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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 15/2017
Δήμος Ερέτριας
Τακτική Συνεδρίαση, πρακτικό με αριθμό 2 από
20 Φεβρουαρίου 2017

Στην Ερέτρια σήμερα, την 20η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερέτριας συνήλθε σε τακτική
δημόσια Συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος
Ερέτριας, ύστερα από την 1539/15-02-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 βρέθηκαν παρόντα
τα 18 μέλη, ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Φουσέκα Μαρία – Πρόεδρος
Τσώκος Ιωάννης(αποχώρησε στο 3ο Η.Δ. που συζητήθηκε κατά σειρά 10ο )
Μεταξάς Νικόλαος
Λάμπρου Ιωάννης
Μητακίδης Νικόλαος
Σταματούκος Σπυρίδων
Καραβάς Αργύριος
Γούναρης Βασίλειος(αποχώρησε στο 3ο Η.Δ. που συζητήθηκε κατά σειρά 10ο )
Βίλας Προκόπιος
Παπανικολάου Ιωάννης(αποχώρησε στο 3ο Η.Δ. που συζητήθηκε κατά σειρά 10ο )
Γιακουβάκης Μιλτιάδης(αποχώρησε στο 3ο Η.Δ. που συζητήθηκε κατά σειρά 10ο )
Μίγγος Δημήτριος
Παρασκευάς Γεώργιος
Βράκας Ιωάννης
Παπαγγελή Μαρία
Φατούσης Νικόλαος
Μητρολιός Ιωάννης(προσήλθε στην συζήτηση του 2ου θέματος Η.Δ)
Καραμπέτσου Ασημίνα(αποχώρησε στο 15ο Η.Δ. που συζητήθηκε κατά σειρά 18ο )

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Αβδούλα Ανθίππη
Φουρμούζης Γεώργιος
Βελέντζας Βασίλειος
Σμπιλίρης Γεώργιος
Σκαρλάς Δημήτριος
Σταματάκος Τριαντάφυλλος
Κρόκος Σπυρίδων
Διονυσόπουλος Χρήστος
Γουρνής Νικόλαος

Παρούσης της Δημάρχου κας Αλημπατέ Αμφιτρίτης και της υπαλλήλου του Δήμου ΓεωργιάδηΚαλογιάννη Αικατερίνης για την τήρηση των πρακτικών.
Παρευρέθηκαν επίσης: Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Άνω Βάθειας Αργύρης Νικόλαος, ο Πρόεδρος Τ.Κ.
Σέττας Κοκκάλας Γεώργιος και ο Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων Κρόκος Νικόλαος.
Απόντες: Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Ερέτριας Σαράπης Γεώργιος,
Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Αμαρύνθου
Καραδήμος Δημήτριος, ο Πρόεδρος Δ.Κ. Γυμνού Χαϊνάς Γεώργιος, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Καλλιθέας
Μοίρος Παναγιώτης.

2ο Θέμα Ε.Η.Δ.: Αριθμός απόφασης 15/2017: Λήψη Απόφασης σχετικά με την
ανάρτηση των Δασικών Χαρτών. Εισηγητής: Η Δήμαρχος Ερέτριας, κ. Αμφιτρίτη
Αλημπατέ
Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος ζήτησε την
σύμφωνη γνώμη του σώματος σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, για την
εισαγωγή προς συζήτηση του ως άνω θέματος, ως κατεπείγοντος. Το Δημοτικό Συμβούλιο με
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την σύμφωνη γνώμη της Δημάρχου ο μ ό φ ω ν α έκρινε τον λόγο του κατεπείγοντος
χαρακτήρα του έκτακτου θέματος και συζήτησή του πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η Δήμαρχος, παίρνοντας το λόγο από την κα. Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου για την εισήγηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, είπε ότι
για το θέμα της ανάρτησης των δασικών χαρτών στο Δήμο Ερέτριας έγινε ευρεία
σύσκεψη για ενημέρωση στο Δημοτικό κατάστημα της Αμαρύνθου.
Επισημάνθηκαν τα παρακάτω:
« Οι δασικοί χάρτες και το κτηματολόγιο αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο στα
χέρια της διοίκησης το οποίο διευκολύνει την καθημερινότητα των πολιτών, ενώ
ταυτόχρονα συμβάλλει στην πάταξη της διαφθοράς. Όμως ο τρόπος με τον οποίο
κατατίθενται οι δασικοί χάρτες είναι μη αποδεκτός.
Μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών στην Εύβοια στις 20/01/2017, ο
Δήμος Ερέτριας προέβη σε συναντήσεις με τη Δ/νση Δασών Εύβοιας, σε
ενημέρωση των δημοτών του Δήμου την Παρασκευή 17/02/2017 και σε
συνεχείς επαφές με αρμόδιους παράγοντες.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και κυρίως μέσω της άμεσης επαφής με
τους δημότες μας, οι οποίοι και θίγονται άμεσα, σας μεταφέρουμε τα δίκαια
αιτήματα και παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας τα προβλήματα που
ανακύπτουν μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών και επηρεάζουν καθοριστικά
την οικονομική, επαγγελματική και κοινωνική ζωή των κατοίκων της ευρύτερης
περιοχής.

1.

Οι προθεσμίες για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των
δασικών χαρτών είναι ιδιαίτερα ασφυκτικές. Ειδικά δε, στις ημιορεινές και
ορεινές περιοχές ακόμη και σήμερα είναι αδύνατο να εργαστούν οι Μηχανικοί –
Δασολόγοι εξαιτίας της χιονοκάλυψης και κλιματικών συνθηκών.
Τα παράβολα , σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε
2.
ως χώρα, είναι υπερβολικά για τους ιδιοκτήτες.
Το γεγονός ότι η ανάρτηση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά
3.
αποκλείοντας απ’ αυτήν τον κάθε πολίτη που δεν διαθέτει πρόσβαση στο
διαδίκτυο αλλά και την δυνατότητα να χειριστεί την online εφαρμογή της ΕΚΧΑ
που έχει σχεδιαστεί για γνώστες GIS.
Την ασυμβατότητα που υπάρχει μεταξύ των δασικών χαρτών, του
4.
συστήματος τακτοποίησης αυθαιρέτων και των διαγραμμάτων του ΟΣΔΕ που θα
οδηγήσει μεγάλο αριθμό αγροτών σε απώλεια των επιδοτήσεων, το συγκεκριμένο
ζήτημα είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν προκύψει και θίγει
σημαντικά τους βοσκοτόπους και τους αγροκτηνοτρόφους της ευρύτερης περιοχής
του Δήμου μας.
Τα εμφανή λάθη που έχουν εντοπισθεί κυρίως από την σύγκριση των
5.
αεροφωτογραφιών, όχι μόνο αυτών που ελήφθησαν για τη σύνταξη των δασικών
χαρτών αλλά και των ενδιάμεσων.
Τις τεχνικές αδυναμίες του συστήματος, το οποίο παρουσιάζει
6.
καθυστερήσεις και δυσχεραίνει την θέαση και υποβολή αντιρρήσεων.
Κατόπιν τούτων ζητούμε :

1.

την παράταση των προθεσμιών για την υποβολή αντιρρήσεων δίνοντας έτσι
την ευκαιρία σε όλους τους ιδιοκτήτες να ενημερωθούν αλλά και να καταφέρουν
να ανταποκριθούν οικονομικά.
Την μείωση εκ νέου των παραβόλων, την καταβολή τους σε δόσεις.
2.
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3.

Την καταβολή ενιαίου παραβόλου για το σύνολο των στρεμμάτων γης όταν
αφορά στον ίδιο ιδιοκτήτη.
Λόγω των γρήγορων διαδικασιών και της ελλιπούς ενημέρωσης ζητούμε
4.
διευκρινήσεις προς τους δημότες αλλά και σαφή διαχωρισμό στις περιπτώσεις που
εκτός από τον χαρακτήρα ή την μορφή της εκτάσεως θίγεται και το ιδιοκτησιακό
καθεστώς της.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ζητούμε την επανεξέταση ή την απόσυρση
των δασικών χαρτών και την αναδημοσίευση τους εφόσον έχουν διορθωθεί τα
εμφανή λάθη και οι παραλήψεις, καθώς επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και
νεότερες λήψεις αεροφωτογραφιών.
Θεωρούμε ότι οι Δασικοί χάρτες είναι ένα εργαλείο και μια αναγκαιότητα
για την χαρτογραφική αποτύπωση των εκτάσεων της χώρας μας, ζητούμε όμως
να ληφθούν
υπόψη από τις αρμόδιες αρχές όλες οι παράμετροι που θα
διασφαλίζουν την ορθότητα και τη σωστή χρήση των δασικών χαρτών.
Αναμένουμε τη θετική ανταπόκριση στα δίκαια αιτήματα μας, με σκοπό τον
συντονισμό των περαιτέρω ενεργειών μας και με γνώμονα πάντα το όφελος των
δημοτών μας.»
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία:
-Η κα. Καραμπέτσου, συμφωνώντας με τα παραπάνω, κατέθεσε
συμπληρωματικά γραπτή εισήγηση επί του θέματος όπως παρακάτω:
«Παρέμβαση της Λαϊκής Συσπείρωσης Ερέτριας για τους Δασικούς Χάρτες στη Συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου (Δευτέρα 20/2/2017)
Με την ανάρτηση των δασικών χαρτών αναδεικνύονται και αποκαλύπτονται προβλήματα
που υπάρχουν ήδη:
- Παράνομες αλλαγές χρήσης, χαρακτήρα. Περιπτώσεις που για πολλά χρόνια πέρναγαν
στο απυρόβλητο από την δασική νομοθεσία, τώρα οι εμπλεκόμενοι θα κάνουν αντιρρήσεις,
θα κριθούν από επιτροπές και θα οριστικοποιηθεί η αλλαγή του χαρακτήρα… Τελικά αυτό
που πρέπει να καταγραφεί και να πιεστεί η πολιτική ηγεσία σ’ αυτή τη κατεύθυνση είναι η
προστασία των περιοχών αυτών και με συνταγματική αλλαγή.
- Κήρυξη ως αναδασετέων από πυρκαγιά εκτάσεων που πριν ήταν μη δασικές (γεωργικές,
ελιές κλπ). Στην Ερέτρια 1998 90.000 στρεμ. έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες εκτάσεις από
πυρκαγιά, δηλαδή εκτάσεις με αγροτικές καλλιέργειες ή άλλες μη δασικές εκτάσεις οι
οποίες περιέχονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς που κηρύχθηκε αναδασωτέα.
- Ενδεχομένως να προκύπτουν και προβλήματα σχετιζόμενα με ενισχύσεις, επιδοτήσεις ή
κάποιες αργοτοκτηνοτροφικές δραστηριότητες σε σχέση με την ιδιοκτησιακή κατάσταση.
- Με τη διαδικασία που διευθετούνται εκτάσεις με αφορμή τους δασικούς χάρτες
δημιουργούνται αδικίες, ενώ μπορεί να ευνοηθούν μεγάλοι καταπατητές και όχι μόνο, οι
οποίοι όμως υπάρχει δυνατοτητα να αποκαλυφθούν.
- Ζήτημα υπάρχει και με την αρμόδια επιτροπή αντιρρήσεων η οποία μπορεί να έχει
αμφίβολα αποτελέσματα καθώς μπορεί να θεωρήσει τον εαυτό της αναρμόδια να κρίνει
και να μεταβάλει τη διοικητική πράξη της απόφασης κήρυξης αναδασωτέας. Η επιτροπή
εξετάζει ουσιαστικά μόνο σφάλματα – αντιρρήσεις στον φωτοερμηνευτικό χαρακτηρισμό
και στην τοποθέτηση μια έκτασης
- Το κόστος στο οποίο θα υποβληθεί κάθε ενδιαφερόμενος, δεν είναι μόνο το τέλος που
εισπράττει το δημόσιο από την ένσταση στην αρμόδια επιτροπή. Κυρίως πρέπει να
πληρώσει ιδιώτη δασολόγο, δικηγόρο, μηχανικό κλπ για να συντάξει την ένσταση –
αντίρρηση και ότι άλλο χρειαστεί πχ τοπογραφικά. Σημειώνουμε επίσης ότι τα
«προβλήματα» που αναδεικνύονται δεν είναι αστοχίες αλλά οι στόχοι και τα αποτελέσματα
της αστικής πολιτικής στη γη και τη χρήσης της όπως αυτοί εξυπηρετούν τα κάθε φορά
επενδυτικά σχεδία των μονοπωλιακών ομίλων. Στο πλαίσιο του καπιταλιστικού δρόμου
ανάπτυξης, η υλοποίηση του Δασικού Χάρτη κα, έρχεται προκειμένου να ξεκαθαρίσει το
τοπίο σχετικά με το ιδιοκτησιακό, χρήσης γης ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την υλοποίηση
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κερδοφόρων επιχειρηματικών επενδυτικών σχεδίων και όχι για να διευκολυνθεί η
καθημερινότητα και η ζωή της λαϊκής οικογένειας.
Τελικά μέσα από αυτό τον δρόμο εξασφαλίζεται αφενώς φτηνό εργατικό δυναμικό,
ξεζουμισμένο από την κάθε είδους φοροεπιδρομή και από την άλλη φορολογικές
ελαφρύνσεις και επιδοτήσεις για το κεφάλαιο. Επειδή μάλιστα διαχρονικά στην υλοποίηση
αυτών των σχεδίων έμπαινε εμπόδιο η μη 2 επίλυση του ιδιοκτησιακού ζητήματος τώρα
μπαίνει και ως προαπαιτούμενο του 3ου μνημονίου η υλοποίηση των Δασικών Χαρτών.
Καλούμε το λαο της περιοχής να θέσει στο επίκεντρο τα αιτήματα πάλης:
 Για όλες τις εκτασεις που ήταν και είναι αγροτικές και δεν αμφισβητείται ο αγροτικός
χαρακτήρας ενώ περιλαμβάνονται στις εκτασεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες, το
κράτος με δική του ευθύνη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα χωρίς καμιά επιβάρυνση στα
λαϊκά στρώματα.
 Να λυθεί άμεσα το πρόβλημα των εξαιρέσεων απο μεγάλες αναδασωτέες απο πυρκαγιά
χωρίς να ευνοηθούν καταπατήσεις, εκχερσώσεις, παράνομες αλλαγές χρήσης, χαρακτήρα
και προορισμού εκτάσεων.
 Να μην χρησιμοποιηθούν οι δασικοί χάρτες και γενικότερα η δασική πολιτική ως
εργαλείο ομηρίας των λαϊκών στρωμάτων και επιτάχυνσης των κερδοφόρων επενδυτικών
σχεδίων των ομίλων.
 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα διοικητικά μετρά από το κράτος, ώστε να μην
επιβαρυνθούν τα λαϊκά στρώματα από διαδικασίες που το ίδιο το κράτος τα ανάγκασε να
μπουν και χωρίς δική τους ευθύνη.
 Εξασφάλιση του αναγκαίου προσωπικού, μέσων, πόρων στις αρμόδιες κρατικές
υπηρεσίες για να ολοκληρώνονται οι απαραίτητες διαδικασίες για την προστασία των
δασικών οικοσυστημάτων.
 Να αντιμετωπισθούν οι καταπατήσεις των μεγαλοαγροτών μεγαλοκτηνοτρόφων,
μεγαλοξενοδόχων μεγαλοκατασκευαστών και λοιπών επιχειρηματικών ομίλων. Καμιά
αναγνώρισή τους.
 Ριζική αναθεώρηση του πλαισίου, των κριτηρίων και των στόχων των δασικών χαρτών
στην κατεύθυνση αντιμετώπισης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.
 Σύγκρουση με τα αναπτυξιακά σχέδια της άρχουσας τάξης και όλα τα εργαλεία
υλοποίησης τους όπως η δασική πολιτική Τελικά ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του
ζητήματος με την χρήση γης, παρέμβασης στα περιβαλλοντικά ζητήματα κλπ, προς όφελος
του λαού μπορεί να γίνει μόνο στο πλαίσιο ενός ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης
προϋποθέτει την κοινωνική ιδιοκτησία στη γη, στα δασικά οικοσυστήματα, τον
επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας, εργατικό έλεγχο και διαφορετική
οργάνωση παραγωγής, που θα ικανοποιεί τις διευρυνόμενες λαϊκές ανάγκες, με βάση ένα
σύνολο κριτηρίων οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών, με κατάργηση της
καπιταλιστικής ιδιοκτησίας και εξουσίας».

Ο κ. Κυριαζής πολίτη του Δήμου Ερέτριας και Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Αγροτικών Συλλόγων Ν. Εύβοιας, επεσήμανε στην τοποθέτηση του, ότι σαν
Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να ζητήσει επιπρόσθετα: «να ανακληθεί μερικώς η
ανάρτηση των δασικών χαρτών για τον Δήμο μας στα όρια της αναδασωτέας περιοχής
γιατί μέσα σε αυτήν την περιοχή όπως φαίνεται βρίσκονται και καλλιεργήσιμες εκτάσεις».

Η παρατήρηση έγινε δεκτή από το σώμα.
………………………………………………………………………………………………
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και μετά από
ανταλλαγή απόψεων των μελών του,

Αποφασίζει Ομόφωνα
Σχετικά με την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών, ο Δήμος Ερέτριας, μετά από
ευρεία σύσκεψη των φορέων του Δήμου, και με την παρούσα απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, ζητά:
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1. Την παράταση των προθεσμιών για την υποβολή αντιρρήσεων δίνοντας
έτσι την ευκαιρία σε όλους τους ιδιοκτήτες να ενημερωθούν αλλά και να
καταφέρουν να ανταποκριθούν οικονομικά.
Την μείωση εκ νέου των παραβόλων, την καταβολή τους σε δόσεις.
2.
Την καταβολή ενιαίου παραβόλου για το σύνολο των στρεμμάτων γης
3.
όταν αφορά στον ίδιο ιδιοκτήτη.
Λόγω των γρήγορων διαδικασιών και της ελλιπούς ενημέρωσης ζητούμε
4.
διευκρινήσεις προς τους δημότες αλλά και σαφή διαχωρισμό στις περιπτώσεις
που εκτός από τον χαρακτήρα ή την μορφή της εκτάσεως θίγεται και το
ιδιοκτησιακό καθεστώς της.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ζητούμε την επανεξέταση ή
την
απόσυρση των δασικών χαρτών και την αναδημοσίευση τους εφόσον έχουν
διορθωθεί τα εμφανή λάθη και οι παραλήψεις, καθώς επίσης θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη και νεότερες λήψεις αεροφωτογραφιών.
Θεωρούμε ότι οι Δασικοί χάρτες είναι ένα εργαλείο και μια αναγκαιότητα
για την χαρτογραφική αποτύπωση των εκτάσεων της χώρας μας, ζητούμε όμως
να ληφθούν υπόψη από τις αρμόδιες αρχές όλες οι παράμετροι που θα
διασφαλίζουν την ορθότητα και τη σωστή χρήση των δασικών χαρτών.
Αναμένουμε τη θετική ανταπόκριση στα δίκαια αιτήματα μας, με σκοπό
τον συντονισμό των περαιτέρω ενεργειών μας και με γνώμονα
πάντα το
όφελος των δημοτών μας.
Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 15/2017.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ορίζει ο Νόμος.
Ακριβές Απόσπασμα
Ερέτρια, 22/2/2017
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φουσέκα Μαρία

