
(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ) 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2.6.2022 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα δώσω τώρα το λόγο για 

δύο, τρία λεπτά στον Υπουργό τον κ. Αμυρά, προκειμένου να τοποθετηθεί επί 

της με γενικό αριθμό 1324 και ειδικό 111 τροπολογίας και συγκεκριμένα στο 

άρθρο 17 -για το οποίο και εγώ προσωπικά τον πίεσα, μεταφέροντας του την 

αγωνία συμπολιτών μου, όχι μόνο από την περιοχή μου, από τα Μέγαρα 

δηλαδή, αλλά και από όλη την Ελλάδα και προσωπικά τον ευχαριστώ- 

προκειμένου να δοθεί παράταση για τις αντιρρήσεις επί των αναρτήσεων των 

δασικών χαρτών.  

Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ κι επισήμως. 

Ορίστε, έχετε το λόγο.  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): 

Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.  

Έτσι είναι, το ενδιαφέρον για το ζήτημα των δασικών χαρτών -θα έλεγα- 

είναι πανελλήνιο και όχι μόνο εντός της αίθουσας.  

Με το άρθρο 17, λοιπόν, της τροπολογίας αυτής, με τον γενικό αριθμό 

1324 και ειδικό 111, δίνουμε παράταση στο χρόνο που έχουν οι πολίτες για να 



καταθέσουν τις αντιρρήσεις τους επί των αναρτημένων δασικών χαρτών έως 

τις 15 Ιουλίου.  

Για ποιο λόγο δίνουμε την παράταση; Για τους εξής λόγους:   

Πρώτα απ’ όλα, λόγω της ενεργειακής κρίσης έχουν δημιουργηθεί 

συνθήκες οικονομικής δυσχέρειας στις συναλλαγές. Επομένως, θέλουμε να 

δώσουμε το χρόνο στους πολίτες να φροντίσουν το ζήτημα των δικών τους 

αντιρρήσεων εάν κάποιος έχει κάποιο κομμάτι του αναρτημένου δασικού χάρτη 

και δεν συμφωνεί με τα στοιχεία που εκείνοι έχουν.  

 Επίσης, έχει παρατηρηθεί το εξής, κυρίως στις Κυκλάδες και στα 

Δωδεκάνησα. Δεν βρίσκονται τοπογράφοι μηχανικοί ιδιωτικού τομέα για να 

καταρτίσουν τα τοπογραφικά ή να συντάξουν τις εκθέσεις φωτοερμηνείας. Άρα, 

λοιπόν, θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να προετοιμαστεί 

καλύτερα, ώστε να τεκμηριώσει το έννομο συμφέρον του έναντι του 

αναρτημένου δασικού χάρτη.   

Εδώ θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα για δύο απλά πράγματα, που 

ίσως δεν τα ξέρουμε οι περισσότεροι, αλλά καλό είναι νομίζω να ακουστούν, 

διότι διευκολύνουν τους πολίτες.  

Για να καταθέσει ένας πολίτης μια αντίρρηση έναντι του αναρτημένου 

δασικού χάρτη, μπαίνει στην πλατφόρμα της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στο 



Ktimatologio. gr κι έχει όλα κι όλα τρία απλά βήματα να κάνει. Το πρώτο είναι, 

βεβαίως, αφού γράψει το ονοματεπώνυμό του, να τικάρει, να κάνει ένα κλικ σε 

ένα κουτάκι που παρουσιάζει τους λόγους, για τους οποίους θέλει να καταθέσει 

αντίρρηση.  Για παράδειγμα, ένα εμπράγματο δικαίωμα. 

 Ένα δεύτερο κουτάκι που πρέπει να κλικάρει ο πολίτης έχει να κάνει με 

την περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητό του. Υπάρχει και χάρτης.   

Και το τρίτο βήμα είναι να κλικάρει ένα άλλο κουτάκι, δεσμευόμενος ότι 

θα καταβάλει το τέλος της αντίρρησης. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, όποιος 

καταθέσει αντίρρηση, επί τόπου να καταθέσει και το αντίστοιχο ποσό της 

αντίρρησης, το οποίο ειρήσθω εν παρόδω το μειώσαμε εμείς -η Κυβέρνηση 

Μητσοτάκη- κατά 50%.  

 Θα σας δώσω δύο στοιχεία για να γνωρίζουμε όλοι. Εάν κάποιος έχει 

ένα οικόπεδο, μια έκταση, έως 100 τετραγωνικά μέτρα, το τέλος αντίρρησης 

είναι 5 ευρώ. Εάν έχει μια έκταση έως 1 στρέμμα, το τέλος αντίρρησης το 

μειώσαμε από τα 40 ευρώ στα 20 ευρώ και αν έχει έκταση από 1 έως 5 

στρέμματα, που είναι η συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτησιών των 

ανθρώπων, πληρώνει 45 ευρώ.  Ωστόσο δεν χρειάζεται να τα πληρώσει στο 

χρόνο της υποβολής αντίρρησης. Μπορεί να το κάνει σε δεύτερο χρόνο.  



Επίσης, υπάρχουν πολίτες που ενδεχομένως ακόμα και στο χρονικό 

διάστημα έως τις 15 Ιουλίου να μην καταφέρουν να συντάξουν τοπογραφικό 

διάγραμμα ή τα υπόλοιπα έγγραφα που εκείνος, ο πολίτης, θεωρεί ότι 

τεκμηριώνουν και ενισχύουν την αντίρρησή του.  Και σε αυτήν την περίπτωση 

έχουμε προνοήσει έτσι ώστε ο πολίτης να μη χρειαστεί να τα υποβάλλει αυτά 

τα τεκμήρια.  Μπορεί να το κάνει σε δεύτερο χρόνο, όταν εξεταστεί η αντίρρηση 

του από την Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων.  

Κι έρχομαι και σε ένα άλλο δεύτερο βήμα, κύριε Πρόεδρε, που νομίζω 

ότι αξίζει να ακουστεί. Ο πολίτης έχει και άλλη μια δυνατότητα στα χέρια του. 

Έχει τη δυνατότητα του να καταθέσει αίτηση στο Δασαρχείο -ηλεκτρονικά 

γίνονται όλα δεν χρειάζεται να πάει-  Αίτηση Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος,  

χωρίς να πληρώσει ατελώς και χωρίς να επισυνάψει τα στοιχεία σε πρώτο 

χρόνο.  

Εάν, λοιπόν, μετά την επισύναψη των τεκμηρίων -που κατά την άποψη 

του  πολίτη ενισχύουν την άποψή του έναντι του αναρτημένου δασικού χάρτη- 

η αίτησή του απορριφθεί, δεδομένου ότι το δασαρχείο έχει μια άλλη άποψη, 

αυτομάτως και αυτοτελώς, το πρόδηλο σφάλμα -η αίτηση του πολίτη-  

μετατρέπεται σε αντίρρηση.  Οπότε έχει ακόμα ένα περιθώριο και μια ευκαιρία 

για να αντιταχθεί -αν εκείνος πιστεύει ότι αυτό είναι το ορθό- στο δασικό χάρτη.  



 Καταλήγοντας, λοιπόν, σας καλώ να υπερψηφίσουμε όλοι το άρθρο 17 

αυτής της τροπολογίας για την παράταση του χρόνου αντιρρήσεων των 

πολιτών έναντι των αναρτημένων δασικών χαρτών.  

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):  Κι εμείς σας ευχαριστούμε. 

 Βάζω πληθυντικό γιατί νομίζω ότι εκφράζω όλους τους συναδέλφους. 

Είναι κάτι που διευκολύνει όλους τους συμπολίτες μας σε όλη την Ελλάδα, θα 

έλεγα εγώ, που υπάρχουν αναρτημένοι δασικοί χάρτες, όπως προείπατε, κύριε 

Υπουργέ.  

Θα δώσω τώρα το λόγο στον κ. Αναστάσιο Μπαρτζώκα, Βουλευτή της 

Νέας Δημοκρατίας. Στη συνέχεια, όπως συμφωνήσαμε, θα πάρει το λόγο ο κ. 

Λάππας ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική 

Συμμαχία, μετά θα μιλήσει ένας Βουλευτής, ο κύριος Καλαματιανός και στη 

συνέχεια, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος 

Ελλάδος, ο κ. Γκιόκας.  

Λοιπόν, το λόγο έχει τώρα ο κ. Μπαρτζώκας.  

 

 


