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Κατά τη ςυνεδρίαςη του Δημοτικοφ Συμβουλίου τησ 9ησ Απριλίου 2021 για 

την ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που ζχει προκαλζςει η ανάρτηςη 

των δαςικών χαρτών.  

Με τθν ανάρτθςθ των δαςικϊν χαρτϊν, δθμιουργοφνται πολλά προβλιματα ςτουσ 

αγρότεσ οι οποίοι αποτελοφν τθ ραχοκοκαλιά τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ και οικονομίασ. 

Βλζπουν τισ περιουςίεσ που κατζχουν με νόμιμουσ τίτλουσ ιδιοκτθςίασ, καλλιεργοφν 

χρόνια, επιδοτοφνται και φορολογοφνται να αμφιςβθτοφνται. 

Σαυτόχρονα δθμιουργοφνται προβλιματα ςε δθμότεσ που δεν ανικουν ςτον αγροτικό 

πλθκυςμό, των οποίων όμωσ οι οικίεσ εμπίπτουν ςτα όρια των δαςικϊν εκτάςεων 

ςφμφωνα με τθν ανάρτθςθ των δαςικϊν χαρτϊν. 

Προκειμζνου να προβοφν ςε διαδικαςίεσ για τθν εξαίρεςθ των ιδιοκτθςιϊν τουσ από τουσ 

δαςικοφσ χάρτεσ υπάρχει κίνδυνοσ να μθν μποροφν να ανταποκρικοφν λόγω οικονομικϊν 

δυςκολιϊν και να ταλαιπωρθκοφν από τισ διαδικαςίεσ τθσ γραφειοκρατίασ, με 

αποτζλεςμα ίςωσ να μθν καταφζρουν να ζχουν το επικυμθτό αποτζλεςμα.   

Αναγνωρίηουμε τθν αναγκαιότθτα φπαρξθσ των δαςικϊν χαρτϊν αλλά δεν μποροφμε να 

παραβλζψουμε και τα προβλιματα που δθμιουργικθκαν κατά τθ ςφνταξθ αυτϊν, που 

οδθγοφν ζνα μεγάλο ποςοςτό ςυμπολιτϊν μασ να παλζψουν για το αυτονόθτο.   

Βριςκόμαςτε ςτο πλευρό των αγροτϊν και υπεραςπίηουμε το δικαίωμα τθσ ιδιοκτθςίασ 

και τθσ καλλιζργειασ τθσ γθσ που κλθροδοτικθκε από τουσ προγόνουσ τουσ ι αποκτικθκε 

με άλλεσ νόμιμεσ διαδικαςίεσ.   

Εφόςον οι πολίτεσ αναγκαςτοφν να πλθρϊςουν τθν τεχνικι υποςτιριξθ για τθν υποβολι 

αντιρριςεων και ενςτάςεων, ηθτοφμε τθ μείωςθ των τελϊν ι τον μθδενιςμό αυτϊν ςτθν 

διαδικαςία νομιμοποίθςθσ, με Νομοκετικι Ρφκμιςθ τθσ Κυβζρνθςθσ.  

Επιπλζον να δοκεί περιςςότερο χρονικό διάςτθμα για τθν υποβολι των ενςτάςεων 

εξαιτίασ των περιοριςμϊν για τθν δθμόςια υγεία κατά τθσ διαςποράσ του covid 19. 

Επιπλζον δθμιουργοφνται τεράςτια προβλιματα ςτθ λειτουργία των Διμων, κακϊσ πολλοί 

αγροτικοί δρόμοι κινδυνεφουν να χαρακτθριςτοφν ωσ δαςικοί με αποτζλεςμα να μθν είναι 

δυνατι θ ςυντιρθςθ τουσ από τουσ Διμουσ και να υπάρχει μεγάλθ δυςκολία ςτθ 

διεκδίκθςθ επιχορθγουμζνων προγραμμάτων γιϋ αυτοφσ.  

ε κάκε περίπτωςθ ηθτάμε τθν άμεςθ παρζμβαςθ τθσ πολιτείασ για τθν Νομοκετικι 

επίλυςθ των προβλθμάτων τα οποία προζκυψαν από τθν ανάρτθςθ των δαςικϊν χαρτϊν.  

Να ςταλεί το παρόν ςτο Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ςτουσ Βουλευτζσ του 

Νομοφ Κορινκίασ, ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Πελ/ςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου – 

Γενικι Δ/νςθ Δαςϊν και Αγρ. Τποκζςεων- Δ/νςθ Δαςϊν Κορινκίασ – Σμιμα Δαςικϊν 

Χαρτογραφιςεων και να αναρτθκεί ςτθν Ιςτοςελίδα του Διμου.    

    

      Ο Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου  

      Μιχαιλ δράλθσ 




