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ΣΧΕΤ: Η µε αριθµό πρωτ. 4235/16-2-2021 Ερώτηση  

 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Καββαδά 

Αθανάσιο, σας γνωστοποιούµε ότι οι δασικοί χάρτες αποτελούν ένα κορυφαίο εργαλείο για την προστασία του δασικού 

πλούτου της Χώρας, η οποία αποτελεί συνταγµατική επιταγή, και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εργάζεται 

µεθοδικά, ώστε να ολοκληρωθεί το πολύ σηµαντικό έργο της υλοποίησης των δασικών χαρτών για όλη την επικράτεια, 

χωρίς να θιγούν τα νόµιµα δικαιώµατα των ιδιοκτητών γης και των αγροτών. Ήδη το ΥΠΕΝ έχει προχωρήσει σε µία σειρά 

από θεσµικές παρεµβάσεις (ν. 4685/2020) και έχει συστήσει οµάδα εργασίας, η οποία αποτελείται από έγκριτους 

επιστήµονες και η οποία θα εισηγείται τρόπους αντιµετώπισης, εντός του πλαισίου που ορίζεται από το Σύνταγµα και τους 

Νόµους του Κράτους, για όλα τα προβλήµατα που ανακύπτουν στην πορεία προς την κύρωση των δασικών χαρτών.  

Ζητήµατα, όπως η διαδικασία επιτάχυνσης των ενεργειών για απόδοση χαρακτήρα, όσον αφορά στους δασωµένους 

αγρούς, και το πρόβληµα των εκχερσωµένων πρώην δασικών εκτάσεων, οι οποίες καλλιεργούνται επί δεκαετίες, 

εξετάζονται από την οµάδα εργασίας που έχει συσταθεί. Σηµειώνουµε ότι πολλά από αυτά τα προβλήµατα χρονίζουν επί 

δεκαετίες και οι δασικοί χάρτες αποτελούν την αφορµή για την επίλυσή τους, προς όφελος της προστασίας του 

περιβάλλοντος και της οικονοµικής ζωής της Χώρας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεσµεύεται ότι θα 

διασφαλίσει µε κάθε τρόπο τα νόµιµα δικαιώµατα οποιουδήποτε κατέχει γη ή την χρησιµοποιεί για αγροτική ή 

κτηνοτροφική εκµετάλλευση και κανένας παραγωγός δεν θα χάσει τις επιδοτήσεις τις οποίες λαµβάνει.  

Όσον αφορά στο δικαίωµα υποβολής αντιρρήσεων, για τους χάρτες οι οποίοι έχουν κυρωθεί, επιτρέπεται η υποβολή 

αντίρρησης µε τη διαδικασία του πρόδηλου σφάλµατος χωρίς την οικονοµική επιβάρυνση του πολίτη. Σε περίπτωση 

απόρριψης του πρόδηλου σφάλµατος, το οποίο ο πολίτης ατελώς έχει φέρει στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων, 

αυτοµάτως αυτή η αίτηση του πρόδηλου σφάλµατος µετατρέπεται σε αντίρρηση και, αν δικαιωθεί (όπως συµβαίνει στις 

περισσότερες περιπτώσεις), επιστρέφεται το τέλος.  

Ως προς τη λειτουργία των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει 

προχωρήσει σε µία σειρά από θεσµικές παρεµβάσεις για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία τους, προκειµένου να 

επιταχυνθεί η διαδικασία εξέτασης των αντιρρήσεων. 

Αναφορικά µε το ζήτηµα της στελέχωσης των ∆ασικών Υπηρεσιών, τo Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 

έχοντας απόλυτη επίγνωση της αναγκαιότητας ενίσχυσής τους, δεδοµένου του έργου το οποίο καλούνται να επιτελέσουν, 

σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία µερίµνησε για την πρόσληψη, µέσω του προγράµµατος κοινωφελούς 



εργασίας του ΟΑΕ∆, 700 εποχικών υπαλλήλων. Επίσης το ΥΠΕΝ είναι σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών για την 

ενίσχυση των ∆ασικών Υπηρεσιών µε 300 µονίµους υπαλλήλους, ∆ασολόγους και ∆ασοπόνους.                 

Επίσης, σας γνωστοποιούµε ότι έχουν αναρτηθεί οι δασικοί χάρτες στο σύνολο της επικράτειας. Στόχος του 

Υπουργείου είναι να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών, σχεδόν σε όλη τη Χώρα, µέχρι το 

τέλος του 2021. Αυτό δεν θα ήταν εφικτό, αν το Υπουργείο δεν προχωρούσε στις απαραίτητες θεσµικές παρεµβάσεις, 

καθώς από το 2017 είχαν συσσωρευθεί πάνω από 174.000 αντιρρήσεις µόνο επί του 52% των αναρτηµένων δασικών 

χαρτών, γεγονός το οποίο, σε συνδυασµό µε τον ρυθµό εξέτασης τους (12.000 περίπου έως το τέλος του 2019), θα 

απαιτούσε χρονικό διάστηµα άνω των 15 ετών µέχρι την οριστική διευθέτηση. Το εµβληµατικό αυτό έργο θα προχωρήσει 

και θα υλοποιηθεί, µε το πλέον αξιόπιστο περιεχόµενο, προστατεύοντας τις περιουσίες των πολιτών.  

Τέλος, για πληρέστερη ενηµέρωση της εθνικής αντιπροσωπείας κοινοποιούµε το µε α.π. 15450/574/25-2-2021 

έγγραφο της ∆/νσης ∆ασικών Έργων & Υποδοµών/ΥΠΕΝ και το µε α.π. 33809/23-2-2021 έγγραφο της Α.∆. 

Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου.   

  

 

   

 

                                     Ο Υφυπουργός 

 

 

                                                                                                               Αµυράς Γεώργιος  

          

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Επισυνάπτονται:  

� Tο µε α.π. 15450/574/25-2-2021 έγγραφο 

� Το µε α.π. 33809/23-2-2021 έγγραφο 
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