Έρχονται νέοι δασικοί χάρτες • Οι 18
περιοχές (Γρεβενά, Καστοριά, Φλώρινα)
Σε νησιά του Ιουνίου και του Αιγαίου αλλά και σε περιοχές σε Κρήτη, Εβρο,
Ροδόπη, Ξάνθη, Γρεβενά, Καστοριά, Φλώρινα, Αρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία,
Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Αργολίδα και Κόρινθο
αναμένεται να γίνει ανάρτηση δασικών χαρτών τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο,
σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Ελεύθερου Τύπου.
Οπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, το διαδικαστικό κομμάτι είναι έτοιμο, καθώς οι
υπηρεσίες έχουν κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να
ολοκληρωθεί το έργο των δασικών χαρτών, ωστόσο η πρόσφατη επικαιρότητα και
το… φρένο που έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφορικά με την
αντισυνταγματικότητα των οικιστικών πυκνώσεων ενδέχεται να καθυστερήσει και
άλλο το έργο του υπουργείου Περιβάλλοντος.
Σε αυτή τη φάση έχει ξεκινήσει η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή να συνεδριάζει
προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που προέκυψαν όλο το προηγούμενο
διάστημα ενώ αναμένεται να κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση, συμβατή με τις
επιταγές του ΣτΕ.
Τα αγκάθια που καλείται να διαχειριστεί το ΥΠΕΝ αφορούν, πέρα από τις
οικιστικές πυκνώσεις, κυρίως τα πρόδηλα σφάλματα που δεν συμπεριλαμβάνουν οι
υπηρεσίες κατά τη μερική ανάρτηση του χάρτη αλλά και τις 110 Επιτροπές
Αντιρρήσεων που έχουν συσταθεί, όμως συνεδριάζουν με ρυθμούς χελώνας.
Υπενθυμίζεται πως η Ολομέλεια είχε κρίνει πως ο νόμος Τσιρώνη, δηλαδή οι
οικιστικές πυκνώσεις, είναι αντισυνταγματικός. Η προηγούμενη ηγεσία του
υπουργείου Περιβάλλοντος είχε εξαιρέσει προσωρινά από την ανάρτηση των
δασικών χαρτών τις οικιστικές πυκνώσεις (σύνολο κτιρίων εντός δασών που
υπολογίζονται γύρω στις 700.000) και είχαν υποδείξει σχεδόν στο σύνολό τους
οι Δήμοι (εκτός από 24 ΟΤΑ), για να συμπεριληφθούν σε δεύτερο χρόνο στην
ανάρτηση. Στο ενδιάμεσο διάστημα το ΥΠΕΝ ετοίμασε και παρουσίασε τον νέο νόμο
για τα δασικά αυθαίρετα, με τον οποίο προβλεπόταν, μεταξύ άλλων, η διατήρηση
κτισμάτων έως και 25 χρόνια.
Σημειώνεται ότι ως οικιστική πύκνωση είχε οριστεί η ομάδα 50 κτιρίων σε
έκταση έως 25 στρέμματα, 100 κτιρίων για 100 στρέμματα και 200 κτιρίων για
400 στρέμματα.

