήκα. πλεπώο ζήκεξα, πνιίηεο πνπ λνκίδνπλ όηη έρνπλ
νινθιεξώζεη ηε δηαδηθαζία ηεο αληίξξεζεο λα ρξεηάδνληαη λέα αληίξξεζε, γεγνλόο
πνπ δελ ην έρνπλ αληηιεθζεί θαη ηκήκα ηνπ γεσηεκαρίνπ ηνπο πνπ ήηαλ εληόο
νηθηζηηθήο πύθλσζεο λα παξακείλεη δαζηθό.

3)

ην Λ. 4915/2022 κε άξζξν 93, ζεζκνζεηνύληαη λέεο δηαηάμεηο γηα ηνπο δαζσζέληεο
αγξνύο. Αλακέλνπκε ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο θαη επηθπιαζζόκαζηε ζην λα ζαο ππνβάιινπκε ηηο πξνηάζεηο καο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο.

4)

Οη Δαζολόγοι δεν έτοσν πρόζβαζη ζηις διαβαθμιζμένες σπηρεζίες ηοσ
Κηημαηολογίοσ θαη καδί κε άιινπο Γεσηερληθνύο ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ
πξόζβαζε ζε απηέο, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ ζαο παξαζέηνπκε ζην ππ. αξηζκ. πξση.
330/17-6-2021 έγγξαθν καο, όπνπ ζαο αλαιύνπκε ηε ζπζρέηηζε ηεο πξόζβαζεο
απηήο κε ηελ γξήγνξε θαη νξζή πινπνίεζε ησλ δαζηθώλ ραξηώλ.

5)

Δημιοσργία ενός δεσηεροβάθμιοσ οργάνοσ σποβολής ανηιρρήζεων καηά
ηων δαζικών ταρηών ζε επίπεδο Επιθεώρηζης Εθαρμογής Δαζικής
Πολιηικής, κε ην ηΔ λα απνηειεί ην ηξηηνβάζκην επίπεδν ππνβνιήο αληηξξήζεσλ.
Δπεηδή κεηά ηελ θύξσζε ησλ δαζηθώλ ραξηώλ νη ελδηαθεξόκελνη πνιίηεο γηα λα
κπνξέζνπλ λα δηθαησζνύλ, ζα πξέπεη λα πξνζθεύγνπλ κόλν ζην ηΔ, γίλεηαη ακέζσο
θαηαλνεηό ην πςειό θόζηνο θαη ην ρξνλνβόξν ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ηνπο έρεη
απνκείλεη σο ηειεπηαία επηινγή ηνπο. Απηή ηελ επηινγή δπζηπρώο δελ έρνπλ ηε
δπλαηόηεηα λα αθνινπζήζνπλ ε πιεηνςεθία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνιηηώλ, ιόγσ
θόζηνπο.
θ. Τπνπξγνί,
Παξαθαινύκε λα ιάβεηε ππόςε ζνβαξά ηηο πξνηάζεηο πνπ ζαο αλαθέξνπκε παξαπάλσ.

Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία.
Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.
ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ.
Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο
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