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ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση δασικών χαρτών»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμό πρωτ. 37/26-1-2017 έγγραφό μας
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού με το οποίο έγιναν προτάσεις του Παραρτήματός
μας για την αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων που ανέκυψαν στην
Πελοπόννησο σχετικά με την ανάρτηση των δασικών χαρτών, θέλουμε να σας
ενημερώσουμε πως εντός του μηνός λήγουν οι προθεσμίες υποβολής ενστάσεων
σχετικά με τις αναρτήσεις των δασικών χαρτών στην περιοχή μας. Όλο το διάστημα
που διανύθηκε υπήρξαν πολλά ερωτήματα, σαν αποτέλεσμα των οποίων σημειώθηκε
ανάλογη αντίδραση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Λόγω των
αλλαγών οι οποίες έγιναν στην κατεύθυνση βελτίωσης της διαδικασίας έχει τηρηθεί
στάση αναμονής από τους πολίτες και για τον λόγο αυτό δεν έχει υποβληθεί αριθμός
ενστάσεων που να ανταποκρίνεται στο πλήθος των ερωτημάτων που έχουν
δημιουργηθεί. Επιπλέον λόγω της εγγύτητας των νομών με το αστικό συγκρότημα
της Αθήνας πολλοί ιδιοκτήτες δεν έχουν καταφέρει να ενημερωθούν για τα
προβλεπόμενα στους αναρτημένους δασικούς χάρτες και αναμένεται να αντλήσουν
πληροφόρηση κατά το διάστημα των Πασχαλινών διακοπών.

Για τους παραπάνω λόγους και προκειμένου να μην οδηγήσουμε χιλιάδες ιδιοκτήτες
(οι οποίοι μπορεί να πρέπει να διορθώσουν ένα απλό πρόδηλο σφάλμα) στην λύση
της οικονομικά και χρονικά ασύμφορης προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας, θεωρούμε απαραίτητη την χορήγηση δίμηνης τουλάχιστον παράτασης
στην προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων.
Επίσης και δεδομένης της μεγάλης έκτασης των καταστροφών του έτους 2007, θα
πρέπει να διευκρινιστεί ποια θα είναι η τύχη αλλότριων από την δασική, χρήσεων
εντός αναδασωτέων περιγραμμάτων και πως θα τακτοποιηθούν χωρίς να χάσουν τις
προθεσμίες όσοι βρίσκονται εντός αυτών και χωρίς φυσικά να παραμείνει ως σοβαρή
εκκρεμότητα μετά την οριστική κύρωση των δασικών χαρτών. Απορίας άξιο βέβαια
είναι, πως οι αναδασωτέες περιοχές δεν αποτέλεσαν αντικείμενο της μελέτης
σύνταξης των δασικών χαρτών ώστε να μην σημειώνεται το φαινόμενο ταλαιπωρίας
χιλιάδων ιδιοκτητών εντός αναδασωτέων περιγραμμάτων το οποίο καλούνται να
αντιμετωπίσουν τώρα και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα οι υποστελεχωμένες
δασικές υπηρεσίες της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας.
Τέλος και σε ότι αφορά την εξαγορά αγροτικής χρήσης εντός δασικής έκτασης θα
πρέπει να εξεταστεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων η δυνατότητα επιπλέον διευκόλυνσης προς νέους αγρότες με την καταβολή
συμβολικού μόνο τιμήματος αναφοράς, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο νέους
ανθρώπους οι οποίοι προσπαθώντας να ενταχθούν στην γεωργία και λαμβάνοντας
μικρότερες κατά μέσο όρο ενισχύσεις έχουν ανάγκη την διευκόλυνση αυτή.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και παρακαλούμε για
την κεντρική παρέμβαση του Επιμελητηρίου στο θέμα.

Για την Διοικούσα Επιτροπή
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