ΥΠΕΝ – Ατελώς οι αντιρρήσεις επί των
δασικών χαρτών για περιοχές αναδασμών
και για τους ΟΤΑ Α” και Β” Βαθμού
Αθήνα, 03/05/2017
Ατελώς οι αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών για περιοχές αναδασμών και για
τους ΟΤΑ Α” και Β” Βαθμού
Mε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
(ΦΕΚ τ.Β 1491) και συνυπογράφεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο, και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών,
Γιώργο Χουλιαράκη, καθορίζεται ατέλεια (δωρεάν) για την υποβολή αντιρρήσεων
επί των αναρτημένων δασικών χαρτών για:
· Τους ΟΤΑ Α΄ (δημοτικές) και Β” Βαθμού (σε περίπτωση που υποβάλλουν
αντίρρηση κατά την διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών).
· Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης
αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε κληροτεμάχια του αναδασμού, και
· Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις, ή πετρώδεις
είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά
περιλαμβάνονται σε περιοχές του αναδασμού.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω περιπτώσεις προστίθενται σε μια σειρά
πέντε περιπτώσεων ατελούς υποβολής αντιρρήσεων, οι οποίες καθορίσθηκαν για
πρώτη φορά με την ΚΥΑ 147797/2746/30.11.2016 «Καθορισμός ειδικού τέλους για
την άσκηση αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη» και
συνεχίζουν να ισχύουν με βάση την ΚΥΑ 151585/323/3.2.2017. Οι ήδη υπάρχουσες
περιπτώσεις είναι:
α) περιοχών που συμπεριλήφθηκαν στο δασικό χάρτη λόγω μη αποτύπωσης των
εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως,
β) περιοχών που χαρακτηρίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης
αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε κληροτεμάχια του εποικισμού,
Γ περιοχών που χαρακτηρίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις, ή πετρώδεις
είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά
περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού,
δ) περιοχών με τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού και
ε) περιοχών με εκκρεμείς πράξεις χαρακτηρισμού.

Συνεπώς, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την Απόφαση αυτή
λαμβάνει υπόψιν του το Ν. 4462/2017, που προβλέπει την αποτύπωση των
αναδασμών στους δασικούς χάρτες, κάτι που δεν είχε γίνει στο παρελθόν με
αποτέλεσμα να αδικούνται κάποιοι πολίτες, ενώ ταυτόχρονα δίνει ένα ακόμα
εργαλείο σε Δήμους και Περιφέρειες για να εργαστούν πάνω στην επιτυχή τελική
κύρωση των δασικών χαρτών.

