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ΑΠΟΠΑΜΑ  
 

Από ην αξηζκ. 1/22-2-2017  Πξαθηηθό   πλεδξίαζεο  
 

ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Ηπείξνπ (άξζξν 113 Λ.3852/2010 θαη  αξηζκ. 137/2014 αλαθήξπμε  ηνπ  Πνιπκεινχο  Πξσηνδηθείνπ  Ησαλλίλσλ 

θαη ηα απφ 30/8/2014  θαη 15-12-2016 Πξσηφθνιια Οξθσκνζίαο),  ην νπνίν,  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 167 ηνπ Λ. 3852/2010 -ΦΔΘ 87/7-

6-2010 η.Α΄,  ζπλήιζε ζε  ζπλεδξίαζε, ζηα Ησάλληλα θαη  ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ Π..  (Γηνηθεηήξην β΄ φξνθνο),  ζηηο είθνζη δύν (22) ηνπ 

κελόο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Σεηάξηε  θαη ψξα 15.00, θαηφπηλ ηεο κε αξηζκ. πξση.: νηθ. 12604/581/16-2-2017   

Πξόζθιεζεο ηνπ  Πξνέδξνπ ηνπ  

ηε ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία θιήζεθαλ λνκίκσο φια ηα κέιε ηνπ Π.., παξαβξέζεθαλ θαη  κεηείραλ νη: 
Α.  Αιέμαλδξνο Θαρξηκάλεο,  Πεξηθεξεηάξρεο Ζπείξνπ. 
Β.  1. ηαχξνο Παξγαλάο, Πξφεδξνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ 
     2. Πνιπμέλε  (Σδέλε) Σαπξαληδή – Θνίιηα, Αληηπξφεδξνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ 
     3. Γεκήηξηνο Υακπίκπεο, Γξακκαηέαο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ 
Γ.  1. Βαζίιεηνο Φαζάο , Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Άξηαο 
     2. Θσκάο Πηηνχιεο,   Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Θεζπξσηίαο 
     3. Θενδψξα (Σαηηάλα) Θαινγηάλλε, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Ησαλλίλσλ   
     4. Δπζηξάηηνο Ησάλλνπ, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Πξέβεδαο 
Γ.   1.  Ησάλλεο Θαηέξεο, Θεκαηηθφο  Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ζπείξνπ 
      2. Οδπζζέαο Πφηζεο, Θεκαηηθφο  Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ζπείξνπ 
      3. Πεξηθιήο Βαζηιάθεο, Θεκαηηθφο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ζπείξνπ   
      4. Ησάλλεο Θαξακπίλαο, Θεκαηηθφο  Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ζπείξνπ 
      5. Θσλζηαληίλνο ηαξάβαο, Θεκαηηθφο  Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ζπείξνπ 
      6. Ληθφιανο Θάηζηνο, Θεκαηηθφο  Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ζπείξνπ 
Δ. Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη:  

1.Παπαδεκεηξίνπ Θσλζηαληίλνο (Ληίλνο)  2.Βαξέιεο Γεκήηξηνο 3.ίκνπ – Σάζηνπ Αλαζηαζία 4.Υνπιηάξαο Βαζίιεηνο  5.Γεκάθνο Γεκήηξηνο 
6.παλνπνχινπ – άξξα Ζιηάλα 7.Ιάκπξνπ Αιθηβηάδεο 8.Σζηάξα ηαπξνχια 9.Σχξνπ – Οχδα Αλαζηαζία(Λαηάζζα) 10.Παπαρξήζηνπ Βαζίιεηνο 
11.Κεηξνθψζηα Παλαγηψηα (Γηνχια)  12.Θαηηήο Ληθφιανο 13.Ληέηζηθαο Θσλζηαληίλνο 14.Γνξγφιεο Βαζίιεηνο 15.Παπαγξεγνξίνπ Ληθφιανο  
16.Κπάγηαο Κηραήι 17.Ιάδνο Ησάλλεο 18.Θαξακάλε Θαιιηφπε (Θέιιπ) 19.Κπνχκπα Βαζηιηθή 20.Γνχζεο Υξήζηνο 21.Γηνιδάζεο Βαζίιεηνο ηνπ 
Βεζζαξίσλα 22.Πάληνο Παλαγηψηεο 23.Σζίθαξεο Βαζίιεηνο 24.Κπαζηνχθαο Θσλζηαληίλνο 25.Πάηθαο ππξίδσλ 26.Θσλήο Γεκήηξηνο 27.Εάςαο 
Γεψξγηνο  28.Υαηδεεθξαηκίδεο Πξφδξνκνο (Κάθεο)  29.Εάθαο Γεψξγηνο 30.Σζνπκάλε ιγα (ιπ) 31.Εηψβαο Βαζίιεηνο 32.Θσηζαληήο Θσλζηαληίλνο 
33.Αλαγλψζηνπ Θσλζηαληίλνο  34.Εήθνο Ληθφιανο 35.Γηνιδάζεο Βαζίιεηνο ηνπ Θενδψξνπ 36. Γθνχληαο Θσλζηαληίλνο  37.Πάλεο Υαξάιακπνο 
(Κπάκπεο)    

 
ηε ζπλεδξίαζε δελ  παξαβξέζεθαλ νη θ.θ.  
1.Βαγγειήο Απφζηνινο  2.Φίιε – Παζράιε Αληηγφλε- Βαζηιηθή (δηθαηνινγεκέλα, ιφγσ αζζέλεηαο ) 3.ππξέιεο Κηραήι 4.Γθεζνχιεο Ζιίαο θαη 
5.Κπαξηδψθαο ππξίδσλ, ηαθηηθά κέιε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ, αλ θαη λφκηκα θιήζεθαλ 
 
Σ. Γηα ηε Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε παξαβξέζεθαλ ζηε ζπλεδξίαζε νη ππάιιεινη ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ  Θενδψξα Κήηζηνπ  θαη  Αλζνχια 
Θαηεξηδίδε 
 
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ επίζεο, ν Δθηειεζηηθφο Γξακκαηέαο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ θ.Γεκ. ηψινο, ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θαη ελδηαθεξφκελνη 
γηα ηα ζέκαηα. 
 
Σν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Ζπείξνπ, επξηζθφκελν ζε απαξηία, ζπδήηεζε θαη απνθάζηζε γηα ην παξαθάησ, Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο, ζέκα: 
 

 
Θέκα 7ν 

====== 
 

πδήηεζε-Πξνηάζεηο γηα ηελ επίιπζε ησλ δεηεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αλάξηεζε ησλ δαζηθώλ ραξηώλ 
 
 
Σν Πεξηθεξεηαθό  πκβνύιην Ηπείξνπ, έρνληαο  ππόςε: 
 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 3852/2010  (ΦΔΚ 87/7-6-2010 η. Α΄) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

2. Σνλ Οξγαληζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ (Π.Γ. 140/2010 ΦΔΚ 233/27-12-2010 η. Α΄), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρύεη κε ηελ αξηζκ. 202855/27-12-2016 απόθαζε ηνπ Γ.Γ. Απνθ/λεο Γ/ζεο Ηπείξνπ –Γπη. Μαθεδνλίαο (ΦΔΚ 

4400/30-12-2016 η.Β΄) 

3. Σνλ αξηζκ. 16853/6-4-2011 πξόηππν θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ, πνπ εμέδσζε ν 

Τπνπξγόο Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ 661/20-4-2011 – η. Β΄)  

4. Σελ επί ηνπ ζέκαηνο εηζήγεζε- πξόηαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε θνπ Καρξηκάλε, όπσο θαηαηέζεθε ζην πκβνύιην, 

(Α.Π./Π..:13335/589/17-2-2017) (ζπλεκκέλα κε α/α: 7  ζην θάθειν /2017 ζπλεκκέλσλ εηζεγήζεσλ θ.ιπ. ζηα 

ζέκαηα ηνπ Π..),  όπσο ηελ αλέπηπμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο θαη παξαηίζεηαη απηνύζηα σο θάησζη: 

ΑΔΑ: ΩΤΒΒ7Λ9-ΓΤΧ
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«ΘΔΚΑ: ΑΛΑΡΣΖΖ ΓΑΗΘΧΛ XAPTΧN (Ηζρχνλ πιαίζην, επηζεκάλζεηο  θαη πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, πνηίζεηο 
θ.ι.π.) 

Ζ θαηάξηηζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ έξγν, ην νπνίν επηζπκνχλ λα νινθιεξσζεί νη πνιίηεο, αιιά θαη νη 
θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 
Γηα λα κε πξνθιεζνχλ φκσο πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα, απφ φζα ζα αληηκεησπηζηνχλ, πξέπεη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη λα 
πιεξνί ηα ερέγγπα ηεο νξζήο θαη αμηφπηζηεο απνηχπσζεο ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο 
πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ηζρχνπλ ζε θάζε πεξηνρή, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο, ην ηζρχνλ απφ παιαηά λνκηθφ θαζεζηψο (λέεο ρψξεο 
θ.ι.π.), ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο, ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη 
αλάπηπμεο θάζε πεξηνρήο. ια είλαη απνιχησο αιιειέλδεηα. Ζ πξνζέγγηζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ «σο δήζελ θαη ζχκθσλα κε ην λφκν 
θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην αληίζηνηρν πιαίζην», πξνζδηνξηζκφο ηεο «πθήο θαη ηνπ ραξαθηήξα» ησλ εθηάζεσλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζ' απηνχο απφ άπνςε δαζηθή ή κε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο, ζηα πιαίζηα νινθιήξσζεο 
ηνπ θηεκαηνινγίνπ, ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε φια ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ρσξίο ηελ αλαγθαία πξνο ηνχην αιιαγή θαη πξνζαξκνγή 
ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο, φρη απιψο δελ ζα επηιχζεη ην φιν ζέκα, αιιά ζα επηηείλεη θαη ζα κεγεζχλεη ζε αδηαλφεην βαζκφ ηα ζρεηηθά 
πξνβιήκαηα θαη κάιηζηα ζε κηα πεξίνδν, πνπ ε αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα απνηειεί θαη ζα απνηειέζεη ην βαζηθφ κνριφ 
λα ππεξβνχκε ηελ θξίζε θαη επίζεο ζε πεξηνρέο θαη πεξηθέξεηεο, νη πεξηζζφηεξεο, πνπ έρνπλ παξφκνηα θαηεχζπλζε. 
Γπζηπρψο φκσο, αλ θαη πξφθεηηαη γηα έλα δήηεκα κείδνλνο ζεκαζίαο, πξνρεηξφηεηεο, έιιεηςε ζρεδηαζκνχ, «δήζελ βηαζχλε», 
αγθπιψζεηο θαη εκκνλέο, «ζρεδίαζε επί ράξηνπ», ρσξίο γλψζε ησλ πεξηνρψλ, ρσξίο ηελ δηελέξγεηα απηνςηψλ πνπ είλαη αλαγθαίεο, 
ρσξίο πξνεγνχκελε θαη αλαγθαία θχξσζε ησλ ραξηψλ ησλ επνηθηζηηθψλ εθηάζεσλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ, 
ρσξίο θακία ζπλεξγαζία κε ηηο ίδηεο ππεξεζίεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο α' θαη β' βαζκνχ θ.ι.π., δεκηνπξγνχλ θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ 
ζνβαξφηαηα πξνβιήκαηα θαη νδεγνχλ θαη ζα νδεγήζνπλ, ρηιηάδεο ηδηνθηήηεο ζε απφγλσζε, θαζψο αξθεηνί εμ απηψλ ζα θιεζνχλ λα 
πιεξψζνπλ θαη έλα λέν ζεκαληηθφ ραξάηζη γηα ηελ ππνβνιή αληηξξήζεσλ. Λα επηζεκαλζεί ινηπφλ ελ πξνθεηκέλσ, φηη ην χςνο ηνπ 
Δηδηθνχ Σέινπο Άζθεζεο  Αληηξξήζεσλ θαηά ηνπ πεξηερνκέλνπ αλαξηεζέληα  δαζηθνχ ράξηε, γηα θάζε ππνβαιιφκελε αληίξξεζε θαη 
αλάινγα κε ην εκβαδφλ ηεο έθηαζεο ηεο νπνίαο ακθηζβεηείηαη ν ραξαθηήξαο, θαζνξίδεηαη ζηα εμήο κεγέζε, πνπ θπξηνιεθηηθά είλαη 
αδηαλφεηα: 
1 έσο 1000 η.κ €45 
2 1000- 5000 η.κ €135 
3 5000- 20000 η.κ €900 
4 20.000- 100.000 € 1800 
η.κ 
Κε ηνλ πθηζηάκελν δε θαηαθεξκαηηζκφ ηεο ειιεληθήο ηδηνθηεζίαο ππνινγίδεηαη φηη ν θάζε εκπιεθφκελνο πνιίηεο ζηελ νπζία ζα 
θιεζεί λα θαηαβάιιεη αξθεηέο εθαηνληάδεο επξψ ζε θάζε πεξίπησζε. 
κσο θαη απηή είλαη ε πξψηε θαη νπζηαζηηθή αξρή πνπ πξέπεη λα ηεζεί θαη λα ππνζηεξηρζεί: Θαηάξηηζε δαζηθψλ ραξηψλ κε λνκηθή 
δεζκεπηηθφηεηα πξνυπνζέηεη: λνκνζεζία θαη δηνηθεηηθή πξαθηηθή πνπ λα αληηκεησπίδεη ηελ πξνζηαζία ησv δαζηθψλ εθηάζεσλ ηζφηηκα 
κε ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο, πνπ ιακβάλεη  ππφςε ηελ κνξθή ησλ  εθηάζεσλ πνπ είραλ ζην παξειζφλ θαη ηελ 
αληίζηνηρε ρξήζε ηνπο πνπ φηη «έρεη απφρξσζε γθξη» ζην ράξηε, δελ απνηειεί θαη δελ ραξαθηεξίδεηαη δάζνο !!!, φπσο θαηά θφξνλ 
έρεη πξνθχςεη απφ ηελ κέρξη ζήκεξα αλάξηεζε δαζηθψλ ραξηψλ θαη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία. 
Οη αλαξηήζεηο δε δαζηθψλ ραξηψλ πνπ έγηλαλ ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ζε Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο εληείλνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ καο, 
γηα ηελ νξζφηεηα ησλ απνηππψζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη, θαζψο νη ελζηάζεηο θαη νη δηακαξηπξίεο πνπ δηαηππψλνληαη, είλαη ηδηαίηεξα 
έληνλεο. Σα πξνβιήκαηα δε πνπ αλαθχπηνπλ δεκηνπξγνχλ πξάγκαηη κηα αληηθαηηθή θαη εθξεθηηθή ζα κπνξνχζα λα ραξαθηεξίζσ 
θαηάζηαζε, πνπ ήδε ζηελ πεξηθέξεηά καο, ηελ βηψλνπκε θαη πξηλ αθφκε ηελ αλάξηεζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ. 
Δλδεηθηηθά λα αλαθέξσ δχν ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα γηα λα δηαπηζησζεί ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο: 
Αγξφθηεκα Θνπθιηψλ Γήκνπ Πσγσλίνπ: ηηο δεθαεηίεο '40 θαη '50 κεηά ηνπο πνιέκνπο ππήξμε θπγή πιεζπζκνχ, κε απνηέιεζκα έλα 
κέξνο ησλ αγξνηηθψλ εθηάζεσλ πνπ κέρξη ηφηε θαιιηεξγνχληαλ θαη ήηαλ θιεξνηεκάρηα, ζηγά- ζηγά δαζψζεθαλ. Πξν δχν πεξίπνπ 
δεθαεηηψλ νη θάηνηθνη - αγξφηεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δήηεζαλ λα γίλεη αλαδαζκφο θαη λα θαηαζθεπαζηεί αξδεπηηθφ έξγν, ην νπνίν 
νινθιεξψζεθε πξν επηά πεξίπνπ ρξφλσλ, αιιά δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαζψο είλαη αζχκθνξν αλ δελ αμηνπνηεζεί ην ζχλνιν ηεο 
έθηαζεο, ην νπνίν αλήθεη εληφο αλαδαζκνχ κελ, έρεη φκσο δέλδξα θαη δελ επηηξέπεη ην Γαζαξρείν ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ, επηθαινχκελν 
κάιηζηα ζχγρξνλνπο ράξηεο θαη φρη απηνχο ηνπ 1945-1950 πνπ πξνβιέπεη ν Λφκνο. 
Ακπεινπξγηθή δψλε Είηζαο: Ο Γήκνο Είηζαο δηαζέηεη ραξαθηεξηζκέλε θαη λνκνζεηεκέλε ακπεινπξγηθή δψλε ε νπνία εθηείλεηαη 
θπξίσο ζηελ Γ. Δ. Είηζαο (Είηζα, Θαξίηζα, Πξσηφπαππαο) & ζηηο Γ. Δ. Δθάιεο (Γαβξηζηνί, Ιηγνςά) & Δπξπκελψλ {Θιεκαηηά). Ο 
θιάδνο ηεο ακπεινπξγίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαπηχμεη κηα δπλακηθή ε νπνία δηαξθψο απμάλεηαη, σζηφζν, νη λένη αιιά θαη 
παιαηφηεξνη ακπεινθαιιηεξγεηέο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνρσξήζνπλ ζε λέεο θπηεχζεηο ακπειψλσλ «ζθνληάθηνπλ» ζην γξάκκα 
ηνπ Λφκνπ θαζψο εθηάζεηο πνπ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 1945-1981 ήηαλ ακπειψλεο θαη θαιιηεξγήζεθαλ, κε ηελ πάξνδν 
ηνπ ρξφλνπ δαζψζεθαλ θαζψο έκεηλαλ αθαιιηέξγεηεο. Οη φπνηεο πξνζπάζεηεο γίλνληαη απφ θαηνίθνπο θαη ην Γήκν Είηζαο 
πξνζθξνχνπλ ζηηο αξλεηηθέο απνθάζεηο ησλ Γαζαξρείσλ. 
ε απηά ηα παξαδείγκαηα, πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη εθαηνληάδεο άιιεο πεξηπηψζεηο κεκνλσκέλσλ θαη δηάζπαξησλ 
κηθξντδηνθηεζηψλ, πνπ ζην παξειζφλ θαιιηεξγνχληαλ θαη ζήκεξα θηλδπλεχνπλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο δάζε ή δαζηθέο εθηάζεηο πνπ ζα 
πεξηέιζνπλ ζηε ζπλέρεηα ζην Γεκφζην, κε ηνπο ηδηνθηήηεο ή ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπο λα ππνρξεψλνληαη πιένλ- θη αλ θπζηθά ην 
αληηιεθζνχλ- ζε κηα ρξνλνβφξα θαη ςπρνθζφξα δηαδηθαζία ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ ζηε Γηθαηνζχλε πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ 
αθελφο φηη είλαη ηδηνθηεζία ηνπο θαη αθεηέξνπ φηη έρνπλ δαζσζεί ηα λεφηεξα ρξφληα. 
Ζ εμέιημε απηή, πέξαλ φισλ ησλ άιισλ, ζα έρεη θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε βηνπνηθηιφηεηα ηεο Ζπείξνπ, θαζψο κεηαμχ ησλ 
εθηάζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη ήδε εζθαικέλα σο δάζε ή δαζηθέο εθηάζεηο, είλαη θαη αγξνηεκάρηα νξεηλψλ πεξηνρψλ ηα νπνία ζην 
παξειζφλ θαιιηεξγνχληαλ κε ζηηάξηα, φζπξηα θιπ. Κεηά ηελ εγθαηάιεηςε ησλ θαιιηεξγεηψλ απηψλ, γηλφκαζηε κάξηπξεο ηεο 
"επέιαζεο" άγξησλ δψσλ ζηηο παξπθέο νηθηζκψλ γηα ηελ αλεχξεζε ηξνθήο θαη βέβαηα νχηε ιφγνο δελ κπνξεί λα γίλεη γηα 
επαλαθαιιηέξγεηά ηνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηζρχζνπλ νη λένη δαζηθνί ράξηεο. 
.- Θαηά ην ηζρχνλ πιαίζην, νη δαζηθνί ράξηεο, θαηαξηίδνληαη κε ηελ νξηνζέηεζε ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ απφ ηε θσηνεξκελεία 
ηζηνξηθψλ θαη πξφζθαησλ αεξνθσηνγξαθηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηηο δαζηθήο λνκνζεζίαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο νξηνζέηεζεο 
απηήο εκθαλίδνληαη ζε ππφβαζξα (νξζνθσηνγξαθίεο) πξφζθαηεο απεηθφληζεο. 
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ηνπο δαζηθνχο ράξηεο εκθαλίδνληαη νη δαζηθέο θαη νη κε δαζηθέο εθηάζεηο δχν πεξηφδσλ: α] ηεο ηζηνξηθήο - παιαηφηεξεο πεξηφδνπ, 
(θαηά θαλφλα είλαη ηνπ έηνπο 1945, φπνπ έγηλε ε πξψηε 
αεξνθσηνγξάθηζε ηεο Διιάδαο) θαη β] ηεο ζεκεξηλήο - πξφζθαηεο πεξηφδνπ ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηε θσηνεξκελεία ησλ πιένλ 
πξφζθαησλ αεξνθσηνγξαθηψλ (νη ηειεπηαίεο κέρξη ζήκεξα, ιήθζεθαλ θαηά ηα έηε 2008 - 2009). 
Δθηφο απφ ηελ νξηνζέηεζε ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ, ζηνπο Γαζηθνχο Υάξηεο εκθαλίδνληαη αθφκε: 
1. Σα φξηα ησλ νξηνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ θαη εγθεθξηκέλσλ πνιενδνκηθψλ κειεηψλ θαη ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ 
2. Σα φξηα ησλ νηθηζκψλ πνπ δελ έρνπλ νξηνζεηεζεί κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ησλ 
πνιενδνκηθψλ κειεηψλ πνπ δελ έρνπλ εγθξηζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 
3. Σα φξηα ησλ επνηθηζηηθψλ εθηάζεσλ (δηαλνκέο) 
4. Σα φξηα ησλ ηειεζίδηθσλ πξάμεσλ ραξαθηεξηζκνχ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα Γαζηθή Τπεξεζία ηεο πεξηνρήο θαη 
5. Σα φξηα ησλ εθηάζεσλ πνπ έρνπλ θεξπρζεί δαζσηέεο ή αλαδαζσηέεο. 

χκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, γηα λα ραξαθηεξηζηεί κία έθηαζε σο Γαζηθή ζα πξέπεη λα έρεη ραξαθηεξηζηεί σο δάζνο 
ηνπιάρηζηνλ ζε κία απφ ηηο δχν πεξηφδνπο πνπ εμεηάδνληαη θαηά ηε ζχληαμε ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ ή λα έρεη ραξαθηεξηζζεί κε 
ηειεζίδηθε πξάμε ραξαθηεξηζκνχ σο «Γαζηθή» ή ηέινο λα έρεη θεξπρηεί σο αλαδαζσηέα, κε απφθαζε ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο ηεο 
πεξηνρήο 
Οη θσδηθνί θαη νη αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο ησλ εθηάζεσλ, πνπ εκθαλίδνληαη ζε 
έλαλ Γαζηθφ Υάξηε, είλαη νη εμήο: 
Θσδηθφο 
 

Θαηεγνξία έθηαζεο Γηεπθξηλήζεηο 

"ΓΓ" Γαζηθή έθηαζε ζηελ ηζηνξηθή & ζηελ πξφζθαηε πεξίνδν Ζ έθηαζε Υαξαθηεξίδεηαη «Γαζηθή» 

   
"ΓΑ" Γαζηθή έθηαζε ζηελ ηζηνξηθή & άιιεο κνξθήο Ζ έθηαζε ραξαθηεξίδεηαη 

έθηαζε ζηελ πξφζθαηε πεξίνδν «Γαζηθή»  
"ΑΓ" Αιιεο κνξθήο έθηαζε ζηελ ηζηνξηθή & δαζηθή Ζ έθηαζε ραξαθηεξίδεηαη 

έθηαζε ζηελ πξφζθαηε πεξίνδν «Γαζηθή»  
"ΠΓ" Γαζηθή έθηαζε ζχκθσλα κε ηειεζίδηθε πξάμε Ζ έθηαζε ραξαθηεξίδεηαη 

ραξαθηεξηζκνχ «Γαζηθή»  
"ΑΛ" Αλαδαζσηέα έθηαζε, ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο Ζ έθηαζε ραξαθηεξίδεηαη 

δεκφζηαο δηνίθεζεο «Γαζηθή»  
ΑΙ Άιζνο ή Πάξθν εληφο ζρεδίνπ πφιεο Ζ έθηαζε 

«Γαζηθή» 
ραξαθηεξίδεηαη 

"ΑΑ" Άιιεο κνξθήο έθηαζε ζηελ ηζηνξηθή & ζηελ Ζ έθηαζε ραξαθηεξίδεηαη 

πξφζθαηε πεξίνδν «Κε Γαζηθή» 
"ΠΑ" Άιιεο κνξθήο έθηαζε ζχκθσλα κε ηειεζίδηθε Ζ έθηαζε ραξαθηεξίδεηαη 

πξάμε ραξαθηεξηζκνχ «Κε Γαζηθή » 

Σν πξφβιεκα φκσο κε ηα δαζηθά αθίλεηα θαη απηφ δπζηπρψο απνζησπάηαη, δελ είλαη κφλνλ φηη ηπρφλ εζθαικέλνο 
ραξαθηεξηζκφο κηαο έθηαζεο σο δήζελ δαζηθήο ηελ θαζηζηά κε αμηνπνηήζηκε γηα ηνλ ηδηψηε. Σν Βαζηθφηεξν είλαη ην πξνθχπηνλ 
ηεθκήξην θπξηφηεηαο ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ ππέξ ηνπ δεκνζίνπ: Δάλ έλα αθίλεην ραξαθηεξηζζεί σο δαζηθφ, ηφηε απηνκάησο ην ράλεη 
ν έσο ηφηε ηδηνθηήηεο ηνπ, εθηφο θαη εάλ απηφο απνδείμεη φηη είλαη δηθφ ηνπ (πξάγκα ζηελ πξάμε ζρεδφλ αδχλαηνλ). Θαη εάλ κελ ν 
Ηδηνθηήηεο" απηφο είλαη θαηαπαηεηήο (ζηελ πξνζηαζία απφ ηνπο νπνίνπο απνζθνπεί αθξηβψο ην ηεθκήξην θπξηφηεηαο ηνπ δεκνζίνπ), 
πνιχ θαιά ζπκβαίλεη. Αλ φκσο δελ είλαη; Αλ πξφθεηηαη γηα αγξνηηθφ αθίλεην πνπ αδηακθηζβήηεηα είρε αγξνηηθή κνξθή θαη ζηηο 
αεξνθσηνγξαθίεο ηνπ έηνπο 1945 θαη ζηηο αεξνθσηνγξαθίεο ηνπ έηνπο 1960, πεξίνδνη πνπ θνξπθψζεθε ε κεηαλάζηεπζε, πνπ νη 
θάηνηθνη εγθαηέιεηςαλ ηα ρσξηά ηνπο, ηελ θαιιηέξγεηα, ηελ χπαηζξν, αλαδεηψληαο θαιχηεξε ηχρε ζηηο ρψξεο κεηαλάζηεπζεο;;; 
Γηα θάπνην πεξίεξγν ιφγν κάιηζηα, ην ηεθκήξην θπξηφηεηαο ηνπ δεκνζίνπ εθαξκφδεηαη ζπρλφηεξα θαηά αλππνςίαζησλ πνιηηψλ, πνπ 
αγφξαζαλ ή θιεξνλφκεζαλ ζπγθεθξηκέλε έθηαζε κε ηελ πεπνίζεζε φηη ήηαλ κε δαζηθή θαη αλήθε ζηνλ δηθαηνπάξνρν ηνπο, παξά 
ελαληίνλ θαηαπαηεηψλ. 
ηελ πεξίπησζε δε απηή, είλαη ζεκαληηθφ λα παξαηεζεί επί ιέμεη ηη πξνβιέπεη ε ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ άξζξ. 67 ηνπ δαζηθνχ θψδηθα, 
φπσο ηζρχεη: «άξζξ. 67. α. Δθηάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο αεξνθσηνγξαθίεο ηνπ 1945, ή, εθφζνλ απηέο δελ είλαη επθξηλείο ηνπ 
1960, κε αγξνηηθή κνξθή πνπ δαζψζεθαλ κεηαγελέζηεξα επί ησλ νπνίσλ ην Γεκφζην δελ ζεκειηψλεη δηθαηψκαηα θπξηφηεηαο βάζεη 
ηίηινπ, αλαγλσξίδνληαη σο ηδησηηθέο κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο κεηά απφ εηζήγεζε 
ηνπ αξκνδίνπ δαζάξρε ή ηνπ Γηεπζπληή Γαζψλ εάλ δελ πθίζηαηαη Γαζαξρείν ζην λνκφ, εθφζνλ ν 
ηδηψηεο πξνζθνκίζεη ηίηινπο ηδηνθηεζίαο νη νπνίνη αλάγνληαη πξηλ απφ ηελ 23ε Φεβξνπαξίνπ 1946 θαη έρνπλ κεηαγξαθεί. Πξσηφθνιια 
δηνηθεηηθήο απνβνιήο πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ηηο αλσηέξσ εθηάζεηο αλαθαινχληαη αθφκε θαη αλ ηειεζηδίθεζαλ δηθαζηηθά, β. ζεο απφ 
ηηο εθηάζεηο ηεο πεξίπησζεο α' έρνπλ ζήκεξα κνξθή δαζηθήο έθηαζεο θαη ζηεξνχληαη ησλ παξαπάλσ ηίηισλ, κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ, απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα γεσξγηθή θαη δελδξνθνκηθή εθκεηάιιεπζε θαηφπηλ αδείαο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο 
νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ δαζάξρε ή ηνπ Γηεπζπληή Γαζψλ εάλ δελ πθίζηαηαη Γαζαξρείν 
ζην λνκφ, ρνξεγνχκελεο ηεο άδεηαο επί ηε βάζεη αηηήζεσο ηνπ πξνζψπνπ πνπ πξνβάιιεη δηθαηψκαηα θπξηφηεηαο επί ησλ εθηάζεσλ 
απηψλ, δπλάκεη ηίηινπ ηδηνθηεζίαο κεηαγελεζηέξνπ κελ ηεο 23εο Φεβξνπαξίνπ 1946, φρη φκσο λεφηεξνπ ησλ δέθα εηψλ κέρξη ηελ 
εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ λ. 4280/2014. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζπγθεθξηκέλε έθηαζε έρεη θεξπρζεί αλαδαζσηέα, ε πξάμε αλαδάζσζεο 
αλαθαιείηαη. ε πεξίπησζε πξνζθφκηζεο απφ ηξίην ησλ ηίηισλ ηεο παξαγξάθνπ 1α' ή ηπρφλ νξηζηηθήο επηιχζεσο ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ 
κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε επί ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθηάζεσο, αλαθαιείηαη ε ζρεηηθή άδεηα ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο 
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Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο (αδεκίσο) γηα ην Γεκφζην.2. Δάλ νη εθηάζεηο ηεο πεξηπηψζεσο α' εληάζζνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 
άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ δηαηεξνχλ ηε κνξθή ηνπο θαη ε δηαρείξηζή ηνπο γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο 
λνκνζεζίαο. Δάλ αληηζέησο απηέο εληάζζνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηφηε δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο.3. Ο 
εηδηθφηεξνο ραξαθηεξηζκφο ηεο έθηαζεο σο δάζνπο ή δαζηθήο, πξνθεηκέλεο ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ, 
δηελεξγείηαη, εάλ κελ ππάξρεη θπξσκέλνο δαζηθφο ράξηεο απφ ηελ Δπηηξνπή Γαζνινγίνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ηεο παξ. 5 ηνπ 
άξζξνπ 26 ηνπ λ. 3889/2010, άιισο κε πξάμε ραξαθηεξηζκνχ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 14, ε νπνία εθδίδεηαη αθφκε θαη ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ε ζπγθεθξηκέλε έθηαζε έρεη θεξπρζεί αλαδαζσηέα ή έρεη ραξαθηεξηζηεί κε ηειεζίδηθε θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 
14, σο δαζηθνχ ραξαθηήξα. Ο θαηά ηα αλσηέξσ ραξαθηεξηζκφο δηελεξγείηαη θαηφπηλ εμέηαζεο εθ κέξνπο ηνπ δαζάξρε ή ζε 
πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη δαζαξρείν, ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ ηνπ Λνκνχ ησλ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ θαη ησλ ζπλππνβιεζέλησλ απφ απηφλ ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ κεηαγξαθήο θαη ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο. Δάλ ε 
έθηαζε ραξαθηεξηζζεί σο κε ππαγφκελε ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3, ε ζρεηηθή πξάμε αλαδάζσζεο αλαθαιείηαη.4. ηηο 
δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ππάγνληαη θαη εθηάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο αεξνθσηνγξαθίεο ηνπ 1945, ή, εθφζνλ απηέο δελ 
είλαη επθξηλείο ηνπ 1960, κε αγξνηηθή κνξθή πνπ δαζψζεθαλ κεηαγελεζηέξσο θαη ησλ νπνίσλ ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο είλαη ιπκέλν 
έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ κε βάζε ην άξζξν 10 ηνπ λ. 
3208/2003. Ο δαζάξρεο θαη νη επηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ θξίλνπλ, κε βάζε 
αεξνθσηνγξαθίεο ηνπ έηνπο 1945, φηη κία έθηαζε δελ έρεη δαζηθφ ραξαθηήξα θαηά ην παξαπάλσ έηνο, αιιά έρνπλ ακθηβνιίεο γηα 
ηελ αγξνηηθή ή άιιε κε δαζηθή κνξθή ηεο έθηαζεο θαηά ην ίδην σο άλσ έηνο, κε πξνθχπηνπζα επθξηλψο ε κνξθή απηή απφ ηηο 
αλσηέξσ αεξνθσηνγξαθίεο, ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο σο πξαγκαηηθά γεγνλφηα θαη ακεηάθιεηεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο ηνπ άξζξνπ 10 
παξ. 1 ππνπαξάγξαθνο I πεξίπησζεο γ' ηνπ λ. 3208/2003, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. Δθθξεκείο ππνζέζεηο ζην 
Γαζάξρε θαη ζηηο Δπηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο λφκνπ εμεηάδνληαη, εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα απφ ηνλ 
ελδηαθεξφκελν.» 
Ο θαζέλαο αληηιακβάλεηαη ηη πξνθχπηεη κε βάζε ην σο άλσ ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην. Σν πξφβιεκα δε επηηείλεηαη, ιακβαλνκέλσλ 
ππφςε θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θάζε πεξηνρψλ (λέεο ρψξεο θ.ι.π.). Αλεχξεζε ηίηισλ πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα θαη 
κάιηζηα κεηαγεγξακκέλσλ ζην αξκφδην Τπνζεθνθπιαθείν, φηαλ κάιηζηα ζηελ Ήπεηξν θαη φρη κφλν, ηα πεξηζζφηεξα 
ππνζεθνθπιαθεία θαη ηα αξρεία ηνπο έρνπλ θαεί θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Γεξκαληθήο Θαηνρήο. Αλ δε n έθηαζε ραξαθηεξηζζεί σο δάζνο 
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Λφπνπ, φπσο θαηά ην πενηερφπελφ TOUC θαηά θχξην ιφλν πξνζδηνξίδνληαη νη ζρεηηθέο εθηάζεηο ζηνπο 
αλαξηψκελνπο δαζηθνχο ράξηεο, απφιπηε απψιεηα ηεο θπξηφηεηαο, απψιεηα θάζε παξέκβαζεο ζηελ έθηαζε θαη ζηελ ηδηνθηεζία, 
άζρεηα αλ απηή κέρξη ηελ πξνελνχπελε δεθαεηία θαιιηεξλνχληαλ αλειιηπψο, απνηεινχζε θαιιηεξγεκέλν αππέιη, εληαγκέλν κάιηζηα 
ζε αλαγλσξηζκέλε ακπεινπξγηθή δψλε, φπσο παξαπάλσ αλαθέξεηαη, ρσξάθη θ ι π. ιεο απηέο νη εθηάζεηο εμαηξνχληαη, δελ κπνξνχλ 
λα «πεηξαρζνχλ θαλ», ηδηνθηήηεο ηέηνησλ εθηάζεσλ δηψθνληαη ήδε ληα εθρέξζσζε δάζνπο θαη δαζηθήο έθηαζεο, ζηελ πξνζπάζεηά 
ηνπο λα θαιιηεξλήζνπλ μαλά ηα θηήκαηά ηνπο, λα αλαλεψζνπλ ηα ακπέιηα ηνπο. 
Θαη φια απηά, ππφ ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζ. 47 ηνπ δαζηθνχ θψδηθα, πνπ επί ιέμεη πξνβιέπεη ηα εμήο θαη ην 
νπνίν πξέπεη επηηαθηηθά επίζεο πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί, ήηνη: 
«Αξζξ. 47. 1. Δθρέξζσζε δαζψλ πξνο απφδνζε ζε αγξνηηθή νπνηαζδήπνηε θχζεο θαιιηέξγεηα απαγνξεχεηαη. Θαη' εμαίξεζε 
επηηξέπεηαη ε απφ γεσξγηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, νκάδεο παξαγσγψλ ή θπζηθά πξφζσπα εθρέξζσζε δαζηθψλ εθηάζεσλ ή ε ρξήζε απφ 
απηνχο αζθεπνχο έθηαζεο ή δηάθελνπ εληφο δάζνπο ή δαζηθήο έθηαζεο, εκβαδνχ έσο 30 ζηξέκκαηα φηαλ πξφθεηηαη γηα θπζηθά 
πξφζσπα, γηα γεσξγηθή ή δελδξνθνκηθή θαιιηέξγεηα ή γηα θχηεπζε ζε αλάκεημε αγξίσλ θαη νπσξνθφξσλ ή θαξπνθφξσλ δέλδξσλ ή 
γηα θχηεπζε δαζηθψλ εηδψλ γηα ηελ απφδνζε πξντφλησλ, ηδίσο, θάζηαλσλ, θαξπδηψλ θαη ηξνχθαο, ή γηα δεκηνπξγία ακπειψλσλ ή 
θπηεηψλ αξσκαηηθψλ θπηψλ. Δπηηξέπεηαη, επίζεο, ε δηα εκβνιηαζκνχ εμεκέξσζε άγξησλ νπσξνθφξσλ ή θαξπνθφξσλ δέλδξσλ. 2. Ζ 
έγθξηζε γηα ηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ρνξεγείηαη, εθφζνλ δηαπηζησζεί, θαηφπηλ ζρεηηθήο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο βησζηκφηεηαο ηεο 
γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο, φηη νη εδαθνινγηθέο θαη νηθνινγηθέο ζπλζήθεο ζπλεγνξνχλ ππέξ απηνχ ηνπ ηξφπνπ εθκεηάιιεπζεο ρσξίο 
λα παξαβιάπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ δαζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο, απφ ηελ απψιεηα ηνπ θπζηθνχ ηνπ ζηνηρείνπ, θαζψο θαη φηη ηεξνχληαη 
νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο. Ζ κειέηε ζπληάζζεηαη απφ ηδηψηε γεσηερληθφ επηζηήκνλα, ζε πεξίπησζε δε πνπ 
απηφο δελ είλαη δαζνιφγνο, απαηηείηαη ζπλππνγξαθή απηήο θαη απφ δαζνιφγν, πεξηέρεηαη δε ζε απηήλ εηδηθφ θεθάιαην γηα ηελ ηπρφλ 
νηθνινγηθή αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο ιφγσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθκεηάιιεπζεο. 3. Οη δεκφζηεο εθηάζεηο ηεο 
πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 3, σο θαη νη θνηλφρξεζηεο θαη δηαζέζηκεο επνηθηζηηθέο δαζηθέο εθηάζεηο κπνξνχλ λα 
δηαηεζνχλ ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα γηα δελδξνθνκηθή ή γεσξγηθή θαιιηέξγεηα θαη εθκεηάιιεπζε θαηφπηλ ηεο ζρεηηθήο κειέηεο 
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 4. Ζ έγθξηζε επέκβαζεο ρνξεγείηαη, εθφζνλ ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη θαησηέξσ 
πξνυπνζέζεηο: α) Οη εθηάζεηο δελ εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο β' ηεο παξ. 1 θαη α' θαη δ' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο 
λφκνπ, β) Ζ θιίζε ηνπ εδάθνπο είλαη κηθξφηεξε ηνπ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) θαη ην βάζνο ηνπ εδάθνπο θαηάιιειν γηα 
γεσξγηθή θαιιηέξγεηα θαη γ) Γελ πθίζηαηαη θίλδπλνο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο ή άιισο λα είλαη δπλαηή ε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ 
πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ. 5. Γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, δάζε, δαζηθέο εθηάζεηο θαη εθηάζεηο κε ηε κνξθή ηεο πεξίπησζεο α' 
ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο πνπ εθρεξζψζεθαλ γηα γεσξγηθή ρξήζε, πξηλ ηεζεί ζε ηζρχ 
ην χληαγκα ηνπ 1975 θαη δηαηεξνχλ ηε ρξήζε απηή κέρξη ζήκεξα, δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο, 
απαγνξεπκέλεο θάζε άιιεο ρξήζεο απφ ηνλ θάηνρφ ηνπο. 6. Οη θάηνρνη ησλ δεκφζησλ εθηάζεσλ ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 
ππνβάινπλ αίηεκα εμαγνξάο ζην αξκφδην Γαζαξρείν ή ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Γαζψλ, εάλ δελ πθίζηαηαη Γαζαξρείν. ηελ αίηεζε 
πεξηγξάθεηαη ην θαηερφκελν αθίλεην θαηά ζέζε, φξηα θαη εκβαδφλ, κε ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα εμαξηεκέλν απφ ην Δζληθφ 
Σξηγσλνκεηξηθφ Γίθηπν (θξαηηθφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ΔΓΑ '87). Ο Γαζάξρεο ή ν Γηεπζπληήο Γαζψλ, εθφζνλ δελ πθίζηαηαη 
Γαζαξρείν, εηζεγείηαη αξκνδίσο θαη ν Γηεπζπληήο ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο πληνληζκνχ θαη Δπηζεψξεζεο Γαζψλ ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο εθδίδεη ηελ απφθαζε εμαγνξάο ηεο έθηαζεο. 7. Γηα ηελ θαηνρή ηνπ αθηλήηνπ ιακβάλνληαη ππφςε ηδίσο πξάμεηο απνδνρήο 
θιεξνλνκηάο, ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά κε βέβαηε ρξνλνινγία, θαζψο θαη άδεηεο ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ γηα ρξήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηε δαζηθή λνκνζεζία. Οη έλνξθεο βεβαηψζεηο δελ ιακβάλνληαη ππφςε σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ απφδεημε θαηνρήο ηνπ 
αθηλήηνπ. 8. Σν ηίκεκα εμαγνξάο νξίδεηαη ζην 1/3 ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ή άιισο ηεο αγνξαίαο αμίαο θαη θαηαβάιιεηαη ζε ηέζζεξηο 
(4) εμακεληαίεο άηνθεο δφζεηο. Σν ηίκεκα θαηαηίζεηαη ππέξ ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα Γαζψλ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ θαη δηαηίζεηαη 
απνθιεηζηηθά γηα ηελ αλάπηπμε θαη πξνζηαζία ησλ δαζψλ. 9. Οη θάηνρνη δεκφζησλ θαη κε εθηάζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ θαηαβάινπλ ρξεκαηηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ απψιεηα ηνπ θπζηθνχ αγαζνχ απφ ηελ αιιαγή ρξήζεο ηεο έθηαζεο, γηα λα 
αλαδαζσζεί ή λα δαζσζεί αληίζηνηρε έθηαζε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ «ζεηηθνχ πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ», θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 
45 παξ. 8 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ζ θαηαβνιή ηνπ αληαιιάγκαηνο απηνχ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ εμαγνξά ηεο έθηαζεο απφ ηνλ 

ΑΔΑ: ΩΤΒΒ7Λ9-ΓΤΧ



[5] 

 

ελδηαθεξφκελν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα ηε λνκηκνπνίεζε ηεο αιιαγήο 
ρξήζεο απφ ηνλ θάηνρν έθηαζεο δεκφζηαο ή κε. 10. Έσο φηνπ εμνθιεζεί ην νθεηιφκελν ηίκεκα θαη θαηαβιεζεί ην αληάιιαγκα 
ρξήζεο, ν θάηνρνο δελ κπνξεί λα κεηαβηβάζεη ηελ έθηαζε. Απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο εμαγνξάο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ παξφληνο 
θαη κέρξη ηελ νινζρεξή εμφθιεζε ηνπ ηηκήκαηνο αλαζηέιιεηαη ε ηζρχο ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηηο αξκφδηεο 
δαζηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο έθηαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο. 11. Κεηά ηελ εμφθιεζε ηνπ 
ηηκήκαηνο θαη ηνπ ρξεκαηηθνχ αληαιιάγκαηνο, νη αλσηέξσ δηνηθεηηθέο πξάμεηο παχνπλ λα ηζρχνπλ. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο νηθείαο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο εθδίδεη ηίηιν θπξηφηεηαο ππέξ ηνπ θαηφρνπ ηεο έθηαζεο. Ο αλσηέξσ ηίηινο κεηαγξάθεηαη ζηα βηβιία 
κεηαγξαθψλ ηνπ νηθείνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ ή θαηαρσξίδεηαη ζηα ηεξνχκελα ζηνηρεία ηνπ αξκνδίνπ Θηεκαηνινγηθνχ Γξαθείνπ. 
Σπρφλ αιιαγή ηεο γεσξγηθήο ρξήζεο, κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ αλσηέξσ ηίηινπ εθ κέξνπο ηνπ αξρηθνχ ή ηνπ εθάζηνηε θπξίνπ ηεο 
έθηαζεο, ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε αθπξφηεηα ηνπ ζρεηηθνχ ηίηινπ θπξηφηεηαο, σο πξνο ην ηκήκα πνπ άιιαμε ρξήζε θαη ηελ 
ππαγσγή ηνπ ηκήκαηνο απηνχ ζηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο. 12. Γελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5 έσο 11 
ηνπ άξζξνπ απηνχ νη εθηάζεηο πνπ ππάγνληαη ζε εηδηθφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ λ. 1650/1986, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 5 ηνπ λ. 3937/2011 (Α' 60), εθηφο αλ ε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε πξνβιέπεηαη απφ ην σο άλσ εηδηθφ 
θαζεζηψο πξνζηαζίαο. Σπρφλ εθδνζέληεο ηίηινη θπξηφηεηαο αλαθαινχληαη θαη ην ηίκεκα επηζηξέθεηαη.» 

Σν δήηεκα είλαη κέγηζην θαη ζεκαληηθφηαην θαη έηζη πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί. Σα πξνβιήκαηα θαη νη επηπηψζεηο είλαη ηεξάζηηεο, 
πνπ ζα πάξνπλ ηελ κνξθή «ρηνλνζηηβάδαο». 
Απαηηείηαη ζνβαξφηαηε πξνζέγγηζε ησλ δεηεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαη αληίζηνηρε λνκνζεηηθή ηξνπνπνίεζε θαη 
πξφβιεςε. Δίλαη αδηαλφεηε ε απψιεηα ηεο θπξηφηεηαο ρηιηάδσλ ηδηνθηεζηψλ πνπ ζα πξνθχςεη. Δίλαη αδηαλφεην λα κελ ιακβάλεηαη 
ππφςε ν αγξνηηθφο ραξαθηήξαο εθηάζεσλ, πνπ απνδεηθλχνληαη απφ ηηο αεξνθσηνγξαθήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ σο ηέηνηαο 
πθήο θαη ζήκεξα «κε κφλε ηελ ζρεηηθή απφρξσζε ηνπ γθξη», απφ ηελ εμέηαζε ηνπ θσηνγξαθηθνχ ππνβάζξνπ ηεο πξφζθαηεο 
πεξηφδνπ, λα ραξαθηεξίδνληαη κε «κία κνλνθνλδπιηά» σο δάζνο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Λφκνπ. Σα παξαδείγκαηα ρηιηάδεο θαη ηδηαίηεξα 
ζε πεξηνρέο πνπ είραλ κεηαλάζηεπζε θαη εγθαηάιεηςε ησλ αγξψλ θαη επίζεο ηδηαίηεξεο βιαζηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο ίδηεο 
πεξηνρέο (βξνρνπηψζεηο θ.ι.π.). 
δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ πξσηίζησο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηεο ρψξαο καο, δεκηνπξγψληαο ηνπ αλππέξβιεηα πξνβιήκαηα. 
Θαηαξρήλ 
Οη εθηάζεηο πνπ ζηηο αεξνθσηνγξαθίεο ηνπ έηνπο 1945 θαη έηνπο 1960 είραλ αγξνηηθφ ραξαθηήξα, πξέπεη λα παξακέλνπλ αγξνηηθέο 
θαη λα κελ ράλνπλ ηνλ σο άλσ ραξαθηεξηζκφ ηνπο. Σν ίδην πξέπεη λα ηζρχζεη θαη ηηο ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο, πνπ κάιηζηα νξίδνληαη 
σο ηέηνηεο (βνζθνηφπηα θαη αληίζηνηρα είλαη θαηαγεγξακκέλεο θαη ζηνλ ΟΠΔΘΔΠΔ). 
Ζ ζεκαληηθφηεξε φκσο επίπησζε είλαη απηή πνπ αθνξά ηνλ αγξνηηθφ θφζκν. 
Οη Γαζηθνί ράξηεο πεξηέρνπλ γεσρσξηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ πξσηίζησο ηνλ Πξσηνγελή ηνκέα ηεο ρψξαο καο, δεκηνπξγψληαο 
αλππέξβιεηα πξνβιήκαηα. 
Θαηαξρήλ ην νπζηαζηηθφηεξν πξφβιεκα πξνθχπηεη απφ ηελ αγλφεζε ηνπ ΟΠΔΘΔΠΔ, σο έλαλ Οξγαληζκφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο εθηάζεηο 
πνπ ακθηζβεηείηε ν Αγξνηηθφο ηνπο Υαξαθηήξαο, ηνλ ππνρξεψλεη λα απνδέρεηαη απηά πνπ έλα δεκφζην έγγξαθν δίλεη ζηελ 
δεκνζηφηεηα σο δεδνκέλα. 
Δπνκέλσο αδηαθξίησο ζε πνηα θάζε ζα βξίζθνληαη νη δηαδηθαζίεο εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ νη δειψζεηο ΟΓΔ, πνπ ζα ππνβάινπλ νη 
αγξφηεο κέρξη ηέινο Απξηιίνπ ζα δηαθνξνπνηνχλ ηα δηθαηψκαηα, δειαδή ζα κεηψλνπλ ηηο εληζρχζεηο. 
Δπίζεο ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ ζα εκθαληζηεί είλαη φηη ε εθαξκνγή ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ή θαη ε ςήθηζε λέσλ γηα ηελ επίιπζε ησλ 
πξνβιεκάησλ ζα είλαη ρξνλνβφξα, πφζν κάιινλ φηαλ είλαη ζίγνπξν φηη ζα ππάξμνπλ ρηιηάδεο πξνζθπγέο ζηε δηθαηνζχλε. 
Θαη ην ηξίην θαη ρεηξφηεξν είλαη ην ελδερφκελν λα ππάξμεη πξφβιεκα ηφζν κε ηηο ηξέρνπζεο πιεξσκέο, φζν θαη κε ηελ αλαδήηεζε 
εμεγήζεσλ απφ ηελ Δ.Δ. γηα ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο. 
Ζ ΙΤΖ ΔΗΛΑΗ ΚΗΑ. 
Αλαζηνιή ησλ δηαδηθαζηψλ γηα φζν ρξφλν ζα ρξεηαζηεί λα δνζνχλ ιχζεηο ζε φια ηα πξνβιήκαηα πνπ είλαη πιένλ γλσζηά. Κφλν ηφηε 
ε αλάξηεζε ζα κεηαβιεζεί εχθνια ζε θχξσζε. Γελ κπνξεί λα αγλνείηαη κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ δεκηνπξγήζεθε εδψ θαη 80 ρξφληα. 
Θεσξψ πσο πξέπεη άκεζα λα δεηήζνπκε ζπλάληεζε κε ηνλ πξσζππνπξγφ ηεο ρψξαο, ηνπο ζπλαξκφδηνπο ππνπξγνχο, ηνλ αξρεγφ ηεο 
αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο, φινπο ηνπο αξρεγνχο ησλ θνκκάησλ ηεο βνπιήο θαη δηά ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο, φινπο ηνπο 
βνπιεπηέο ηνπ Διιεληθνχ Θνηλνβνπιίνπ. 
Γηαηί, αλ πξνρσξήζνπλ νη δηαδηθαζίεο, ε φιε θαηάζηαζε ζα ηεζεί εθηφο ειέγρνπ, κε ηεξάζηηεο επηπηψζεηο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα.» 
 
5. Σν από 13-2-2017 ζρεηηθό  Γειηίν Σύπνπ ηεο ΔΝΠΔ, όπσο θαηαηέζεθε ζην πκβνύιην (ζπλεκκέλα κε α/α: 8  ζην 

θάθειν /2017 ζπλεκκέλσλ εηζεγήζεσλ θ.ιπ. ζηα ζέκαηα ηνπ Π..) θαη ζην νπνίν δηαιακβάλνληαη ηα θάησζη:   

« ΓΔΙΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ηεο ΔΛ.ΠΔ.: 

Λα αλαζηαινχλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηνπο δαζηθνχο ράξηεο – Εεηά θαηεπείγνπζα ζπλάληεζε κε ηνλ Πξσζππνπξγφ θαη ηνπο Αξρεγνχο 

ησλ θνκκάησλ 

Λα αλαζηαινχλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηνπο δαζηθνχο ράξηεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα απαηηεζεί κέρξη λα ιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα 
ηα νπνία έρνπλ αλαθχςεη, δεηεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Έλσζεο Πεξηθεξεηψλ Διιάδαο (ΔΛΠΔ) κε νκφθσλε απφθαζή ηνπ. 
Κεηά απφ εηζεγήζεηο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο ΔΛΠΔ, Πεξηθεξεηάξρε Ζπείξνπ θ. Αι. Θαρξηκάλε θαη ηνπ κέινπο ηνπ Γ, 
Πεξηθεξεηάξρε Πεινπνλλήζνπ θ. Π. Σαηνχιε θαη ηηο παξεκβάζεηο ηνπ κέινπο ηνπ Γ θ. Λ. Παηζαξίλνπ θαη ηνπ κέινπο ηνπ Δπνπηηθνχ 
πκβνπιίνπ θ. Π. Φηιίππνπ, ην Γ ηεο ΔΛΠΔ δεηεί θαηεπείγνπζα ζπλάληεζε κε ηνλ Πξσζππνπξγφ θ. Α. Σζίπξα κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 
ζπλαξκνδίσλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, κε ηνπο Αξρεγνχο φισλ ησλ πνιηηηθψλ 
θνκκάησλ θαη ηνπο Βνπιεπηέο δηα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο θ. Λ. Βνχηζε. 
Σν Γ ηεο ΔΛΠΔ ζεσξεί φηη ε αλάξηεζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ παξάγεη απνηειέζκαηα κε αλαζηξέςηκα θαη θξνχεη ηνλ θψδσλα ηνπ 
θηλδχλνπ φηη ζα νδεγήζεη ζηελ δηάιπζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο ηεο ρψξαο θαη ζα επηθέξεη πνιπεπίπεδεο ζηξεβιψζεηο ζηελ 
νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία, ηηο ππνδνκέο, ην νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ, ηε βηνκεραλία θαη ηνλ ηνπξηζκφ. 
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Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ε ρψξα καο θηλδπλεχεη λα ηεο επηβιεζνχλ απφ ηελ ΔΔ ζεκαληηθφηαηεο δεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο θαη 
δεθάδεο ρηιηάδεο αγξφηεο θαη θηελνηξφθνη αθ' ελφο λα θιεζνχλ λα επηζηξέςνπλ επηδνηήζεηο πνπ έιαβαλ θη αθ' εηέξνπ λα δηαθνπεί 
εληειψο ε θαηαβνιή εληζρχζεσλ. 
Σν Γ ηεο ΔΛΠΔ μεθαζαξίδεη φηη ζεσξεί ηελ θαηάξηηζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ «ζεκαληηθφ έξγν, πνπ απνηειεί γηα δεθαεηίεο 
επηδησθφκελν ζηφρν ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο θαη ην νπνίν νη θνξείο ηεο Απηνδηνίθεζεο ζεσξνχλ αλαγθαίν λα νινθιεξσζεί. 
Γπζηπρψο, φκσο, αλ θαη πξφθεηηαη γηα δήηεκα κείδνλνο ζεκαζίαο, πξνρεηξφηεηεο, έιιεηςε ζρεδηαζκνχ, «δήζελ βηαζχλε», αγθπιψζεηο 
θαη εκκνλέο, «ζρεδίαζε επί ράξηνπ», ρσξίο γλψζε ησλ πεξηνρψλ, ρσξίο ηε δηελέξγεηα απηνςηψλ πνπ είλαη αλαγθαίεο, ρσξίο 
πξνεγνχκελε θαη αλαγθαία θχξσζε ησλ ραξηψλ θαη ησλ επνηθηζηηθψλ εθηάζεσλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ, ρσξίο 
θακία ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο ηεο Απηνδηνίθεζεο Α' θαη Β΄ βαζκνχ, δεκηνπξγνχλ θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ ζνβαξφηαηα 
πξνβιήκαηα, ελψ νδεγνχλ ρηιηάδεο ηδηνθηήηεο ζε απφγλσζε. 
Σα πξνβιήκαηα θαη νη επηπηψζεηο είλαη ηεξάζηηεο θαη ζα πάξνπλ ηε κνξθή «ρηνλνζηηβάδαο». 
 
Απαηηείηαη ζνβαξφηαηε πξνζέγγηζε ησλ δεηεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαη αληίζηνηρε λνκνζεηηθή ηξνπνπνίεζε θαη 
πξφβιεςε. Δίλαη αδηαλφεηε ε απψιεηα ηεο θπξηφηεηαο ρηιηάδσλ ηδηνθηεζηψλ πνπ ζα πξνθχςεη. 
Δίλαη αδηαλφεην λα κε ιακβάλεηαη ππφςε ν αγξνηηθφο ραξαθηήξαο εθηάζεσλ, πνπ απνδεηθλχνληαη απφ ηηο αεξνθσηνγξαθήζεηο ησλ 
πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ σο ηέηνηαο πθήο θαη ζήκεξα «κε κφλε ηελ ζρεηηθή απφρξσζε ηνπ γθξη», απφ ηελ εμέηαζε ηνπ 
θσηνγξαθηθνχ ππνβάζξνπ ηεο πξφζθαηεο πεξηφδνπ, λα ραξαθηεξίδνληαη κε κηα «κνλνθνλδπιηά» σο δάζνο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 
Λφκνπ. Σα παξαδείγκαηα ρηιηάδεο θαη ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο πνπ είραλ κεηαλάζηεπζε θαη εγθαηάιεηςε ησλ αγξψλ θαη επίζεο ηδηαίηεξεο 
βιαζηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο ίδηεο πεξηνρέο (βξνρνπηψζεηο θ.ι.π.). 
Οη εθηάζεηο νη νπνίεο ζηηο αεξνθσηνγξαθήζεηο ηνπ έηνπο 1945 θαη έηνπο 1960  είραλ αγξνηηθφ ραξαθηήξα, πξέπεη λα παξακέλνπλ 
αγξνηηθέο θαη λα κελ ράλνπλ ηνλ σο άλσ ραξαθηεξηζκφ ηνπο. Σν ίδην πξέπεη λα ηζρχζεη θαη ζηηο ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο, πνπ κάιηζηα 
νξίδνληαη σο ηέηνηεο (βνζθνηφπηα θαη αληίζηνηρα είλαη θαηαγεγξακκέλεο θαη ζηνλ ΟΠΔΘΔΠΔ). 
Ζ ζεκαληηθφηεξε φκσο επίπησζε είλαη απηή πνπ αθνξά ηνλ αγξνηηθφ θφζκν. 
Οη δαζηθνί ράξηεο πεξηέρνπλ γεσρσξηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ πξσηίζησο ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο ρψξαο καο, δεκηνπξγψληαο 
αλππέξβιεηα πξνβιήκαηα. 
Θαηαξρήλ ην νπζηαζηηθφηεξν πξφβιεκα πξνθχπηεη απφ ηελ αγλφεζε ηνπ ΟΠΔΘΔΠΔ, σο έλα νξγαληζκφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο εθηάζεηο 
πνπ ακθηζβεηείηαη ν αγξνηηθφο ηνπο ραξαθηήξαο, ηνλ ππνρξεψλεη λα απνδέρεηαη απηά πνπ έλα δεκφζην έγγξαθν δίλεη ζηε 
δεκνζηφηεηα σο δεδνκέλα. 
Δπνκέλσο αδηαθξίησο ζε πνηα θάζε ζα βξίζθνληαη νη δηαδηθαζίεο εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ νη δειψζεηο ΟΓΔ, πνπ ζα ππνβάινπλ νη 
αγξφηεο κέρξη ηέινο Απξηιίνπ ζα δηαθνξνπνηνχλ ηα δηθαηψκαηα, δειαδή ζα κεηψλνπλ ηηο εληζρχζεηο. 
Δπίζεο ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ ζα εκθαληζηεί είλαη φηη ε εθαξκνγή ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ή θαη ε ςήθηζε λέσλ γηα ηελ επίιπζε ησλ 
πξνβιεκάησλ ζα είλαη ρξνλνβφξα, πφζν κάιινλ φηαλ είλαη ζίγνπξν φηη ζα ππάξμνπλ ρηιηάδεο πξνζθπγέο ζηε δηθαηνζχλε. 
Θαη ην ηξίην θαη ρεηξφηεξν είλαη ην ελδερφκελν λα ππάξμεη πξφβιεκα ηφζν κε ηηο ηξέρνπζεο πιεξσκέο, φζν θαη κε ηε αλαδήηεζε 
εμεγήζεσλ απφ ηελ Δ.Δ. γηα ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο. 
Θίλδπλν δηαηξέρνπλ επίζεο επνηθηζηηθέο θαη ινηπέο εθηάζεηο αιιά θαη θιεξνηεκάρηα  πνπ δφζεθαλ απφ ην ειιεληθφ θξάηνο γηα 
αγξνηηθή παξαγσγή θαη γηα αζηηθέο αλάγθεο, εθηάζεηο αλαδαζκψλ, βηνκεραλίεο  θαη επελδχζεηο πνπ έγηλαλ κέζσ θαη ηνπ 
αλαπηπμηαθνχ λφκνπ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη ηξαγειαθηθέο θαηαζηάζεηο. 
 
Ζ ΔΛΠΔ δειψλεη ηελ απνθαζηζηηθφηεηά ηεο λα κελ επηηξέςεη ηε δηαζηξέβισζε θαη ελ θαη ελ ηέιεη ηελ απαμίσζε ελφο ηδηαίηεξα 
θξίζηκνπ ζεζκηθνχ εξγαιείνπ, φπσο είλαη νη δαζηθνί ράξηεο. Δίλαη απνθαζηζκέλε θαη δελ ζα επηηξέςεη έλαο ζρεδηαζκφο κε ζθάικαηα, 
ν νπνίνο κφλν θαη' επίθαζε πξνζηαηεχεη ην πεξηβάιινλ θαη ηε δεκφζηα πεξηνπζία, λα  δεκηνπξγήζεη έλα αβέβαην θαη γθξίδν ηνπίν ζε 
νιφθιεξε ηε ρψξα ηθαλφ: 
-Λα αθπξψζεη ηελ αλαπηπμηαθή δπλακηθή ησλ Πεξηθεξεηψλ κε πνιχ θφπν δεκηνπξγήζακε. 
-Λα επηηξέςεη ζηνπο πξαγκαηηθνχο θαηαπαηεηέο λα ζπλερίζνπλ ην θαηαζηξνθηθφ ηνπο έξγν αμηνπνηψληαο ηηο αδπλακίεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο.   
-Λα αλαγθάζεη ρηιηάδεο πνιίηεο πνπ εζθαικέλα επεξεάδνληαη απφ δαζηθά πνιχγσλα  γηα λα απνδείμνπλ ην απηνλφεην λα θαηαβάινπλ 
ρηιηάδεο επξψ θαη ηειηθά λα νδεγεζνχλ καδηθά ζηα δηθαζηήξηα. 
πλεπψο, ην Γ ηεο ΔΛΠΔ δεηεί 
-Σελ αλαζηνιή ησλ δηαδηθαζηψλ γηα φζν ρξφλν ζα ρξεηαζηεί λα δνζνχλ ιχζεηο ζε φια ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία είλαη πιένλ γλσζηά. 
Κφλν ηφηε ε αλάξηεζε ζα κεηαβιεζεί εχθνια ζε θχξσζε. Γελ κπνξεί λα αγλνείηαη κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ δεκηνπξγήζεθε εδψ θαη 
80 ρξφληα. 
-Σελ αλαδήηεζε ησλ αλαγθαίσλ ελεξγεηψλ κέζα απφ ηηο νπνίεο ζα δηνξζσζνχλ ηα ζπζηεκαηηθά ιάζε κεγάιεο θιίκαθαο. 
-Σελ ελζσκάησζε ησλ ζεζκηθψλ γξακκψλ πνπ νξηνζεηνχλ ηηο αζηηθέο πεξηνρέο . 
-Σελ γελλαία  απνκείσζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ εηδηθνχ ηέινπο γηα ηελ άζθεζε αληηξξήζεσλ. 
-Σε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ νπζηαζηηθή δεκνζηφηεηα θαη ηελ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο ζηνπο πνιίηεο λα 
πιεξνθνξεζνχλ κε επάξθεηα θαη αθξίβεηα ηνπο ραξαθηεξηζκνχο, πνπ αθνξνχλ ηελ ηδηνθηεζία ηνπο θαη λα αζθήζνπλ ηπρφλ 
αληηξξήζεηο ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα θαηαβάινπλ ρηιηάδεο επξψ. 
Θαηφπηλ ηνχηνπ ζεσξνχκε επηηαθηηθή αλάγθε ηελ αλαζηνιή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο δαζηθνχο ράξηεο κε ηηο πξνυπνζέζεηο 
πνπ ζέζακε.»  
6. Σηο ηνπνζεηήζεηο ησλ παξαηάμεσλ θαη κειώλ ηνπ Π.. 

       & ό,ηη δηαηππώζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο, 
(αλαιπηηθά ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο) 
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Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 

(απόθαζε:1/6/22-2-2017) 

 

Τηνζεηώληαο  ηε ζρεηηθή  πξόηαζε  ηεο ΔΝΠΔ θαζώο θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο, δεηά: 

1. Tελ αλαζηνιή επί εμακήλνπ ηεο δηαδηθαζίαο αλάξηεζεο ησλ δαζηθώλ ραξηώλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηνύλ ηα  πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ εληνπηζηεί 

2. Nα γίλεη ζπλάληεζε κε ηνλ θ. Πξσζππνπξγό, ηνλ θ Απνζηόινπ θαη ηνλ θ. Φάκειν, έηζη ώζηε λα γίλεη κηα 

λνκνζεηηθή ξύζκηζε 

3. Οη πνιίηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ππνβάιινπλ αληηξξήζεηο αηειώο, εθηόο από απηνύο πνπ 

έρνπλ θαηαπαηήζεη δαζηθέο εθηάζεηο ρσξίο ηίηιν, απζαίξεηα. 

4. α) Να ππάξμεη λνκνζεηηθή ξύζκηζε, έηζη ώζηε ηα αγξνηεκάρηα, είηε ηεο επνηθηζηηθήο λνκνζεζίαο είηε ησλ 

αλαδαζκώλ, πνπ ζήκεξα είλαη δαζηθέο εθηάζεηο, λα κπνξνύλ λα θαιιηεξγεζνύλ αθνύ εθ ηνπ Νόκνπ έρνπλ 

παξαρσξεζεί γηα γεσξγηθή ρξήζε. 

β)  Αθίλεηα πνπ θέξνληαη σο αγξνηηθά ζηηο αεξνθσηνγξαθίεο ησλ εηώλ 1945 θαη 1960, αλεμάξηεηα αλ έρνπλ 

παξαρσξεζεί κε δηαηάμεηο επνηθηζηηθήο λνκνζεζίαο ή δηαηάμεηο πεξί αλαδαζκώλ θαη ζήκεξα ραξαθηεξίδνληαη 

σο δαζηθέο εθηάζεηο, λα κπνξνύλ  λα επαλέιζνπλ ζηελ αγξνηηθή ηνπο κνξθή θαη λα θαιιηεξγεζνύλ. 

5. Να ππάξμεη ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ Γαζαξρείσλ, ησλ Γ/λζεσλ Γεσξγίαο, ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ θαη θάζε άιιεο 

αξκόδηαο Τπεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ ιάζε πνπ νδεγνύλ ζηε δεκηνπξγία αλππέξβιεησλ 

πξνβιεκάησλ ζηνπο θηελνηξόθνπο. 

 

εκεηώλεηαη όηη : 

1) Η Παξάηαμε « ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΓΗ γηα ηελ ΗΠΔΙΡΟ», ζηεξίδνληαο ζζελαξά ηελ πεξηνπζία ηνπ θησρνύ Ηπεηξώηε,  

ηνπνζεηήζεθε  ζεηηθά ζηελ απόθαζε, έρνληαο θάλεη ηελ ηνπνζέηεζή ηεο, σο έρεη ζην Παξάξηεκα Α΄ θαη πξνηείλνληαο 

επί πιένλ λα γίλεη θαηάξγεζε ηνπ όινπ ζρεδίνπ.  

2)  Ο αλεμάξηεηνο Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο,  θνο Πάλεο Υαξάιακπνο (Μπάκπεο),  ζπκθώλεζε κε ηελ απόθαζε, 

έρνληαο θάλεη ηελ ηνπνζέηεζε όπσο έρεη ζην Παξάξηεκα Α΄  

 
 
Μεηνςεθνύλ 
1. Η παξάηαμε «ΗΠΔΙΡΟ ΑΝΑΣΡΟΠΗ», φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηεο (ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Α΄), θάλνληαο ηηο εμήο 
πξνηάζεηο: 
Α) Λα κε γίλεη αλαζηνιή ηεο αλάξηεζεο. 
Β) Λα γίλεη αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ πνξεία. 
Γ) Λα ειαρηζηνπνηεζεί θαηά ην δπλαηφλ ην θφζηνο γηα ηνπο πνιίηεο θαη κε δφζεηο. 
Γ) Λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ νξγάλσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηψλ. 
Δ) Λα δεκηνπξγεζνχλ θέληξα εμππεξέηεζεο πνιηηψλ ζηηο έδξεο ησλ Γήκσλ. 
Σ) Λα ππάξμεη ζχληνκα ζπλνιηθή αλακφξθσζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ην δάζνο, πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα λέα δεδνκέλα. 
Ε) Λα αλαιεθζνχλ λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα λα επηιπζνχλ πξνβιήκαηα εθρέξζσζεο. 
Ζ) Λα αιιάμνπλ νη πξνυπνζέζεηο αλαγλψξηζεο ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ πνιηηψλ. 
 
 
2. Η παξάηαμε «ΤΜΜΑΥΙΑ ΗΠΔΙΡΩΣΩΝ», φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηεο (ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Α),  θαηαιήγνληαο: 
« Δκείο πξνηείλνπκε λα ξπζκηζηεί λνκνζεηηθά ε ππνβνιή ελζηάζεσλ αηειψο γηα ηνπο πνιίηεο θαη ην ρξνληθφ πεξηζψξην λα είλαη 4 
κήλεο θαη φρη 2 ελψ γηα ηνπο Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνχ λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο κέρξη ηνλ Αχγνπζην.   
Γελ ζπκκεξηδφκαζηε ηελ άπνςε ηεο Πεξηθεξεηαθήο αξρήο γηα εκπινθή θαη αλαζηνιή ηεο εθαξκνγήο ησλ αλαξηήζεσλ δαζηθψλ 
ραξηψλ κέρξη λα ιπζνχλ ηα γξαθεηνθξαηηθήο θχζεσο πξνβιήκαηα πνπ νπδείο ακθηζβεηεί φηη ζα ππάξμνπλ. 
Πξνθξίλνπκε ηελ ξεαιηζηηθή πξφηαζε ηεο ρξνληθήο παξάηαζεο γηα 6 κήλεο δει. κέρξη ην ηέινο Απγνχζηνπ. 
Δκείο ζηεξίδνπκε θαη ππνζηεξίδνπκε ηελ πξνζπάζεηα ηεο πνιηηείαο θαη ησλ αξκφδησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ λα ηεζεί ηέξκα ζηελ αλνκία 
θαη ηελ αλαξρία πνπ επηθξαηεί ζηελ δηαρείξηζε ησλ εθηάζεσλ πνπ είλαη φκνξεο κε δαζηθά νηθνζπζηήκαηα. Θαη ηα φπνηα πξνβιήκαηα 
ζα παξνπζηαζηνχλ ζα ιπζνχλ ζηελ ψξα ηνπο» 
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Ζ αλάξηεζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ είλαη κηα ζεηηθή εμέιημε θαη κε ηελ ζπκβνιή φισλ ζα έρεη ηα αλάινγα ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ 
πνιηηεία, ηελ απηνδηνίθεζε, ηνπο πνιίηεο θαη κε ζεηηθφ πξφζεκν γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία.»   
 
 
3. Η παξάηαμε «ΛΑΪΚΗ ΤΠΔΙΡΩΗ ΗΠΔΙΡΟΤ», φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηεο (ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Α΄), δεηψληαο απφ 
ηελ Θπβέξλεζε : 
 Λα αλαζηείιεη ηελ αλάξηεζε ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ.  
 Λα ιπζνχλ κε δηθή ηεο επζχλε ηα παξαθάησ πξνβιήκαηα: 

 Γηα φιεο ηηο εθηάζεηο πνπ ήηαλ θαη είλαη αγξνηηθέο, δελ ακθηζβεηείηαη ν αγξνηηθφο ραξαθηήξαο θαη έρνπλ πεξηιεθζεί ζηηο 
εθηάζεηο πνπ θεξχζζνληαη αλαδαζσηέεο, ην θξάηνο κε δηθή ηνπ επζχλε λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ρσξίο θακηά 
επηβάξπλζε ζηα ιατθά ζηξψκαηα. 

 Λα κε ρξεζηκνπνηεζνχλ νη δαζηθνί ράξηεο θαη γεληθφηεξα ε δαζηθή πνιηηηθή σο εξγαιείν νκεξίαο ησλ ιατθψλ 
ζηξσκάησλ θαη επηηάρπλζεο ησλ θεξδνθφξσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ησλ νκίισλ. 

 Λα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα δηνηθεηηθά κέηξα απφ ην θξάηνο, ψζηε λα κελ επηβαξπλζνχλ ηα ιατθά ζηξψκαηα απφ 
δηαδηθαζίεο πνπ ην ίδην ην θξάηνο ηα αλάγθαζε λα κπνπλ θαη ρσξίο δηθή ηνπο επζχλε. Θαηάξγεζε ηνπ αληηηίκνπ γηα ην 
παξάβνιν ηεο έλζηαζεο. 

 Δμαζθάιηζε ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ, κέζσλ, πφξσλ ζηηο αξκφδηεο θξαηηθέο θαη δεκνηηθέο ππεξεζίεο γηα λα 
νινθιεξψλνληαη νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. 

 Ρηδηθή αλαζεψξεζε ηνπ πιαηζίνπ, ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ ζηφρσλ ησλ δαζηθψλ ραξηψλ ζηελ θαηεχζπλζε αληηκεηψπηζεο 
ησλ ζχγρξνλσλ ιατθψλ αλαγθψλ    » 

 
 
4. Η παξάηαμε «ΑΡΙΣΔΡΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ζηελ ΗΠΔΙΡΟ», έρνληαο θάλεη ηελ ηνπνζέηεζή ηεο φπσο έρεη ζην (ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Α’ ) 
θαη πξνηείλνληαο:  

- Σελ απφζπξζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο, κε βάζε δηαρξνληθά ηεθκεξησκέλα θαη ππαξθηά δεδνκέλα, 
πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη πξνο φθεινο ησλ κηθξναγξνηψλ θαη φρη ηνπ Θεθαιαίνπ θαη ησλ 
κεγαιντδηνθηεηψλ. 

- Λα γίλεη ζαθήο δηαρσξηζκφο ηη είλαη θαη πνχ δάζνο, δαζηθή έθηαζε, ρνξηνιηβαδηθή έθηαζε, πνηεο εθηάζεηο είλαη αλαδαζσηέεο 
θαη πνηεο θαιιηεξγήζηκεο. 

- Λα κελ ακθηζβεηεζεί νχηε έλα κέηξν γεο πνπ θαιιηεξγνχλ κε κφρζν νη κηθξναγξφηεο θαη θηελνηξφθνη θαη νη ρέξζεο κε 
δαζηθέο εθηάζεηο λα εθρσξεζνχλ αηειψο ζηνπο κηθξνχο θαη λένπο αγξφηεο γηα θαιιηέξγεηα. 

- Θακία παξαθξάηεζε ή επηζηξνθή αγξνηηθψλ επηδνηήζεσλ, πνπ έρνπλ δνζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ ακθηζβήηεζεο ηεο 
αγξνηηθήο γεο. 

- Λα κελ πιεξσζεί ην ραξάηζη γηα ηελ θαηάζεζε ελζηάζεσλ απφ ηνπο θαιιηεξγεηέο θαη ηνπο θαηνίθνπο. 
- Άκεζε παξνρή δσξεάλ ππεξεζηψλ απφ ην Γεκφζην, κε ελίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Τπεξεζηψλ, γηα ηελ εμππεξέηεζε φζσλ 

πνιηηψλ ζίγνληαη θαη ζέινπλ λα θαηαζέζνπλ έλζηαζε γηα ηνπο δαζηθνχο ράξηεο, θαζψο θαη απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 
ελζηάζεσλ. 

- Πξαγκαηηθή πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ απφ ηνπο ζπλήζεηο θαηαπαηεηέο κεγαινθηεκαηίεο, επελδπηέο, 
θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο θαη κεγαιναγξφηεο, θαη άκεζε αλαδάζσζε ησλ εθηάζεσλ πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί ή θαηαπαηεζεί.  

- Λα κελ κπνξεί ν θάζε Τπνπξγφο κε απφθαζή ηνπ λα απνραξαθηεξίδεη εθηάζεηο, ζε φθεινο  πάληα θαηαπαηεηψλ θαη κεγάισλ 
ζπκθεξφλησλ θαη ζε βάξνο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Σν παξάδεηγκα ζηηο θνπξηέο κε ηελ θαηαζηξνθή ηεξάζηηαο δαζηθήο 
έθηαζεο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ. 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Σν παξόλ Πξαθηηθό, αθνύ ζπληάρζεθε, αλαγλώζζεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο εμήο: 
 
                                          Ο Πξόεδξνο ηνπ Π.. 

  ηαύξνο Παξγαλάο 
                   
  
Αθξηβέο Απόζπαζκα        Η Αληηπξόεδξνο ηνπ  Π. 

   Πνιπμέλε (Σδέλε) Σαπξαληδή - Κνίιηα 
 
Η Πξαθηηθνγξάθνο 
 
                              Ο Γξακκαηέαο ηνπ  Π..  

Γεκήηξηνο Υακπίκπεο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

(ΣΟΠΟΘΔΣΗΔΙ ΠΑΡΑΣΑΞΔΩΝ) 

 1. Παξάηαμε «ΗΠΔΙΡΟ ΑΝΑΣΡΟΠΗ»:  
Α.« ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΓΗΑ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΧΛ ΓΑΗΘΏΛ ΥΑΡΣΧΛ,  ηνπ εηζεγεηή ηεο παξάηαμεο θνπ Κπαζηνχθα Θσλ/λνπ 

1. Ηζηνξηθή δηαδξνκή: Γηα ηελ αλαληίξξεηε χπαξμε δαζηθψλ ραξηψλ έρνπλ ππάξμεη δηάθνξεο πξνζπάζεηεο ζηε ρψξα καο φπσο ν 
248/1976, ν 998/1979, ν 2664/1998,  (φηαλ εκθαλίζηεθε θαη ε ΘΣΖΚΑΣΟΙΟΓΗΟ Α.Δ. κε αλαζέζεηο ζε ηδησηηθά γξαθεία 
δαζνιφγσλ) ν 3208/2003, ν 3818/2010, ν 3889/2010, ν 4280/14 θαη δεθάδεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. αο ππελζπκίδσ φηη ε 
ζχληαμε ηνπ Γαζνινγίνπ ζπληζηά ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο θαηά πληαγκαηηθή επηηαγή θαηά ην άξζξν 24 ηνπ πληάγκαηνο . 
Δπηπιένλ  ην ζέκα απνηειεί κλεκνληαθή δέζκεπζε απφ ην 2010. 

2. λησο έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζνβαξά πξνβιήκαηα κε ηελ αλάξηεζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη 
δηθαηνινγεκέλεο αλεζπρίεο ζε πνιχ θφζκν. 

3. Δκείο φκσο σο Π. . θαινχκαζηε λα ππεξαζπίζνπκε ηαπηφρξνλα θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ πνιηηψλ θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ 
δεκνζίνπ  θαζψο θαη ην πεξηβάιινλ (λα κε μερλάκε θαη ηελ πξφζθαηε πλζήθε ησλ Παξηζίσλ γηα ην θιίκα). 

4. Θαη ζηελ πξνζέγγηζε πνπ θάλνπκε ζήκεξα δελ πξέπεη λα μερλάκε πνηέ φηη νη λφκνη πνπ είραλ ςεθίζεη νη πξνεγνχκελεο 
θπβεξλήζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα νπζηαζηηθά νδεγνχζαλ ζηελ πιήξε εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη ηδησηηθνπνίεζε ησλ δαζψλ θαη ηνπ 
θπζηθνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο λνκηκνπνηψληαο κε ζεηξά πξνβιεκαηηθψλ θαη αληηθαηηθψλ δηαηάμεσλ θαη απφ ηελ άιιε ηελ 
αζπδνζία πνπ επηθξαηνχζε ηα θπθιψκαηα θαηαπαηεηψλ.   

5. Γπζηπρψο νξηζκέλνη θαη παλειιαδηθά θαη εδψ κέζα έπαημαλ κε έλα πξφρεηξν, παξαπιαλεηηθφ, γηα λα κελ πσ ιατθίζηηθν, ηξφπν, 
πξνζπαζψληαο λα ςαξέςνπλ ζε ζνιά λεξά, εθκεηαιιεπφκελνη ηελ  εχινγε απφ ηελ παξαπιεξνθφξεζε αλεζπρία ησλ πνιηηψλ 
θαη ππνλνκεχνληαο ζηελ πξάμε ηελ ηεξάζηηα πξνζπάζεηα πνπ γηα πξψηε θνξά απφ ηδξχζεσο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο γίλεηαη 
νινθιεξσκέλα θαη επηρεηξεί λα βάιεη ηάμε ζην ραξαθηήξα ησλ εθηάζεσλ. Πνην είλαη δαζηθφ, πνην φρη. Πξνθαλψο κε ιάζε, αιιά 
έπξεπε λα γίλεη. Γελ πηζηεχσ λα ππάξρεη θαλείο εδψ κέζα πνπ ζέιεη λα κελ αλαξηεζνχλ νη δαζηθνί ράξηεο; Ή λα παξαπεκθζεί ε 
αλάξηεζή ηνπο ζηηο θαιέλδεο; 

6. Κεξηθέο παξαηεξήζεηο επί ηεο εηζήγεζεο ηεο πιεηνςεθίαο ηεο Πεξηθ. Αξρήο.  
Πξψηνλ. Δίλαη εζθαικέλνο ν ραξαθηεξηζκφο ησλ δαζηθψλ ραξηψλ «σο δήζελ θαη ζχκθσλα κε ην λφκν», γηαηί εζειεκέλα ή κε 
μερλά λα αλαθέξεη φηη φιε ε λνκνζεζία γηα ηνπο δαζηθνχο ράξηεο ζηεξίδεηαη ζην λφκν 998 ηνπ 1979, ελφο λφκνπ πξσηνγελνχο 
πνπ απνξξέεη απεπζείαο απφ ην χληαγκα θαη πινπνηεί ηηο απζηεξέο δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο πάλσ ζην ζέκα ηνπ δάζνπο. 
Γεχηεξνλ. Γηαθσλνχκε θάζεηα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο εηζήγεζεο γηα «πξνρεηξφηεηεο, έιιεηςε ζρεδηαζκνχ, δήζελ βηαζχλε, 
αγθπιψζεηο, εκκνλέο, ζρεδίαζε επί ράξηνπ, ρσξίο γλψζε ησλ πεξηνρψλ θιπ»., γηαηί αγλννχλ εζειεκέλα ηηο δηαρξνληθέο επζχλεο 
ησλ πξνεγνχκελσλ θπβεξλήζεσλ, πνπ πξνζηαηεχνληαο έκκεζα ή άκεζα ηα θπθιψκαηα ησλ θαηαπαηεηψλ δελ έιπλαλ ην ζέκα 
ησλ δαζηθψλ ραξηψλ θαη ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ σο ηέηνησλ. Αγλννχλ εζειεκέλα ηηο επζχλεο ηνπο γηα ηελ 
ππνζηειέρσζε ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ. Αγλννχλ εζειεκέλα φηη κε επζχλε ησλ πξνεγνχκελσλ θπβεξλήζεσλ θηάζακε ζην θαη 
πέληε θαη θηλδπλεχνπκε λα πιεξψζνπκε πξφζηηκα απφ ηελ Δ.Δ. γηα απηή ηελ θαζπζηέξεζε. Θαη θπξίσο γηαηί απηέο νη εθηηκήζεηο 
ππνλνκεχνπλ ηελ ηηηάληα πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη απφ ηελ πνιηηεία θαη ηηο Γαζηθέο Τπεξεζίεο λα βάινπλ ηάμε ζην ράνο πνπ 
επηθξαηνχζε κέρξη ζήκεξα, εμππεξεηψληαο κάιινλ ζπγθεθξηκέλεο ζθνπηκφηεηεο. 
Σξίηνλ.  Γελ ζπκπεξαίλεηαη απφ πνπζελά φηη ε πνιηηεία ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηεο ηδηνθηεζίαο γηαηί νη δαζηθνί ράξηεο απνηππψλνπλ 
κφλν ηε ΚΟΡΦΖ θαη φρη ηελ ηδηνθηεζία ησλ εθηάζεσλ. Ζ ππέξκεηξε πξνβνιή ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο εθ κέξνπο ηεο Πεξ. 
Αξρήο ζηνρεχεη ζηνλ απνπξνζαλαηνιηζκφ ησλ πνιηηψλ θαη ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο αλαζηνιήο κηαο ηεξάζηηαο πξνζπάζεηαο 
επίιπζεο ελφο ρξφληνπ πξνβιήκαηνο. εκεησηέν φηη ε αλάξηεζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ην 
Θηεκαηνιφγην θαη ηνλ Υσξνηαμηθφ ρεδηαζκφ θαη ζε απηφ ην επίπεδν πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ δεηήκαηα αζάθεηαο ηνπ 
ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο. 

7. Θαη γηα λα κε δεκηνπξγνχληαη εζθαικέλεο εληππψζεηο ζα αλαθέξσ κεξηθά βαζηθά ζεκεία πνπ φινη πξέπεη λα μέξνπκε πξηλ 
αξρίζνπκε λα απνθαηλφκαζηε γηα ην ζέκα ησλ δαζηθψλ ραξηψλ. 
Πξψηνλ νη αεξνθσηνγξαθίεο ζηηο νπνίεο ζηεξίρζεθαλ θαηά θχξην ιφγν νη Γαζηθνί Υάξηεο είλαη θπξίσο ηνπ 1945 θαη 
δεπηεξεπφλησο ηνπ 1960, γηα ηηο πεξηνρέο πνπ δελ ππήξραλ νη αεξνθσηνγξαθίεο ηνπ 1945.  
Γεχηεξνλ δελ πθίζηαηαη θίλδπλνο ραξαθηεξηζκνχ ρνξηνιηβαδηθψλ εθηάζεσλ σο δαζηθψλ. Ο ραξαθηεξηζκφο ησλ εθηάζεσλ, 
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λφκνπ 998/79, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, εθαξκφδνληαο ηα νξηδφκελα. Π.ρ. κηα 
έθηαζε ε νπνία θαιχπηεηαη απφ άγξηα μπιψδε βιάζηεζε ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 15% ραξαθηεξίδεηαη σο δαζηθή.. 
Σξίηνλ είλαη γλσζηφ φηη ηα αξρεία ηνπ ΟΠΔΘΔΠΔ έρνπλ ζθάικαηα, δελ είλαη δειαδή επαξθψο ελεκεξσκέλα, αθνχ δε δηαζέηνπλ 
ην αλαγθαίν ςεθηαθφ ππφβαζξν.  Δδψ απαηηείηαη ζπλεξγαζία ησλ ππεξεζηψλ. 
Σέηαξηνλ θαη απηνί νη ράξηεο, παξφιε ηε κεγάιε πξφνδν θαη ηελ ηεξάζηηα δνπιεηά πνπ έρεη γίλεη, έρνπλ θελά θαη πηζαλά ιάζε 
ζην ραξαθηεξηζκφ. Θη απηφ γηαηί δελ έρεη γίλεη απηνςία ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ. Αιιά θαη πιήξσο ζηειερσκέλεο λα ήηαλ νη 
ππεξεζίεο, πάιη δε ζα κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζην ηεξάζηην απηφ κέγεζνο ηνπ εγρεηξήκαηνο, ζπλέπεηα ηεο εγθιεκαηηθήο 
θαζπζηέξεζεο επί πνιιέο δεθαεηίεο  ζηε ζχληαμε ησλ Θηεκαηνινγίνπ θαη ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ. Θεσξνχκε επίζεο φηη επζχλεο 
ππάξρνπλ θαη ζηε ζηειέρσζε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο κε απνηέιεζκα απμεκέλα πξνβιήκαηα. 
Δπηπιένλ επζχλεο θέξνπλ θαη νη ΟΣΑ πνπ δελ παξέδσζαλ έγθαηξα ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο δεηήζεθαλ νχηε θαη ελεκέξσζαλ ηνπο 
πνιίηεο. 
Ίζσο ινηπφλ λα ππάξρνπλ ζθάικαηα  ζηνπο πξνο αλάξηεζε ή ηνπο αλεξηεκέλνπο δαζηθνχο ράξηεο, ζθάικαηα πνπ 
αλαθέξνληαη ζε ιαλζαζκέλν ραξαθηεξηζκφ (κνξθή), ζε ιαλζαζκέλα φξηα κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ (κεηαμχ δαζηθψλ θαη 
ρνξηνιηβαδηθψλ εθηάζεσλ θ.ιπ.) ζθάικαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε ιαλζαζκέλα γεσκεηξηθά δεδνκέλα (αθξίβεηα ησλ 
νξζνθσηνραξηψλ, αθξίβεηα ησλ ζρεδίσλ νηθηζκνχ ή ησλ Γεληθψλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ, ησλ δηαλνκψλ θ.ιπ.) πνπ ην 
ππνζηειερσκέλν αξκφδην ηκήκα δαζηθψλ ραξηνγξαθήζεσλ ήηαλ αδχλαην λα αληηκεησπίζεη.  
Πέκπηνλ νη Γαζηθνί απηνί Υάξηεο έγηλαλ ζρεδφλ απφ ηελ αξρή θαη κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Ζ ζχληαμε ησλ κειεηψλ, ζηηο 
νπνίεο έπξεπε λα ζηεξηρζνχλ νη Γαζηθνί Υάξηεο, αλαηέζεθε ζε ηδησηηθά κειεηεηηθά γξαθεία, ήηαλ  ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην 
ΔΠΑ θαη ελ ησ ζπλφισ ηνπο απαξάδεθηεο θαη ειιηπέζηαηεο. Δίλαη ζαθέο φηη θαθψο παξειήθζεζαλ άξνλ άξνλ απφ ηηο ππεξεζίεο 
ην 2013, πξάγκα πνπ έγηλε  ιφγσ πίεζεο απφ ηελ ηφηε πνιηηηθή εγεζία, πξνθεηκέλνπ λα κελ αλαγθαζηεί ην Γεκφζην λα 
επηζηξέςεη ηα θνλδχιηα ηνπ ΔΠΑ, δειαδή παξειήθζεζαλ κελ αιιά θαη’ νπζία έπξεπε λα επαλαζπληαρζνχλ απφ ηελ αξρή. 

ΑΔΑ: ΩΤΒΒ7Λ9-ΓΤΧ
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Θαη εδψ είλαη απνξίαο άμην πσο νη ίδηνη άλζξσπνη πνπ παξέιαβαλ ηφηε ηνπο ειιηπέζηαηεο κειέηεο, γηα λα κε ραζνχλ ηα ιεθηά 
ηνπ ηφηε ΔΠΑ, ηψξα πηέδνπλ λα κελ αλαξηεζνχλ νη δαζηθνί ράξηεο θαη λα αλαγθαζηνχκε λα επηζηξέςνπκε ηεξάζηηα πνζά. 

 
8. πκπεξαζκαηηθά ε παξέκβαζε ηεο Πεξηθ. Αξρήο ζην ζέκα ησλ δαζηθψλ Υαξηψλ ηνπηθά θαη θεληξηθά ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε 

ήηαλ απνπξνζαλαηνιηζηηθή, δεκηνχξγεζε έλαλ αλαηηηνιφγεην παληθφ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο.  
 

9. Ση πξέπεη λα γίλεη φκσο; Θαηά ηελ άπνςή καο: 
 Α) Λα κε γίλεη αλαζηνιή ηεο αλάξηεζεο. 
Β) Λα γίλεη αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ πνξεία. 
Γ) Λα ειαρηζηνπνηεζεί θαηά ην δπλαηφλ ην θφζηνο γηα ηνπο πνιίηεο θαη κε δφζεηο. 
Γ) Λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ νξγάλσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηψλ. 
Δ) Λα δεκηνπξγεζνχλ θέληξα εμππεξέηεζεο πνιηηψλ ζηηο έδξεο ησλ Γήκσλ. 
Σ) Λα ππάξμεη ζχληνκα ζπλνιηθή αλακφξθσζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ην δάζνο, πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα λέα δεδνκέλα. 
Ε) Λα αλαιεθζνχλ λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα λα επηιπζνχλ πξνβιήκαηα εθρέξζσζεο. 
Ζ) Λα αιιάμνπλ νη πξνυπνζέζεηο αλαγλψξηζεο ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ πνιηηψλ. 

 
Σειηθά θαη ζην ζέκα ησλ δαζηθψλ ραξηψλ ζπγθξνχνληαη νη δχν θπξίαξρεο γξακκέο πνπ ζπγθξνχνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζηελ 
θεληξηθή πνιηηηθή ζθελή, ζε θάζε κηθξφ θαη κεγάιν δήηεκα. Απφ ηε κηα ην παιηφ, ην βαζηά ζπληεξεηηθφ πνπ εθθξάδνπλ νη δπλάκεηο 
ηεο ζπληήξεζεο θαη ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, θαη απφ ηελ άιιε ην λέν, πνπ επηρεηξεί λα θέξεη ηνλ αζηηθφ εθζπγρξνληζκφ, πνπ πνηέ 
δελ έθηαζε ζηελ Διιάδα. Απφ ηε κηα είλαη νη λενθηιειεχζεξεο δπλάκεηο πνπ επηδηψθνπλ ην μεπνχιεκα ηεο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο θαη 
ηνλ επλνπρηζκφ ηνπ Γεκνζίνπ θαη απφ ηελ άιιε νη δπλάκεηο πνπ επηδηψθνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ Γεκνζίνπ πκθέξνληνο θαη 
ιεηηνπξγνχλ κε γλψκνλα ηα ζπκθέξνληα ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ ιανχ, ζηνρεχνληαο ζε κηα νηθνλνκηθή πξφνδν κε θαλφλεο θαη γηα ην 
δεκφζην θαη γηα ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία. »  

 

Β. Σνπνζέηεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ  πκβνχινπ ΣΗΘΑΡΖ ΒΑΗΙΔΗΟΤ γηα ηελ αλάξηεζε ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ λ. Ησαλλίλσλ 
« Αγαπεηνί πλάδειθνη, 

ηε ζεκεξηλή καο ζπδήηεζε γηα ην ζέκα ηεο αλάξηεζεο ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ, θαηά ηελ άπνςή κνπ, αλαδεηθλχεηαη κε ηνλ 
πην μεθάζαξν ηξφπν φιν ην θάζκα ησλ απηνδηνηθεηηθψλ θαη πνιηηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ ζπγθξνχνληαη δηαρξνληθά. Σν ζέκα ηεο 
θαηάξηηζεο θαη επηθχξσζεο ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ δελ είλαη ηερληθφ αιιά βαζεηά πνιηηηθφ δήηεκα. Απφ ηε κηα κεξηά βξίζθνληαη ηα 
κεγάια νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, νη κεγαινθαηαπαηεηέο θαη νη πνιηηηθνί εθπξφζσπνί ηνπο θαη απφ ηελ άιιε ε πξνζηαζία ηνπ δεκφζηνπ 
ζπκθέξνληνο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ρξεζηψλ γεο ησλ αλζξψπσλ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα. 

πνην πξφζρεκα θαη αλ ρξεζηκνπνηνχλ σο θπξίαξρν, φζνη ζήκεξα θσλάδνπλ θαη απαηηνχλ ηελ αλαζηνιή ηεο αλάξηεζεο ησλ 
Γαζηθψλ Υαξηψλ, αληηθεηκεληθά θαη άζρεηα κε ηηο πξνζέζεηο ηνπο, ππεξεηνχλ ηα κεγάια ζπκθέξνληα θαη ηνπο κεγαινθαηαπαηεηέο. Αο 
δνχκε φκσο ηηο πνιηηηθέο δηαζηάζεηο ησλ ζέζεσλ φζσλ ζήκεξα δηαηείλνληαη φηη δηαθαηέρνληαη απφ θνηλσληθή επαηζζεζία θαη φηη 
ζηεξίδνπλ ηνπο πνιίηεο πνπ ελδερνκέλσο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα. Έηζη: 
1. Οη ζηαζψηεο ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο ζα πξέπεη λα απαληήζνπλ ζηνλ Γηαλληψηηθν Ιαφ πφζα εθαηνκκχξηα Δπξψ ηζέπσζε ν 

Ηδηψηεο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ,  πνπ παξειήθζεζαλ θαηφπηλ πνιηηηθήο πίεζεο άξνλ-άξνλ γηα λα κπνξέζεη λα 
πιεξσζεί, θαη πνπ αλ δελ παξέκβαηλαλ νη δεκφζηεο ππεξεζίεο δηνξζσηηθά νη ράξηεο ζα απνηεινχζαλ εθηξσκαηηθφ κλεκείν. 
Δπεηδή απνθεχγεηε λα ην αλαθέξεηε ζηηο παξεκβάζεηο ζαο θ. Πεξηθεξεηάξρα γηα ηελ ηζηνξία λα πσ φηη είλαη θάπνηα εθαηνκκχξηα.  
Σν πνηνη ήηαλ ζηελ εμνπζία Απηνδηνηθεηηθή θαη Πνιηηηθή φηαλ ζπλέβεζαλ απηά ην γλσξίδεη πνιχ θαιά ν θφζκνο. 

2. Ζ πνιηηηθή ηνπ ιηγφηεξνπ θξάηνπο μεγπκλψλεηαη κε ηνλ θαιιίηεξν ηξφπν ζηα κάηηα ησλ πνιηηψλ θαη ζηε πεξίπησζε ησλ δαζηθψλ 
ραξηψλ. Απηνί πνπ πινπνίεζαλ ηελ πνιηηηθή ηνπ ιηγφηεξνπ θξάηνπο θαη ηελ έρνπλ ζεκαία ηνπο ζήκεξα, εγθαινχλ ηηο ππεξεζίεο 
πνπ άθεζαλ ππνζηειερνκέλεο, επεηδή νη ηειεπηαίεο δελ θαηάθεξαλ λα δηνξζψζνπλ πιήξσο ην έθηξσκα πνπ παξέδσζε ν 
ρξπζνπιεξσκέλνο ηδηψηεο. Οη ζηαζψηεο ηνπ ιηγφηεξνπ θξάηνπο πξέπεη λα απνινγεζνχλ θαη δελ δηθαηνχληαη λα εγθαινχλ θακία 
δεκφζηα ππεξεζία. Γελ δηαζέηνπλ νχηε ην εζηθφ νχηε ην πνιηηηθφ δηθαίσκα. 

3. Πξνηάζζεηε ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ εληειψο πξνζρεκαηηθά θαη απνπξνζαλαηνιηζηηθά 
θαζψο είλαη γλσζηφ φηη νη Γαζηθνί Υάξηεο αληηκεησπίδνπλ κφλν ην ραξαθηήξα ηεο γεο θαη φρη ην ηδηνθηεζηαθφ. Ζ ππνθξηζία ζην 
κεγαιείν ηεο. Πξέπεη λα απνινγεζνχλ φζνη δελ ιχζαλε ην ηδηνθηεζηαθφ πξφβιεκα ηφζεο δεθαεηίεο. Σν πνηνη ήηαλ ζηελ 
Απηνδηνηθεηηθή θαη πνιηηηθή εμνπζία απηέο ηηο δεθαεηίεο ην γλσξίδνπκε φινη. Θαη γηαηί ην πξφβιεκα απηφ ζα ιπζεί κε ηελ 
αλαζηνιή ηεο αλάξηεζεο ησλ ραξηψλ πνπ δεηάηε; Αληίζεηα, θαηά ηελ άπνςή κνπ, ζην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο κπνξεί λα 
δξνκνινγεζεί ιχζε ζηε πξάμε εθαξκνγήο ηφζν ησλ ραξηψλ φζν θαη ηνπ θηεκαηνινγίνπ. Σα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ 
ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ βαζηθψλ εζληθψλ ππνδνκψλ απνηεινχλ θαη ηνλ ηζρπξφηεξν κνριφ πίεζεο γηα ηελ επίιπζε ησλ  
ηδηνθηεζηαθψλ πξνβιεκάησλ. 

4. Θαηά ηελ άπνςή κνπ είλαη ππφινγνη απέλαληη ζηνπο πνιίηεο ηεο πεξηνρήο νη Γήκνη πνπ δελ απέζηεηιαλ ηα ζηνηρεία πνπ εθ ηνπ 
λφκνπ ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα ζηείινπλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηνχλ ζσζηά νη ράξηεο. Οη Γήκνη απηνί έρνπλ θαη νλνκαηεπψλπκν 
θαη ηαπηφηεηα. Οη θξαπγέο πνπ αξζξψλνπλ είλαη γηα λα απνπξνζαλαηνιίζνπλ θαη λα ζπγθαιχςνπλ ηηο δηθέο ηνπο επζχλεο.  

5. ην ζέκα ηεο αλάξηεζεο ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ θαίλεηαη ηαπηφρξνλα ε αλαμηνπηζηία φισλ φζσλ δηαθεξχζζνπλ σο βαζηθφ 
πξφηαγκα ηεο πνιηηηθήο ηνπο ηηο κεηαξξπζκίζεηο  θαη ηαπηφρξνλα απνθαιχπηεηαη ην πνιηηηθφ πεξηερφκελν ησλ κεηαξξπζκίζεσλ 
πνπ επαγγειίδνληαη. Έηζη θάζε κεηαξξχζκηζε πνπ ζηνρεχεη ζηε πξνζηαζία ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, ζην ρηχπεκα ηεο 
αλνκίαο ησλ κεγαινζπκθεξφλησλ θιπ πνιεκηέηαη ιπζζαιέα. Απηφ ην έξγν παξαθνινπζνχκε θαη ζηε πεξίπησζε ηεο αλάξηεζεο 
ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ. Οη πνιίηεο αο βγάινπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο. 

6. Αλ ε αλάξηεζε ησλ δαζηθψλ Υαξηψλ αλαζηαιεί φπσο δεηάεη ε ΔΛΠΔ θαη ν θ. Πεξηθεξεηάξρεο κπνξνχλ  λα ελεκεξψζνπλ ηνπο 
πνιίηεο απηήο ηεο ρψξαο πνηνο ζα αλαιάβεη ην θφζηνο ησλ επηζηξνθψλ ζηελ ΔΔ. Οη ππεχζπλνη ηεο θαηάζηαζεο απηήο δεηάλε θαη 
ηα ξέζηα. Σν κεγαιείν ηεο αλεχζπλεο πνιηηηθήο.  

Γελ ζα επεθηαζψ πεξηζζφηεξν αλ θαη έρσ λα πσ πνιιά. Λα δειψζσ κφλν ηε ζπκθσλία κνπ κε φζα αλέθεξε ν εηζεγεηήο 
ηεο Παξάηαμεο καο ηφζν σο πξνο ηελ αλάιπζε φζν θαη σο πξνο ηηο πξνηάζεηο νη νπνίεο πξνθαλψο κπνξνχλ λα 
εκπινπηηζηνχλ.             » 

ΑΔΑ: ΩΤΒΒ7Λ9-ΓΤΧ
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2. Η Παξάηαμε  «ΤΜΜΑΥΙΑ ΗΠΔΙΡΩΣΩΝ»: 
«πδήηεζε-πξνηάζεηο γηα ηελ επίιπζε ησλ δεηεκάησλ  πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάξηεζε ησλ δαζηθψλ  ραξηψλ. 
Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ Γεκήηξε Υακπίπε σο εθπξνζψπνπ ηεο ΤΚΚΑΥΗΑ ΖΠΔΗΡΧΣΧΛ 
«Θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, 
αλάκεζα ζηα δπζβάζηαρηα πξνβιήκαηα ηεο επνρήο θπξίαξρν δήηεκα ζηελ δεκνζηφηεηα απνηειεί ε ζπδήηεζε γηα ηελ αλάξηεζε ησλ 
δαζηθψλ ραξηψλ πνπ απηήλ ηελ πεξίνδν πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο αξκφδηεο δαζηθέο ππεξεζίεο. 
Δθαηνληάδεο ρηιηάδεο πνιίηεο πξνβιεκαηίδνληαη θαη αλεζπρνχλ γηα ηνλ ραξαθηήξα ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο απφ ηελ πνιηηεία κεηά θαη ηεο 
αλάξηεζε ηνπ δαζηθνχ ράξηε ηεο πεξηνρήο ηνπο. 
Ο θ. Πεξηθεξεηάξρεο καο παξνπζίαζε κηα ζθαηξηθή φςε ηνπ πξνβιήκαηνο έηζη φπσο εμειίζζεηαη, κε αλαθνξέο ζε παξαδείγκαηα ζε 
κηα δηαρξνληθή θαη ζε βάζνο ρξφλνπ πεξίνδν απφ ηα ρξφληα ηεο απειεπζέξσζεο απφ ηνλ Σνπξθηθφ δπγφ κέρξη θαη ζήκεξα, 
επηζεκαίλνληαο ηελ αδπλακία ηεο πνιηηείαο λα δηαρεηξηζηεί έλα κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηνπο αγξφηεο, ηνπο θηελνηξφθνπο θαη φινπο 
ηνπο πνιίηεο δήηεκα. 
Θξίλνπκε φκσο φηη ζηάζεθε ζηελ κηα φςε ηνπ λνκίζκαηνο. 
Γηαηί ππάξρεη θαη ε άιιε φςε πνπ κηιάεη γηα ην δάζνο, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαη γηα ηελ δεκφζηα πεξηνπζία. 
Θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ ππνθεηκεληθή ε φρη άπνςε ηνπ θάζε ελφο απφ εκάο γηα ηνπο αγξφηεο, ηνπο θηελνηξφθνπο θαη ηελ ηδησηηθή 
γεληθά πεξηνπζία γηα ηα νπνία φινη έρνπκε επαηζζεζία θαη αο κελ ηελ κνλνπσινχλ θάπνηνη, φινη μέξνπκε γηα ηελ άλαξρε παξέκβαζε 
πνπ θηάλεη κέρξη ηελ θαηαπάηεζε δεκφζησλ δαζηθψλ ρψξσλ. 
Θαη αο αθνπγθξαζηνχκε θαη ηελ θνηλσλία θαη ηνλ δχζπηζην θαη θαρχπνπην κε φινπο καο πνιίηε πνπ αγαλαθηεί βιέπνληαο ζπλερψο λα 
μεθπηξψλνπλ βίιεο φρη κφλν ζηηο παξπθέο αιιά κέζα ζηελ θαξδηά ηνπ δάζνπο. 
ίγνπξα έλα πνιχπινθν ζε φιε ηνπ ηελ δηάζηαζε δήηεκα θαη πνιχ ζα ζέιακε ε Πεξηθεξεηαθή αξρή λα είρε θαιέζεη ζήκεξα εδψ θαη 
εθπξφζσπν ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ γηα θαιχηεξε θαη ζθαηξηθή ελεκέξσζε ηνπ ζψκαηνο θαη γηαηί έλα ηφζν ζεκαληηθφ δήηεκα δελ 
ιχλεηαη κε κέησπα θαη αθνξηζκνχο ηεο κηαο πιεπξάο αιιά κε ζπδήηεζε, επηρεηξήκαηα θαη ζπλεξγαζία.      
Ζ ππνρξέσζε θαηάξηηζεο δαζηθψλ ραξηψλ εθηφο απφ κλεκνληαθή ππνρξέσζε είλαη θπξίσο ζπληαγκαηηθή επηηαγή. ην άξζξν 24 ηνπ 
πληάγκαηνο γίλεηαη ξεηή αλαθνξά γηα ηελ ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο γηα πξνζηαζία ηνπ δαζηθνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο αιιά θαη δηα 
λφκνπ ηελ δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο δαζηθψλ εθηάζεσλ γηα ιφγνπο εζληθνχ ζπκθέξνληνο. 
Σα νθέιε είλαη ζεκαληηθά, ηφζν γηα ην πεξηβάιινλ, φζν θαη γηα ηνπο πνιίηεο. 
Γηα ην πεξηβάιινλ γηαηί ζσξαθίδεηαη ην δάζνο θαη νη δαζηθέο εθηάζεηο απφ απζαίξεηεο επεκβάζεηο θαη ηελ άλαξρε δφκεζε. Γηαζψδεηαη 
θαη δηαζθαιίδεηαη ην δαζηθφ νηθνζχζηεκα ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξνζηαηεπηηθφ θαζεζηψο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο.  
Γηα ηνπο πνιίηεο γηαηί ζα ζπκβάινπλ ζηελ νινθιήξσζε ηνπ εζληθνχ θηεκαηνινγίνπ δηαζθαιίδνληαο ηελ ηδησηηθή πεξηνπζία.  
Κηα δηαδηθαζία πνπ αθνξά άκεζα ηελ απηνδηνίθεζε θαη ζα επεξεάζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ δπλαηφηεηα άζθεζεο πνιηηηθψλ γηα 
ηελ χπαηζξν ρψξα θαη ηελ Πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε.  
Γηα πνιιέο δεθαεηίεο ζην παξειζφλ, απφ ην 1945 πνπ απνηππψζεθαλ νη πξψηεο αεξνθσηνγξαθήζεηο νη νπνίεο απνηεινχζαλ θαη ηελ 
βάζε γηα ηελ λνκηκνπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ ζηελ θαηάξηηζε πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ, έξγσλ ππνδνκψλ θαη έξγσλ αλάπηπμεο ηνπ 
αγξνηηθνχ ηνκέα ππήξμε αξθεηή πξνρεηξφηεηα, έιιεηςε νξζνινγηθήο θαη αμηφπηζηεο απνηχπσζεο ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ, κε 
απνηέιεζκα αξθεηέο παξάλνκεο ελέξγεηεο ζε βάξνο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο θαη φια λα θηλνχληαη ζηελ ινγηθή ηνπ «έια κσξέ δελ 
έγηλε θαη ηίπνηα». 
Ζ αλάγθε νξηνζέηεζεο ησλ δαζηθνχ ραξαθηήξα εθηάζεσλ απνηειεί πνιχπινθε θαη πνιπδαίδαιε δηαδηθαζία πνπ είλαη άκεζα 
ζπλδεδεκέλε κε ηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ εζληθνχ θηεκαηνινγίνπ, ηνπ δαζνινγίνπ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ρξήζεσλ γεο ζηνλ 
πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
Δίλαη γεγνλφο αδηακθηζβήηεην ην φηη ζην πξψην ζηάδην θχξσζεο θαη εθαξκνγήο ζα πξνθχςεη εχινγνο πξνβιεκαηηζκφο θαη αλεζπρία 
γηα ρηιηάδεο πνιίηεο πνπ δηαθαηέρνπλ θαη εθκεηαιιεχνληαη εθηάζεηο φκνξεο ζε δαζηθά νηθνζπζηήκαηα. 
Δίλαη φκσο αδήξηηε αλάγθε ρσξίο άιιε ρξνλνηξηβή απηή ε ζεζκηθή ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο λα πξνρσξήζεη, λα ζηεξηρηεί απφ ηελ 
απηνδηνίθεζε θαη λα νινθιεξσζεί γηαηί ζα εμειηρζεί σο ε λνκηκνπνηεηηθή βάζε ελεξγεηψλ αμηνπνίεζεο θάζε ζπηζακήο γεο πξνο 
φθεινο ηεο αλάπηπμεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα. 
Γελ κπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε λα ήκαζηε ε κνλαδηθή Δπξσπατθή ρψξα ρσξίο δαζνιφγην θαη θηεκαηνιφγην.  
Ζ ζεκαληηθφηεηα θαηάξηηζεο, αλάξηεζεο θαη θχξσζεο ησλ δαζηθψλ ραξηψλ ηεο ρψξαο δελ είλαη ζεκεξηλή αλαγθαηφηεηα. 
Ζ αξρή έγηλε ην 1976 κε ηελ ςήθηζε ηνπ Λ. 248/1976 γηα ην δαζηθφ θηεκαηνιφγην, ην κεηξψν ηδηνθηεζίαο θαη πεξί νξηνζεζίαο θαη 
πξνζηαζίαο ησλ δεκφζησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ. 
Αθνινχζεζε ην 1998 ε ςήθηζε ηνπ Λ. 2664/3-12-98 «πεξί Δζληθνχ Θηεκαηνινγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ νπνίνπ μεθίλεζε ε θαηαγξαθή κε λνκηθά έγθπξν ηξφπν ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ γηα ηα νπνία ίζρπε ην καρεηφ ηεθκήξην 
θπξηφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ. 
Σν 2010 κε ηελ ςήθηζε ηνπ Λ. 3889/2010 «πεξί ρξεκαηνδφηεζεο πεξηβαιινληηθψλ παξεκβάζεσλ, πξάζηλν ηακείν, θχξσζε δαζηθψλ 
ραξηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» αλαζεσξήζεθε ην πιαίζην ζχληαμεο, αλάξηεζεο θαη θχξσζεο δαζηθψλ ραξηψλ κε ελεξγφ θαη θπξίαξρν 
ξφιν ηεο εηαηξείαο Θηεκαηνιφγην Α.Δ. 
Ήδε ζηελ πεξηνρή καο έρνπλ αλαξηεζεί θαη θπξσζεί νη δαζηθνί ράξηεο, ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ θαη ηεο ΠΔ Ησαλλίλσλ.   
Οη δαζηθνί ράξηεο ζα ζπκβάινπλ ζηελ θαηάξηηζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ αλνίγνληαο ηνλ δξφκν ζηελ βηψζηκε 
θαη αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ππαίζξνπ ρψξαο ζηελ λέα παξαγσγηθή 
αλαζπγθξφηεζε πνπ ήκαζηε αλαγθαζκέλνη λα αθνινπζήζνπκε. 
Θξίλνπκε φηη δελ ρσξνχλ αλαζηνιέο, αλαβνιέο θαη ππαλαρσξήζεηο θαη φηη ε αλάξηεζε θαη ησλ ππνινίπσλ δαζηθψλ ραξηψλ ζηελ 
Ήπεηξν ζα πξέπεη λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα. 
Θαη λα ήκαζηε εκείο απηνί πνπ ζα εγθαινχκε ηελ πνιηηεία θαη φιεο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ έγθπξε θαη έγθαηξε δηεπζέηεζε ησλ 
γξαθεηνθξαηηθψλ αγθπιψζεσλ θαη πξσηίζησο ηεο εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ψζηε θπξίσο λα κελ ραζεί νχηε έλα 
επξψ απφ ηνπο αγξφηεο καο ιφγσ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ απνζαθήληζε ησλ δειψζεσλ ΟΓΔ γηα ηνλ γεσξγηθφ  ε ρνξηνιηβαδηθφ 
ραξαθηήξα εθηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αγξφηεο θαη θηελνηξφθνη κέζσ ΟΠΔΘΔΠΔ. 
Δκείο πξνηείλνπκε λα ξπζκηζηεί λνκνζεηηθά ε ππνβνιή ελζηάζεσλ αηειψο γηα ηνπο πνιίηεο θαη ην ρξνληθφ πεξηζψξην λα είλαη 4 κήλεο 
θαη φρη 2 ελψ γηα ηνπο Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνχ λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο κέρξη ηνλ Αχγνπζην.   

ΑΔΑ: ΩΤΒΒ7Λ9-ΓΤΧ
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Γελ ζπκκεξηδφκαζηε ηελ άπνςε ηεο Πεξηθεξεηαθήο αξρήο γηα εκπινθή θαη αλαζηνιή ηεο εθαξκνγήο ησλ αλαξηήζεσλ δαζηθψλ 
ραξηψλ κέρξη λα ιπζνχλ ηα γξαθεηνθξαηηθήο θχζεσο πξνβιήκαηα πνπ νπδείο ακθηζβεηεί φηη ζα ππάξμνπλ. 
Πξνθξίλνπκε ηελ ξεαιηζηηθή πξφηαζε ηεο ρξνληθήο παξάηαζεο γηα 6 κήλεο δει. κέρξη ην ηέινο Απγνχζηνπ. 
Δκείο ζηεξίδνπκε θαη ππνζηεξίδνπκε ηελ πξνζπάζεηα ηεο πνιηηείαο θαη ησλ αξκφδησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ λα ηεζεί ηέξκα ζηελ αλνκία 
θαη ηελ αλαξρία πνπ επηθξαηεί ζηελ δηαρείξηζε ησλ εθηάζεσλ πνπ είλαη φκνξεο κε δαζηθά νηθνζπζηήκαηα. Θαη ηα φπνηα πξνβιήκαηα 
ζα παξνπζηαζηνχλ ζα ιπζνχλ ζηελ ψξα ηνπο. 
Ζ αλάξηεζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ είλαη κηα ζεηηθή εμέιημε θαη κε ηελ ζπκβνιή φισλ ζα έρεη ηα αλάινγα ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ 
πνιηηεία, ηελ απηνδηνίθεζε, ηνπο πνιίηεο θαη κε ζεηηθφ πξφζεκν γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία.   
αο Δπραξηζηψ   »  
 
 
3. Η παξάηαμε «ΛΑΪΚΗ ΤΠΔΙΡΩΗ ΗΠΔΙΡΟΤ»:  

«Δηζήγεζε γηα ηελ αλάξηεζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ ζηελ Ήπεηξν 
 «ε φιν ην ρψξν ηεο Ζπείξνπ αλαδεηθλχνληαη κία ζεηξά πξνβιήκαηα, ηα νπνία δελ απνηεινχλ αζηνρίεο ή απνηέιεζκα “βηαζχλεο”. 
Αληίζεηα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αζηηθήο πνιηηηθήο ζηε γε, ηελ ηδηνθηεζία θαη ηε ρξήζε ηεο. Θπκίδνπκε φηη ε 
αλάξηεζε ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ απνηειεί κλεκνληαθή ππνρξέσζε φπσο ςεθίζηεθε ζην 3ν κλεκφλην, αθνξά ηηο απαηηήζεηο ηεο ΔΔ γηα 
πξνψζεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο γεο θαη κεηαβνιήο ηεο ρξήζεο ηεο ππέξ ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ. 
Σν δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ηεο ρξήζεο θαη ηδηνθηεζίαο ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ ζα ζπλερίζεη λα έρεη αληηιατθφ πξφζεκν θάησ απφ ηνπο 
ππάξρνληεο ζπζρεηηζκνχο δχλακήο, κε ην ιαφ ζηελ αληηπνιίηεπζε. Θα ζπλερίζεη λα απνηειεί πεδίν θεξδνθνξίαο γηα ην κεγάιν 
θεθάιαην, ελψ ηαπηφρξνλα ζα θηλείηαη ζηελ θαηεχζπλζε αξπαγήο ηεο κηθξντδηνθηεζίαο, θαη ηνπ μεθιεξίζκαηνο ησλ θησρψλ αγξνηψλ 
θαη θηελνηξφθσλ. 
ηελ πεξηνρή καο αλαδεηθλχνληαη ηα παξαθάησ ζνβαξά πξνβιήκαηα: 
1) ηνπο δαζηθνχο ράξηεο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ρηιηάδεο ζηξέκκαηα θαιιηεξγήζηκσλ - γεσξγηθψλ εθηάζεσλ. Πεξηνρέο πνπ θάεθαλ 
ζηηο ππξθαγηέο , πεξηνρέο πνπ θαηαθιχδνληαη πεξηνδηθά απφ ρείκαξξνπο. Απνηέιεζκα είλαη ε ακθηζβήηεζε ηεο δπλαηφηεηαο ζπλέρηζεο 
ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή ηεο επηιεμηκφηεηαο βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ, πνπ ζηεξνχλ ην αγξνηηθφ - θηελνηξνθηθφ εηζφδεκα θαη 
κε αλνηρηφ ην ελδερφκελν λα απαηηεζεί ε επηζηξνθή θάζε είδνπο εληζρχζεσλ - επηδνηήζεσλ πνπ έιαβαλ ζην παξειζφλ. 
2) Δθηάζεηο εληφο ησλ ρεδίσλ Πφιεσλ θαη εληφο Οηθηζκψλ θαηαγξάθνληαη σο δαζηθέο ή αλαδαζσηέεο  
3) Ζ δηαδηθαζία γηα ηε δηαηχπσζε αληηξξήζεσλ, ζηηο αγξνηηθέο εθηάζεηο πξνυπνζέηεη ηελ θαηαβνιή παξαβφινπ π.ρ. γηα 10 
ζηξέκκαηα γεσξγηθήο θαιιηέξγεηαο πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί αλαδαζσηέα ή δαζηθή, ζα πξέπεη ν πνιίηεο λα θαηαβάιεη 300-400 επξψ. 
Δπηπιένλ είλαη ηα έμνδα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ αληηξξήζεσλ πνπ ζα επηβαξχλνπλ ηνλ θάζε πνιίηε. 
4) Δπηπξφζζεην πξφβιεκα απνηειεί ε ππνζηειέρσζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ησλ Γηεχζπλζεσλ Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ. Σα 
ηκήκαηα πνπ απνηεινχληαη απφ ιίγνπο ππαιιήινπο θαη ηψξα αληαπνθξίλεηαη ζηελ ηξέρνπζα αιιεινγξαθία, ζα πξέπεη κέζα ζε έλα 
δίκελν λα ρνξεγήζεη ρηιηάδεο βεβαηψζεηο. ιν ηνλ φγθν ησλ εληάζεσλ - αληηξξήζεσλ ζα πξέπεη λα ηηο επεμεξγαζηεί ε επηηξνπή ησλ 
Γ/λζεσλ Γαζψλ πνπ έρεη ειάρηζηνπο δαζνιφγνπο ππαιιήινπο, κέζα ζε αζθπθηηθέο πξνζεζκίεο λα δηνξζσζνχλ νη Γαζηθνί Υάξηεο 
νχησο ψζηε λα θπξσζνχλ κε Λφκν ην θαινθαίξη ηνπ 2017 ζχκθσλα κε ηηο δεζκεχζεηο ηνπ 3νπ Κλεκνλίνπ. 
Ζ Ιατθή πζπείξσζε Ζπείξνπ δεηάεη απφ ηελ θπβέξλεζε λα αλαζηείιεη ηελ αλάξηεζε ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ.  
Λα ιπζνχλ κε δηθή ηεο επζχλε ηα παξαθάησ πξνβιήκαηα: 

 Γηα φιεο ηηο εθηάζεηο πνπ ήηαλ θαη είλαη αγξνηηθέο, δελ ακθηζβεηείηαη ν αγξνηηθφο ραξαθηήξαο θαη έρνπλ πεξηιεθζεί ζηηο 
εθηάζεηο πνπ θεξχζζνληαη αλαδαζσηέεο, ην θξάηνο κε δηθή ηνπ επζχλε λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ρσξίο θακηά επηβάξπλζε 
ζηα ιατθά ζηξψκαηα. 

 Λα κε ρξεζηκνπνηεζνχλ νη δαζηθνί ράξηεο θαη γεληθφηεξα ε δαζηθή πνιηηηθή σο εξγαιείν νκεξίαο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ θαη 
επηηάρπλζεο ησλ θεξδνθφξσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ησλ νκίισλ. 

 Λα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα δηνηθεηηθά κεηξά απφ ην θξάηνο, ψζηε λα κελ επηβαξπλζνχλ ηα ιατθά ζηξψκαηα απφ 
δηαδηθαζίεο πνπ ην ίδην ην θξάηνο ηα αλάγθαζε λα κπνπλ θαη ρσξίο δηθή ηνπο επζχλε. Θαηάξγεζε ηνπ αληηηίκνπ γηα ην 
παξάβνιν ηεο έλζηαζεο. 

 Δμαζθάιηζε ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ, κέζσλ, πφξσλ ζηηο αξκφδηεο θξαηηθέο θαη δεκνηηθέο ππεξεζίεο γηα λα νινθιεξψλνληαη 
νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. 

 Ρηδηθή αλαζεψξεζε ηνπ πιαηζίνπ, ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ ζηφρσλ ησλ δαζηθψλ ραξηψλ ζηελ θαηεχζπλζε αληηκεηψπηζεο ησλ 
ζχγρξνλσλ ιατθψλ αλαγθψλ     » 

 
4.Η Παξάηαμε « ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΓΗ γηα ηελ ΗΠΔΙΡΟ»:  
«Σν ζρέδην πιήηηεη θαίξηα ηνπο Έιιελεο αγξφηεο αιιά θαη ηνπο θηελνηξφθνπο. Δίλαη ζρέδην θαζαξά λενηαμίηηθεο εκπλεχζεσο, πνπ 
απνηειεί πξναπαηηνχκελν ηεο θαπηηαιηζηηθήο θιίθαο ησλ ηνθνγιχθσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο νινθιεξσηηθήο λννηξνπίαο ηνπ ζρεδίνπ 
Λφκνπ απηνχ είλαη ην φηη ην Τπεξεζηαθφ πκβνχιην, ην νπνίν ζα εμεηάζεη ηηο αληηξξήζεηο ησλ πνιηηψλ, ζα έρεη ην ηεηειεζκέλν, 
θαηαξγψληαο θάζε έλλνηα δηθαίνπ. Γειαδή, πνηνο ζα πάεη λα δψζεη 10.000 κεηά δειαδή λα θάλεη αλαίξεζε; Αλ είλαη δπλαηφλ; Απηά 
ηα πξάγκαηα κφλν εδψ πέξα ζα ηα δνχκε. 
Δπίζεο, ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη, νη ράξηεο είλαη αεξνθσηνγξάθηζεο ηνπ ’45 έσο ’50, ακεξηθαληθέο θαζαξά. Θαη ηφηε ήηαλ νη 
θαιιηέξγεηεο αθαιιηέξγεηεο θαη θακέλεο απφ ην εκπφιεκν, φινη γλσξίδνπκε.  
Έηζη, ζα δεκηνπξγήζεη ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζηνπο πνιίηεο, δηφηη έρνπλ εθδνζεί απνθάζεηο  Αλσηάησλ Γηθαζηεξίσλ, απφ ην ηΔ πνπ 
δε ιακβάλνπλ ππφςε απηνχο ηνπο ράξηεο. 
Δκείο, σο Παξάηαμε, δελ πξνηείλνπκε κφλν ηελ αλαζηνιή, φπσο θη φια ηα ππφινηπα,  αιιά επηζπκνχκε ηελ πιήξε θαηάξγεζε ηνπ 
ζρεδίνπ. Γηαηί απηφ ην ζρέδην, γηα καο, εθδηθείηαη ηελ ηδηνθηεζία. Θαη πνηνη εθδηθνχληαη ηελ ηδηνθηεζία; Απηνί πνπ έρνπλε βίιεο, πηζίλεο 
θαη ηα ιεθηά ηνπο ζην εμσηεξηθφ. Θαη ηελ πξσηνγελή παξαγσγή, ηαπηφρξνλα. 
Θαη ελ ηέιεη, ζε επνρέο κλεκνληαθήο θαηνρήο, κε πξφζρεκα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, επηβεβαηψλνπκε ηε ιατθή ζνθία πνπ 
ιέεη: «φια ηα ’ρεη ε Καξηνξή, ν θεξεηδέο καο έιεηπε»!  
Θαηφπηλ δελ κπνξείο απφ ην Google Earth λα θάλεηο ραξαθηεξηζκφ, ρσξίο επηηφπηα απηνςία. Έλα παξάδεηγκα ζα ζαο πσ, κπνξεί λα 
κελ ην γλσξίδεηε, φηη φπνπ ππάξρεη ζθηά ππάξρεη πξφβιεκα, ππάξρεη κία ινχηζα ζην θακλέιη θη απηή ηελ έρνπλ πεξάζεη σο δαζηθή 
έθηαζε. Δ, ηψξα λα ζνβαξεπηνχκε θάπνηα ζηηγκή. 
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Τπνθξηζία ινηπφλ, ιαλζαζκέλν, δήζελ  φηη πξνζηαηεχνπκε ην πεξηβάιινλ θαη θαηαζηξέθνπκε θαηεπζπλφκελα ηελ Διιάδα θαη ηνλ 
Έιιελα. 
Δκείο ζπκθσλνχκε, απιά λα κπεη ε παξάγξαθνο… κηα παξάγξαθνο δηθή καο γηα θαηάξγεζε ηνπ ζρεδίνπ. 

Δπραξηζηψ.» 
 
5.Η παξάηαμε «ΑΡΙΣΔΡΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ζηελ ΗΠΔΙΡΟ»: 
«Οη δηαηάμεηο ηνπ Δθαξκνζηηθνχ Λφκνπ 4389 ηνπ ’16, γηα Θαζνξηζκφ δαζηθψλ ραξηψλ θαη ην αληίζηνηρν ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην 
ΔΠΑ Πξφγξακκα Θαηάξηηζεο Γαζνινγίνπ, δελ έρεη αθεηεξία ηελ πεξηβαιινληνινγηθή επαηζζεζία θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ 
θάζε ινγήο θαηαπαηεηέο, πνπ ηζηνξηθά ππήξμαλ ηα κεγάια ηδησηηθά ζπκθέξνληα, νη πνιηηηθνί θαη νη δηάθνξνη νηθνδνκηθνί ζχιινγνη θαη 
φρη νη κηθξνί αγξφηεο θαη θηελνηξφθνη, αιιά ηελ πξνζπάζεηα θαζνξηζκνχ θαη πεξηραξάθσζεο ηεο αγξνηηθήο γεο, ψζηε λα 
δηεπθνιπλζεί ε ζπγθέληξσζή ηεο ζε ιίγνπο κεγαινθαιιηεξγεηέο. 
Ζ Θπβέξλεζε κε ηνπο δαζηθνχο ράξηεο κεηαηξέπεη απηφ ην κλεκνληαθφ κέηξν ζε επθαηξία γηα ηελ ππνβνιή ελφο αθφκα ραξαηζηνχ γηα 
ηελ είζπξαμε ζεκαληηθνχ πνζνχ σο έκκεζε ρξεκαηνθνξνιφγεζε κεγάινπ αξηζκνχ αγξνηψλ, θηελνηξφθσλ θαη ηδηνθηεηψλ γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ηνπ ρξένπο θαη ησλ δαλεηζηψλ. 
Έηζη ελψ ε πξνζηαζία ησλ δαζψλ απέλαληη ζε θάζε θαηαπαηεηή θαη ν θαζνξηζκφο ησλ δαζσηέσλ πεξηνρψλ, ψζηε λα κελ αιιάμνπλ 
ρξήζε, είλαη ιατθφ αίηεκα εδψ θαη δεθαεηίεο, απηφ δελ εμππεξεηείηαη απφ ηελ αλάξηεζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ, ζηελ νπνία πξνρψξεζε 
ε Θπβέξλεζε. 
Οη δαζηθνί ράξηεο παίξλνπλ ζεκείν αλαθνξάο ηηο αεξνθσηνγξαθίεο ηνπ ’45, δειαδή ηεο επνρή ησλ παππνχδσλ ησλ ζεκεξηλψλ 
αγξνηψλ θαη θηελνηξφθσλ, θαη κηαο επνρήο κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, φηαλ ε χπαηζξνο είρε εξεκψζεη απφ ηε κείσζε ηνπ 
πιεζπζκνχ, ηνπο δησγκνχο θαη ηελ ηξνκνθξαηία πξηλ ην μέζπαζκα ηνπ Δκθπιίνπ. Ζ πεξίνδνο απηή δελ αληηζηνηρεί ζηελ αγξνηηθή 
δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχρζεθε ηηο επφκελεο δεθαεηίεο θαη ππήξμε… θαη ζηήξημε πνιινχο κηθξνχο αγξφηεο θαη θηελνηξφθνπο. 
Οη δαζηθνί ράξηεο πεξηέρνπλ επίζεο ζνβαξά ιάζε θαη παξαιείςεηο, ηε δηφξζσζε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα πιεξψζνπλ νη ίδηνη νη 
θαιιηεξγεηέο θαη νη ηδηνθηήηεο. ηνπο δαζηθνχο ράξηεο, πνπ έρνπλ αλαξηεζεί, δελ έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη αλαδαζκνί, κεηαθηλήζεηο 
νηθηζκψλ, ηα ζχγρξνλα φξηα νηθηζκψλ θαη πφιεσλ, εθηάζεηο πνπ έρνπλ δηαλεκεζεί γηα θαιιηέξγεηα, εθηάζεηο πνπ έρνπλ ηειεζίδηθα 
ραξαθηεξηζηεί αγξνηηθέο, ελψ εληφο νιφθιεξσλ πεξηνρψλ πνπ είλαη αλαδαζσηέεο δελ έρνπλ δηαρσξηζηεί νη ηεθκεξησκέλα αγξνηηθέο 
εθηάζεηο. 
Ζ κε νινθιήξσζε ηνπ Θηεκαηνινγίνπ, επίζεο, δελ επηηξέπεη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ νηθηζκψλ, ηδηνθηεζηψλ, δεκφζησλ θαη κε εθηάζεσλ, 
θαη ην δηαρσξηζκφ ηνπο απφ ηηο δαζηθέο.  
Έηζη κε επζχλε ηεο Θπβέξλεζεο ράξηεο κε ιάζε, παξαιείςεηο θαη ζθνπηκφηεηεο αλαξηψληαη θαη πξέπεη ν θάζε παξαγσγφο θαη 
θάηνηθνο, εληφο αζθπθηηθήο πξνζεζκίαο 60 εκεξψλ, λα απνδείμεη ηε λφκηκε θπξηφηεηα ηεο γεο θαη ησλ θηηζκάησλ, πιεξψλνληαο ην 
κεγάιν παξάβνιν ηεο έλζηαζεο, αιιά θαη ην θφζηνο ηεο πξνεηνηκαζίαο απηήο.  
Σν κέηξν απηφ ζηνρεχεη ζηελ απνδπλάκσζε ησλ κηθξψλ αγξνηψλ θαη ησλ κηθξντδηνθηεηψλ γεο ζηηο νξεηλέο θπξίσο πεξηνρέο. Έηζη νη 
κηθξνθαιιηεξγεηέο, νη νπνίνη θαηέρνπλ αγξνηηθή γε πνπ δελ έρνπλ ηα κέζα λα ηελ θαιιηεξγήζνπλ ιφγσ θξίζεο, θηλδπλεχνπλ λα ηε 
ράζνπλ. Θηλδπλεχνπλ επίζεο θαη πξέπεη λα επηζηξέςνπλ ηπρφλ αγξνηηθέο επηδνηήζεηο πνπ εηζέπξαμαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. 

Ζ «ΑΡΗΣΔΡΖ ΠΑΡΔΚΒΑΖ ΣΖΛ ΖΠΔΗΡΟ» δεηά:  
 Σελ απφζπξζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο, κε βάζε δηαρξνληθά ηεθκεξησκέλα θαη ππαξθηά δεδνκέλα, πνπ 

έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη πξνο φθεινο κηθξναγξνηψλ θαη φρη ηνπ Θεθαιαίνπ θαη ησλ κεγαιντδηνθηεηψλ. 
 Λα γίλεη ζαθήο δηαρσξηζκφο ηη είλαη θαη πνχ δάζνο, δαζηθή έθηαζε, ρνξηνιηβαδηθή έθηαζε, πνηεο εθηάζεηο είλαη αλαδαζσηέεο θαη 

πνηεο θαιιηεξγήζηκεο. 
 Λα κελ ακθηζβεηεζεί νχηε έλα κέηξν γεο πνπ θαιιηεξγνχλ κε κφρζν νη κηθξναγξφηεο θαη θηελνηξφθνη θαη νη ρέξζεο κε δαζηθέο 

εθηάζεηο λα εθρσξεζνχλ αηειψο ζηνπο κηθξνχο θαη λένπο αγξφηεο γηα θαιιηέξγεηα. 
 Θακία παξαθξάηεζε ή δήηεκα αγξνηηθψλ επηδνηήζεσλ πνπ έρνπλ δνζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ ακθηζβήηεζεο ηεο αγξνηηθήο 

γεο. 
 Λα κελ πιεξσζεί ην ραξάηζη γηα ηελ θαηάζεζε ελζηάζεσλ απφ ηνπο θαιιηεξγεηέο θαη ηνπο θαηνίθνπο. 
  Άκεζε παξνρή δσξεάλ ππεξεζηψλ απφ ην Γεκφζην, κε ελίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Τπεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε φζσλ 

πνιηηψλ ζίγνληαη θαη ζέινπλ λα θαηαζέζνπλ έλζηαζε γηα ηνπο δαζηθνχο ράξηεο, θαζψο θαη απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 
ελζηάζεσλ. 

 Πξαγκαηηθή πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ απφ ηνπο ζπλήζεηο θαηαπαηεηέο κεγαινθηεκαηίεο, επελδπηέο, θαηαζθεπαζηηθέο 
εηαηξείεο θαη κεγαιναγξφηεο, θαη άκεζε αλαδάζσζε ησλ εθηάζεσλ πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί ή θαηαπαηεζεί.  

 Λα κελ κπνξεί ν θάζε Τπνπξγφο, κε απφθαζή ηνπ, λα απνραξαθηεξίδεη εθηάζεηο, ζε φθεινο βέβαηα πάληα θαηαπαηεηψλ θαη 
κεγάισλ ζπκθεξφλησλ θαη ζε βάξνο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Σν παξάδεηγκα ζηηο θνπξηέο, κε ηελ θαηαζηξνθή ηεξάζηηαο 
δαζηθήο έθηαζεο, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ. 

Γελ κπνξνχκε βέβαηα λα κε ζεκεηψζνπκε ηελ ππνθξηηηθή θαη φςηκε αληίδξαζε ησλ πνιηηεπηψλ Λέαο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ ΠΑΟΘ, 
πνπ ρξφληα ηψξα έρνπλε ππνηάμεη ηε ρξήζε γεο ζηελ εμππεξέηεζε κεγάισλ θαη κηθξψλ ζπκθεξφλησλ.  
Θαη θιείλνληαο ζέισ λα θιείζσ κ’ έλα εξψηεκα. Έρεη ηφζα δάζε ην Διιεληθφ Γεκφζην ζήκεξα, αο πάξνπκε ηελ πεξηνρή καο πνπ έρεη 
πεξίπνπ ην 40% παλειιαδηθά, ηη, δελ θιείλνπλ φια ηα μπινπξγηθά εξγνζηάζηα; Έρνπλ θιείζεη, εξεκηά έρεη γίλεη ηειείσο. Θαη κάιηζηα 
έρεη θη επζχλε θη ν θχξηνο Πεξηθεξεηάξρεο, πνπ πήγε κε ηε ζάξα πέξα ζην ΗΘΔΑ λα θάλεη ηα εγθαίληα, γηα λα καο θέξνπλ απ’ έμσ ηελ 
μπιεία θαη ηα έπηπια, θαη φια ηα πξάγκαηα. Απηφ ην πξάγκα δελ πξέπεη λα ην γπξίζνπκε; 
Γεχηεξνλ, ε ίδηα ε Θπβέξλεζε δελ πξέπεη λα βάιεη έλα ζηφρν, ηη ζέιεη επηηέινπο λα θάλεη ζ’ απηή ηε ρψξα; Ση ζπδεηάεη γηα 
πξσηνγελή ηνκέα, πψο ζα ηνλ αλαπηχμεη, θη εθεί πάλσ λα πξνζαξκφζεη θαη ηηο ρξήζεηο θη φια απηά ηα ππφινηπα; 
Άξα ινηπφλ εδψ θαίλεηαη θαζαξά πιένλ απηφ ην πξάγκα, φηη πξέπεη λα θχγνπλ νη κηθξνί απ’ ηε κέζε, γηα λα παίμνπλ 5-6 άλζξσπνη, 
θαη 10 ζε θάζε πεξηνρή, λα αιιάδεη ε ρξήζε γεο κε Τπνπξγηθή Απφθαζε θαη απφ θεη θαη πέξα λα παίδνπλ ην παηρλίδη ηνπο.» 
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6. Ο αλεμάξηεηνο Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θ. ΠΑΝΗ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ (ΜΠΑΜΠΗ): 

«Θχξηε Πεξηθεξεηάξρε, εθλεπξηζηήθαηε πξηλ απφ ιίγν, δε ζέισ λα ζαο ζηελαρσξήζσ θη άιιν, φκσο δελ κπνξψ λα πσ φηη δε κε 
ζηελαρσξεί ην γεγνλφο φηη βιέπσ φηη ππεξακχλεζηε ελφο δειηίνπ ηχπνπ, θαη ε εηζήγεζή ζαο έρεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ λνκίδσ 
φηη είλαη αξθεηά επηθνηλσληαθά. 
Βέβαηα έρεη θαη θάπνηα νπζηαζηηθά ζεκεία, ζηα νπνία έρεηε δίθην, φκσο δελ ηζρχεη απηφ πνπ ιέηε φηη ζα έρνπλ πξφβιεκα νη παξαγσγνί 
κε ηα δηθαηψκαηά ηνπο κε ηηο δειψζεηο ηνπ Απξηιίνπ, θαη δε λνκίδσ φηη  πξέπεη λα ηξνκνθξαηνχκε ηνλ θφζκν. Θα έρνπλ πξφβιεκα 
θάπνηνη ίζσο ην ’20, φηαλ ηειεζηδηθήζνπλ θάπνηεο απνθάζεηο. 
Δπίζεο κπνξεί λα κελ ππάξρεη έγγξαθν πξνο ηνλ ΟΠΔΘΔΠΔ, δελ αγλνείηαη φκσο ν ΟΠΔΘΔΠΔ, θαζεκεξηλά πςειά ζηειέρε ππεξεζηαθά 
ηεο Τπεξεζίαο ζπλνκηινχλ κε ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, πξνζπαζψληαο λα βξνχλε ιχζεηο.  
Δπίζεο κε ζηελαρσξεί ν θχξηνο Κπαζηνχθαο, πνπ ζηελ εηζήγεζή ηνπ ππεξακχλεηαη ηεο φιεο ηζηνξίαο, πξνθαλψο φρη απφ θαθφ ζθνπφ, 
φκσο πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί φηη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα αξθεηά. 
Λνκίδσ φηη νη δαζηθνί ράξηεο δελ είλαη πξφβιεκα, θη φινη ζπκθσλνχκε φηη πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη λα αλαξηεζνχλ. Οη δαζηθνί ράξηεο 
αλαδεηθλχνπλ ην πξφβιεκα.  
Πεξηκέλνπκε λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, ιέεη ν θχξηνο Κπαζηνχθαο, θαη λα κελ αλαθιεζνχλ νη δαζηθνί ράξηεο, θαη νη λνκνζεηηθέο απηέο 
ξπζκίζεηο ζα γίλνπλ ζηελ πνξεία. Ο θχξηνο Πεξηθεξεηάξρεο απ’ ηελ άιιε ιέεη, λα αλαθιεζεί ε αλάξηεζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ, λα 
γίλνπλ φια ηα πξάγκαηα ζσζηά θαη κεηά λα αλαξηεζνχλ πάιη νη δαζηθνί ράξηεο. 
Δγψ ζα επηζεκάλσ θάπνηα πξνβιήκαηα, πνπ λνκίδσ φηη πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ, εθεί πνπ ζα πάηε, θη αλ πάηε, θχξηε Πεξηθεξεηάξρε, λα 
ζπδεηήζεηε κε ηνπο Τπνπξγνχο, ή κε ηνλ Πξσζππνπξγφ. 
Πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη λα έρνπλ δπλαηφηεηα νη πνιίηεο λα ππνβάινπλ αληηξξήζεηο αηειψο, ρσξίο λα πιεξψλνπλ ρξήκαηα. Δθηφο απφ 
απηνχο πνπ έρνπλ θαηαπαηήζεη δαζηθέο εθηάζεηο, ρσξίο ηίηιν, έηζη κε ην «έηζη ζέισ». Δπίζεο γηα απηνχο πνπ έρνπλ θαηαπαηήζεη 
δαζηθέο εθηάζεηο ρσξίο ηίηιν, ζα πξέπεη λα εμαγνξάζνπλ απηέο ηηο δαζηθέο εθηάζεηο απφ φ,ηη θαίλεηαη ζην 1/3 ηεο αληηθεηκεληθήο ηνπο 
αμίαο. Απηφ πξνηείλεηαη… 
Λαη. Τπάξρεη έλα ζέκα κε ηα θιεξνηεκάρηα, πνπ ζηνπο ράξηεο ηνπ 1945 ήηαλ  άιιεο κνξθήο, θαη ηψξα πηα είλαη δαζηθά. Λνκίδσ φηη 
ζα πξέπεη λα ππάξρεη λνκνζεηηθή ξχζκηζε απηά πνπ ήηαλ ηφηε άιιεο κνξθήο θαη ηψξα δαζηθά λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηα 
θαιιηεξγήζνπλ νη άλζξσπνη. 
 Γελ μέξσ θαηά πφζν κπνξεί λα γίλεη απηφ, δελ μέξσ κήπσο ρξεηάδεηαη αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο γηα λα γίλεη απηφ. 
Δπίζεο ππάξρνπλ θιεξνηεκάρηα πνπ ην ’45 ήηαλ δαζηθά, αιιά είραλ πξνέιζεη απφ δηαλνκή ηνπ ’32 θαη δαζσζήθαλ κέρξη ην ’45 θαη 
ζήκεξα είλαη πάιη δαζηθά. Θη απηφ πξέπεη λα ην δείηε, θχξηε Πεξηθεξεηάξρε. 
Δπίζεο πξέπεη λα δείηε ηη γίλεηαη κε ηνπο δαζσζέληεο αγξνχο, πνπ είλαη ε ηξίηε θαηεγνξία θαηαπαηεζέλησλ εθηάζεσλ, θαη ζαθψο ζα 
πξέπεη νη Τπεξεζίεο λα ζπλεξγαζηνχλ θαη ν ΟΠΔΘΔΠΔ - πνπ γηα ζαο είλαη κηα Τπεξεζία ζνβαξή θαη θαιή, γηα ηνλ θχξην Κπαζηνχθα 
ζήκεξα καο είπε φηη έρεη θάλεη θάπνηα ιάζε - ζα βνεζήζεη θαη ζα «βάιεη πιάηε» ζ’ απηή ηε δηαδηθαζία, πξνθαλψο έρεηε θη εζείο ηηο 
πιεξνθνξίεο ζαο. 
Θα θιείζσ κε θάηη πνπ ιέηε ζηελ εηζήγεζή ζαο θαη εζείο, θαη ην δειηίν ηχπνπ ηεο ΔΛΠΔ, φηη δε ζέινπκε θαηαινγηζκνχο απ’ ηελ 
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, γηαηί κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηαινγηζκνί. Ζ ηαπεηλή κνπ άπνςε είλαη φηη, φηαλ δε ζέινπκε θαηαινγηζκνχο, ζα 
πξέπεη λα ζεθψλνπκε ηα δεηήκαηα φζν κπνξνχκε πην ρακειά, φρη πάξα πνιχ ςειά.  
Πηζηεχσ φηη ζα βξεζεί ε ρξπζή ηνκή, πηζηεχσ φηη δελ πξέπεη λα αλαθιεζεί ε αλάξηεζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ, γηαηί αλ αλαθιεζεί 
πνιχ θνβάκαη φηη ζα δηθαησζεί ν θ. Θσλήο πνπ είπε 7 ρξφληα, κπνξεί λα ’λαη θαη πην πνιιά απφ 7 ρξφληα, θη φινη καδί λνκίδσ φηη 
κπνξνχκε λα βξνχκε ηε ιχζε » 
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