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Κέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο 
 

 
Θέμα: «Απόςεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο γηα ηηο αλαξηήζεηο ησλ Γαζηθώλ Υαξηώλ» 

 

 Όπσο γλσξίδεηε ην ύληαγκα ηεο Διιάδνο πξνζηαηεύεη ζην άξζξν 24 παξ. 1 ηα 

Γάζε θαη ηηο Γαζηθέο εθηάζεηο θαη ζην ίδην άξζξν αλαθέξεη θαηεγνξεκαηηθά όηη ε 

ζύληαμε Γαζνινγίνπ είλαη ππνρξέσζε ηνπ Θξάηνπο. Θηλνύκελν ζηα πιαίζηα απηά θαη κε 

αθνξκή ηελ αλάθιεζε ηεο αλάξηεζεο ησλ Γαζηθώλ Υαξηώλ ηνπ πξώελ δήκνπ Θαβάιαο 

ζέινπκε λα ζαο δηαηππώζνπκε ηηο απόςεηο καο, γηα έλα ζέκα πνπ δελ αθνξά κόλν ηελ 

Θαβάια αιιά θαη νιόθιεξε ηε ρώξα. 

 O δαζηθόο ράξηεο - δαζνιόγην είλαη έλα εξγαιείν. Γελ ιύλεη άκεζα ηα πξνβιήκαηα 

πνπ ππάξρνπλ, όκσο ηα θαηαγξάθεη. Σα πξνβιήκαηα ιύλνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη από ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, είηε από ηνλ ππνπξγό, είηε από ηηο επηηξνπέο 

εμέηαζεο αληηξξήζεσλ.  

 Έηζη, νη Γαζηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Λ. Θαβάιαο πξναζπίδνληαο ην δεκόζην ζπκθέξνλ 

θαη έρνληαο ήδε θάλεη όιε ηελ πξνεξγαζία ζύληαμεο ηνπ Γαζηθνύ Υάξηε (κε ην 

πξνϋπάξρνλ λνκηθό θαζεζηώο) ηεο Θαβάιαο δελ κπνξνύζαλ λα πεξηκέλνπλ ηελ έλαξμε 

ηζρύνο ηνπ λένπ λόκνπ, γηαηί ηόηε δελ ζα κπνξνύζαλ λα θάλνπλ νη ίδηεο ηελ αλάξηεζε. 

Ζ αξκνδηόηεηα απηή ζα αλήθε πιένλ ζηελ Θηεκαηνιόγην Α.Δ., ε νπνία ζα αλέζεηε - κε 

επηπιένλ θόζηνο γηα ην Γεκόζην -  ην έξγν απηό ζε θάπνηνλ ηδηώηε γηα κηα δνπιεηά, ε 

νπνία είρε γίλεη ήδε από ην Γεκόζην κε ειάρηζην θόζηνο γηα απηό.  

 πγθεθξηκέλα, ην πξόβιεκα γηα ηελ πόιε ηεο Θαβάιαο ππάξρεη γύξσ από απηήλ ζε 

κηα δώλε ησλ 170 ζηξ. γηα ηελ νπνία: 

Α1.ηζρύεη απόθαζε θήξπμεο σο αλαδαζσηέαο από ην 1927  

Α2.ηζρύνπλ δύν  πξνεδξηθά δηαηάγκαηα θήξπμεο αηζζεηηθνύ Γάζνπο ην πξώην ην 1979 

(ΦΔΘ 606) θαη ην δεύηεξν ην 1981 (ΦΔΘ 437) θαη  
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Α3. ηζρύεη απόθαζε θήξπμεο σο πξνζηαηεπηηθό Γάζνο κε απόθαζε ΓΓ Πεξηθέξεηαο από 

ην 2006  

Α4.ηζρύεη ην ξπκνηνκηθό ζρέδην ηεο Θαβάιαο ην νπνίν εγθξίζεθε κε πξνεδξηθό δηάηαγκα 

ηνπ 1985 ΦΔΘ 279 θαη ππνγξαθή Υξ. αξηδεηάθε, γηα ην νπνίν πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε 

όηη πόηε δελ είρε εξσηεζεί ε δαζηθή ππεξεζία.  

 Όπσο αληηιακβάλεηαη θαλείο ππάξρνπλ πνιιέο απνθάζεηο πνπ ζπγθξνύνληαη 

κεηαμύ ηνπο. Σξία πξνεδξηθά δηαηάγκαηα πνπ έρνπλ ηελ ίδηα βαξύηεηα ζπγθξνύνληαη 

κεηαμύ ηνπο. Απηή ε θαηάζηαζε έρεη δεκηνπξγήζεη πνιιέο ηνπηθέο δηακάρεο θαη 

ηαπηόρξνλα ζέηεη ζε θίλδπλν ζπλαδέιθνπο Γαζνιόγνπο ππαιιήινπο ησλ δαζηθώλ 

ππεξεζηώλ νη νπνίνη κε ην λέν πεηζαξρηθό δίθαην πνπ ηζρύεη ζην δεκόζην ηνκέα, ελώ 

εθαξκόδνπλ όπσο πξνβιέπεηαη ηελ λνκνζεζία, θηλδπλεύνπλ λα ηεζνύλ ζε 

δηαζεζηκόηεηα, σο απνηέιεζκα πεηζαξρηθώλ δηώμεσλ πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ από ηελ 

πξνζθπγή ηνπ θάζε εκπιεθόκελνπ ζε απηή ηελ ππόζεζε. 

 Δπηπξόζζεηα θαη δεδνκέλνπ όηη ζρεδόλ ην ζύλνιν ησλ 170 ζηξ. εθηόο ειαρίζησλ 

εμαηξέζεσλ είλαη θπξηόηεηαο Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαηά ηηο πξώηεο εγγξαθέο ζηα 

θηεκαηνινγηθά βηβιία, ε απνδνρή ρσξίο επηθπιάμεηο ηεο γξακκήο ηνπ ξπκνηνκηθνύ από 

ηε δαζηθή ππεξεζία ζα νδεγνύζε ηνπο ππαιιήινπο ηεο ζην λα αλαιάβνπλ ζνβαξόηαηεο 

επζύλεο γηα απηζηία, δηόηη ζα απεκπνινύζαλ ηα δηθαηώκαηα ηνπ δεκνζίνπ. Δάλ γίλεη 

απνδεθηό ην όξην ηνπ ξπκνηνκηθνύ σο λόκηκν, εθαηνληάδεο «απζαίξεηνη» ζπκπνιίηεο 

καο ζα δηεθδηθήζνπλ θπξηόηεηα κε ρξεζηθηεζία. Ζ επζύλε απηή κπνξεί λα αλαιεθζεί 

από έλαλ ππνπξγό, ν νπνίνο δηαζέηεη ηε βνπιεπηηθή αζπιία αιιά όρη από έλαλ 

ππεξεζηαθό παξάγνληα. πλνιηθά ην πξόβιεκα πνπ πξνέθπςε αθνξά κόλν ην 0,5% ηεο 

έθηαζεο ηνπ ράξηε θαη ε απόζπξζε ηνπ δαζηθνύ ράξηε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζην 

ππόινηπν 99,5% ηεο έθηαζεο πιήηηνληαο έηζη πιεζώξα ηδηνθηεηώλ πνπ κε ηηο εμειίμεηο 

απηέο δελ κπνξνύλ λα μεθαζαξίζνπλ ην θαζεζηώο ησλ ηδηνθηεζηώλ ηνπο κε ην 

δαζαξρείν. Άιια αθόκα θαη ζην 0,5% ησλ εθηάζεσλ πνπ ππάξρνπλ ηα πξνβιήκαηα απηά 

δελ ζα ιπζνύλ ηώξα κε ην «θαηέβαζκα» ηνπ ράξηε αιιά κόλν κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

άξζξνπ 24 ηνπ πληάγκαηνο. 

 πγθεθξηκέλα όκσο κεηά ηελ αλάθιεζε ηνπ Γαζηθνύ ράξηε θαη κεηά ηηο αιιαγέο 

πνπ επέθεξε ν λόκνο 4164/9-7-2013 πεξί θηεκαηνινγίνπ, ν δαζηθόο ράξηεο ζα 

αλαξηεζεί ζην κέιινλ από ηελ ΔΘΛΗΘΟ ΘΣΖΚΑΣΟΙΟΓΗΟ & ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ Α.Δ. Απηό 

ζεκαίλεη όηη πξώηα πξέπεη λα δεκνπξαηεζεί θαη λα αλαηεζεί ζε ηδηώηεο. Κε δεδνκέλν όηη 

ζα μαλαελεξγνπνηεζεί ην άξζξν 14 ηνπ Λ.998/79 θαη ζα αιιάμνπλ ηα δεδνκέλα ηνπ 



   

ράξηε ζα πξέπεη λα αλαηεζεί ζε ηδηώηεο θαη ε επηθαηξνπνίεζή ηνπ θαη ζα πξέπεη λα 

μαλαπιεξώζεη ην Γεκόζην γηα πξάγκαηα πνπ ηα έρεη ήδε πιεξώζεη ζην παξειζόλ. 

 Σέινο ε αλάξηεζε ηνπ ράξηε έγηλε εληόο ησλ λόκηκσλ πξνζεζκηώλ, όκσο δελ 

κπνξνύζε λα γίλεη λσξίηεξα ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη κόιηο ηελ ίδηα κέξα ηεο αλάξηεζεο 

ηνπ Γαζηθνύ Υάξηε δεκνζηεύηεθε ζε ΦΔΘ ε αλαδαζσηέα έθηαζε ηνπ Γαζαξρείνπ 

Θαβάιαο.  

 Δπεηδή ην πξόβιεκα πνπ ζαο αλαιύζακε επηγξακκαηηθά παξαπάλσ γηα ηελ πόιε 

ηεο Θαβάιαο ππάξρεη κε ηελ ίδηα πεξίπνπ κνξθή θαη ζε άιιε πεξηνρή ηεο ρώξαο καο, 

παξαθαινύκε όπσο ην Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. λα επηιεθζεί ηνπ ζέκαηνο θαη λα πάξεη ζέζε 

πξναζπίδνληαο ηαπηόρξνλα ηόζν ην δεκόζην ζπκθέξνλ (πεξηβαιινληηθό θαη νηθνλνκηθό) 

όζν θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο Γαζνιόγνπο πνπ ππεξεηνύλ ζηηο αλάινγεο ππεξεζίεο. 

 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ. 

ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ. Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο 

 

 

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


