21 Δεκεμβρίου 2020

Θέμα: Ενημέρωση για την εξέλιξη της διαδικασίας ολοκλήρωσης δασικών χαρτών

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή, οι συνυπογράφουσες περιβαλλοντικές οργανώσεις, σας
καλούμε όπως μας ενημερώσετε επίσημα σχετικά με την πρόοδο της κατάρτισης των
δασικών χαρτών.
Με απόφαση σας τον Ιούλιο 2020, 1 καθορίσατε τις διοικητικές πράξεις, τα λοιπά πρόσφορα
στοιχεία, τις τεχνικές προδιαγραφές και τη διαδικασία για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση
και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 48 του ν. 4685/2020
(Α’ 92). Κατά την άποψή μας, με την απόφαση αυτή αφενός συρρικνώνεται δραματικά το
δασικό κεφάλαιο της χώρας και απομειώνεται η προστασία του, και αφετέρου ανατρέπεται
η διαδικασία κατάρτισης και κύρωσης των δασικών χαρτών της χώρας. Η ανατροπή της
διαδικασίας αυτής που βρίσκεται πλέον σε πολύ προχωρημένο στάδιο, πέρα από τα
ζητήματα αντισυνταγματικότητας που εγείρει, θα οδηγήσει και σε μεγάλες καθυστερήσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφράσει πολλές φορές τις ανησυχίες της για τις
καθυστερήσεις στην κατάρτιση των δασικών χαρτών και τις επακόλουθες συνέπειες για
την ολοκλήρωση της εθνικής κτηματογράφησης. Όπως επεσήμανε ο επίτροπος
οικονομικών υποθέσεων Paolo Gentiloni,σε πρόσφατη απάντησή του σε κοινοβουλευτική
ερώτηση,2 η μη έγκαιρη κύρωση των δασικών χαρτών, που αποτελεί βασική προϋπόθεση
για την πλήρη λειτουργία του κτηματολογίου, ενδέχεται να οδηγήσει σε οικονομικές
συνέπειες εις βάρος της Ελλάδας. 3
Δεδομένης της κρίσιμης σημασίας της άμεσης ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών για τη
χώρα μας, σας καλούμε όπως μας ενημερώσετε επίσημα σχετικά με την πορεία της
διαδικασίας «αναμόρφωσης» των δασικών χαρτών βάσει της προβλεπόμενης στην
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ως άνω απόφαση και στο άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 4685/2020 διαδικασίας, παρέχοντάς μας
αναλυτικά στοιχεία και δεδομένα.
Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι εκκρεμεί ενώπιον της μείζονος ολομέλειας του Συμβουλίου
της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης των οργανώσεών μας κατά της ως άνω υπουργικής
απόφασης, η εκδίκαση της οποίας είχε προσδιοριστεί αρχικά για τις 4 Δεκεμβρίου 2020,
αλλά αναβλήθηκε λόγω μη έγκαιρης αποστολής του φακέλου με τις απόψεις της Διοίκησης,
σας καλούμε όπως διασφαλίσετε ότι το Υπουργείο σας θα ενεργήσει άμεσα για την
αποστολή του σχετικού φακέλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να
αποφευχθούν καθυστερήσεις και να συζητηθεί η υπόθεση στην καθορισθείσα ημερομηνία,
ήτοι 15 Ιανουαρίου 2021.
Η έγκαιρη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου της
χώρας αποτελεί κομβικής σημασίας ζήτημα για την προστασία του δασικού πλούτου της
χώρας μας.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε περαιτέρω το κρίσιμο αυτό θέμα.
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