
 

 

4Η ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΚΟΤ  

ΑΒΒΑΣΟ 20 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2021 

ΘΕΜΑ 10Ο : Επαναπροςδιοριςμόσ των Δαςικών Χαρτών ςτα Ιόνια 

Νηςιά και ύςταςη Ομάδων Εργαςίασ για την διαςφάλιςη των 

δικαιωμάτων των ιδιοκτητών. 

ΕΙΗΓΗΗ  

Η πρόςφατθ ανάρτθςθ των δαςικών χαρτών κατ΄εφαρμογι τθσ 

παραγράφου 10 του άρκρου 48 του Ν. 4685/2020, προκαλεί ποικίλεσ 

αντιδράςεισ και προβλθματιςμό για πολλοφσ ιδιοκτιτεσ ακινιτων, οι 

οποίοι με  μία πρώτθ ανάγνωςθ των χαρτογραφικών υποβάκρων, 

διαπίςτωςαν ότι κίγονται τα ιδιοκτθςιακά τουσ δικαιώματα, κακώσ 

τμιματα των εκτάςεων τουσ χαρακτθρίηονται ωσ δαςικά. 

Καταρχάσ θ ανάρτθςθ των δαςικών χαρτών αποτελεί κομμάτι τθσ 

διαδικαςίασ ολοκλιρωςθσ καταγραφισ των γαιών ςτο Εκνικό 

Κτθματολόγιο, ςυνεπώσ πρόκειται για πρόοδο ςε ότι αφορά τον 

εκςυγχρονιςμό του χωροταξικοφ και πολεοδομικοφ πλαιςίου τθσ 

χώρασ. Η ποιότθτα των δεδομζνων όμωσ, αλλά και όςα 

περιλαμβάνονται ςυνολικά ςτο νζο χωροταξικό πλαίςιο, ςυνκζτουν 

ςυνολικά μια εικόνα αβεβαιότθτασ για τουσ ιδιοκτιτεσ γεωτεμαχίων. Ο 

χαρακτθριςμόσ μιασ ζκταςθσ ωσ δαςικισ δεν ςυνεπάγεται απώλεια του 

ιδιοκτθςιακοφ δικαιώματοσ και είναι ςαφώσ προτιμθτζο να γνωρίηει 

κανείσ a priori πωσ μπορεί να διαχειριςτεί το ακίνθτο του ςε αντίκεςθ 

με τθν μζχρι πρότινοσ ιςχφουςα κατάςταςθ όπου ζπρεπε να 

απευκυνκεί ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ Δαςών και πολλζσ φορζσ να 

αναγκάηεται να προβεί ςε υποβολι αντιρριςεων και 



αποχαρακτθριςμοφ του επίμαχου τμιματοσ και γενικώσ να παλεφει 

μζςα ςτθ δίνθ αχανών γραφειοκρατικών διαδικαςιών.  

Η ορκι χωροταξικι τακτοποίθςθ αποτελεί κεμζλιο λίκο για τθν 

προςταςία των δαςών και του περιβάλλοντοσ ευρφτερα και κζτει τισ 

ςωςτζσ βάςεισ για τθν οικιςτικι και πολεοδομικι ανάπτυξθ, με όρουσ 

αειφορίασ και  επικαιροποιθμζνων κανονιςμών για το δομθμζνο 

περιβάλλον. 

Συνεπώσ το ηιτθμα των δαςικών χαρτών ι πιο ςυγκεκριμζνα τθσ 

ανάλυςθσ και ερμθνείασ των δεδομζνων που ςυνοδεφουν τα 

χαρτογραφικά υπόβακρα, απαιτεί μεγάλθ προςοχι και ενδελεχι 

ζρευνα, προκειμζνου να ςυναχκοφν χριςιμα ςυμπεράςματα και να 

επιλεγοφν ωφζλιμεσ λφςεισ.  

Από τθν άλλθ πλευρά, ίδιοσ νόμοσ φαίνεται πωσ επιτρζπει ευνοϊκι 

μεταχείριςθ για τουσ ιδιοκτιτεσ αυκαιρζτων εντόσ δαςικών εκτάςεων, 

κακώσ ςτον νόμο 4685/20 προβλζφκθκε μια διαδικαςία για τθν εκ νζου 

εξαίρεςθ των ιδιοκτθτών αυκαιρζτων (αντίκετα με το πνεφμα τθσ 

απόφαςθσ του ΣτΕ). 

Είναι λοιπόν ςαφζσ ότι το νζο νομοκετικό πλαίςιο κινείται ςε δφο 

ταχφτθτεσ ωσ προσ τθν αντιμετώπιςθ τθσ προςταςίασ των δαςών, και 

δεν προωκεί τον ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτιρα περί του κακεςτώτοσ 

προςταςίασ, οικιςτικοφ ελζγχου και χωροταξικισ τακτοποίθςθσ.  

Καλοφμε το Περιφερειακό Συμβοφλιο όπωσ ςυνταχκεί με το αίτθμα 

επαναπροςδιοριςμοφ των δαςικών χαρτών ςτα Ιόνια Νθςιά, 

προκειμζνου να διαςφαλιςτοφν τα ιδιοκτθςιακά δικαιώματα των 

επτανιςιων πολιτών. 

 


