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Θέμα: «Αίτημα παράτασης της περιόδου αντιρρήσεων κατά των αναρτημένων δασικών 

χαρτών» 

 

Το παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, 

υπηρετώντας το θεσμοθετημένο ρόλο του συμβούλου της πολιτείας σε θέματα πρωτογενούς 

παραγωγής και προστασίας περιβάλλοντος (Ν. 1474/1984), παρακολουθεί την πορεία 

ανάρτησης των δασικών χαρτών στην Ανατολική Μακεδονία (Ν. Καβάλας και Σερρών). 

Έχοντας επίσης υπόψη και τα αιτήματα μελών του, δασολόγων, που ασχολούνται με τις 

αναρτήσεις δασικών χαρτών σε περιοχές του παραρτήματος μας εδώ και χρόνια, θέλει να σας 

θέσει ένα αίτημα παράτασης της περιόδου αναρτήσεων των δασικών χαρτών που λήγουν 

στις 30 Μαΐου 2018 (στις ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Σερρών).  

Οι δασικοί χάρτες ήταν και παραμένουν μία από τις πάγιες επιδιώξεις του Γεωτεχνικού 

κλάδου και των Γεωτεχνικών, με πολλαπλά οφέλη για το δημόσιο και την κοινωνία, η 

υλοποίηση των οποίων πλέον γίνεται πραγματικότητα. Για αυτό το λόγο από την πλευρά μας 

θέλουμε να συμβάλλουμε στην ομαλότερη και πληρέστερη υλοποίηση τους.  

Οι λόγοι για τους οποίους ζητάμε αυτή την παράταση είναι οι παρακάτω: 

 Πολλοί δήμοι ακόμα και σήμερα δεν έχουν ενσωματώσει στους αναρτημένους χάρτες τα 

όρια των οικισμών και τις οικιστικές πυκνώσεις με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι πολίτες 

να μην μπορούν εύκολα να αναγνωρίσουν τον χαρακτήρα της έκτασής τους, ώστε να 

υποβάλλουν αντίρρηση. 

 Ο χρόνος που δόθηκε δεν επαρκεί για την ενημέρωση όλων των πολιτών σχετικά με τις 

αναρτήσεις των δασικών χαρτών, διότι παρά τις προσπάθειες (ενημερωτικές ημερίδες, 

δελτία τύπου, συνεντεύξεις, αφίσες κ.α.) που κάναμε συντονισμένα όλοι οι τοπικοί 
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εμπλεκόμενοι φορείς (ΓΕΩΤΕΕ, Δήμοι, Δικηγορικοί Σύλλογοι, Επιμελητήρια και ΤΕΕ), 

διαπιστώνουμε ακόμα και σήμερα ότι πολλοί πολίτες έχουν παντελή άγνοια για το θέμα 

αυτό που τους αφορά άμεσα.   

 Στη Θάσο αλλά και σε περιοχές των Σερρών και της Καβάλας, πολλοί ιδιοκτήτες 

εκτάσεων δεν διαμένουν μόνιμα στην περιοχή και απουσιάζουν τους περισσότερους 

μήνες τους έτους στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Επιστρέφουν στις περιοχές αυτές για 

λόγους αναψυχής μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Η ανάρτηση των συγκεκριμένων 

δασικών χαρτών όμως λήγει στην 30 Μαΐου. Συνεπώς, με τον ερχομό τους στην περιοχή 

δεν θα προλάβουν να ενημερωθούν και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την 

υποβολή των αντιρρήσεων τους, αφού η προθεσμία ανάρτησης θα έχει λήξει.      

Ευελπιστώντας στην παράταση της ανάρτησης των δασικών χαρτών, παραμένουμε στη 

διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία. 
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