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                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

Συνεχίηοντασ τθν παγιωμζνθ πλζον πρακτικι τθσ απαξίωςθσ τθσ Δαςικισ 
Διοίκθςθσ και τθσ υπονόμευςθσ του Τομζα, θ Κυβζρνθςθ  μετά τθν ψιφιςθ του 
άρθρου 48 του νόμου 4685/2020 προχϊρθςε επιβεβαιϊνοντασ τισ πλζον 
δυςοίωνεσ προβλζψεισ μασ (για το περιεχόμενό τθσ) ςτθν ζκδοςθ τθσ  
προβλεπόμενθσ  Υπ Απόφαςησ  ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 (Β΄ 
2773) «Καθοριςμόσ των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόςφορων 
ςτοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και τησ διαδικαςίασ για την 
αυτεπάγγελτη αναμόρφωςη και κατάρτιςη των δαςικών χαρτών του ν. 
4685/2020».  

Με τθν απόφαςθ αυτι, επανακακορίηεται το περιεχόμενο των Δαςικϊν 
Χαρτϊν, μιασ και οι νζεσ εξαιρζςεισ από το δαςικό χάρτθ εκτάςεων που 
κεωροφνταν μζχρι ςιμερα δαςικζσ, κα οδθγιςουν   υποχρεωτικά ςτθν ριηικι 
αναμόρφωςι τουσ, τθ ςτιγμι που ιδθ μζχρι ςιμερα ζχει κυρωκεί περίπου το 
55% των δαςικϊν χαρτϊν τθσ χϊρασ, δθλαδι το 93% όςων είχαν αναρτθκεί, 
ενϊ το υπόλοιπο 7% είναι διάφορεσ κατθγορίεσ αντιρριςεων που δεν ζχουν 
εξεταςτεί. Πολφ δε περιςςότερο  ςθμειϊνουμε ότι αν δεν είχε προκλθκεί θ 
κακυςτζρθςθ λόγω τθσ ψιφιςθσ του νόμου 4685/2020 κα είχαν ιδθ 
αναρτθκεί δαςικοί χάρτεσ για το ςφνολο τθσ χϊρασ. 

Στθν πράξθ, με δεδομζνα τα αςφυκτικά χρονικά περικϊρια και τισ τραγικζσ 
ελλείψεισ ςε δαςικό επιςτθμονικό προςωπικό, αυτι θ εξζλιξθ ςθματοδοτεί το 
άδοξο τζλοσ ενόσ ζργου που είχε γίνει «ςθμαία» και για τθν πολιτικι θγεςία και 
για τθ διοίκθςθ.    

Διερωτϊμεκα αν αυτό τελικά ιταν θ επιδίωξθ τθσ Κυβζρνθςθσ και ηθτάμε 
απαντιςεισ από τθν πολιτικι θγεςία του ΥΠΕΝ κάτι που  αποφεφγει να το 
πράξει παρά τισ ςυνεχείσ οχλιςεισ μασ. 

Εμείσ πολιτικά και ςυνδικαλιςτικά κζτουμε κάκε αρμόδιο για τθν εξζλιξθ 
αυτι ςτο κζμα των Δαςικϊν  Χαρτϊν, προ των ευκυνϊν του. Οφείλουμε να 
τονίςουμε τισ δυςκολίεσ που δθμιουργοφνται ςτθ διοίκθςθ από το πλικοσ 
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των εξαιρζςεων από το δαςικό χάρτθ, τθν αςάφεια και το ομιχλϊδεσ τοπίο 
που καλοφμαςτε να εργαςτοφμε,  τα οποία κα οδθγιςουν αναπόφευκτα ςτθ 
διατφπωςθ πολλϊν διαφορετικϊν ερμθνειϊν, ςε επίπεδο εφαρμογισ, ςε 
λάκθ και παρερμθνείεσ και ερωτιματα που κα εμποδίςουν τθ διοίκθςθ να 
πράξει το ζργο τθσ.    

Οι αντιςυνταγματικζσ επιλογζσ τθσ Κυβζρνθςθσ ςτο κζμα των χαρτϊν είναι 
παράλλθλα και επικίνδυνεσ για τθν προάςπιςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, 
διότι ειςάγουν ςτο ιςχφον πλαίςιο για τθ ςφνταξθ των δαςικϊν χαρτϊν – πολλά 
πρόςκετα ςτοιχεία – που   δε διακζτουν ακρίβεια, εγκυρότθτα πλθρότθτα και 
ςαφινεια και το κυριότερο κινοφνται ζκτοσ των ςυνταγματικϊν προβλζψεων 
που ιςχφουν ςιμερα. Η υποχρεωτικι αναμόρφωςθ των δαςικϊν χαρτϊν με 
βάςθ τα ςυγκεκριμζνα πρόςκετα ςτοιχεία κα οδθγιςει με  μακθματικι 
ακρίβεια ςε νζουσ αλλά και πάλι «προβλθματικοφσ»  δαςικοφσ χάρτεσ.  

Ουςιαςτικά ςτο κζμα των Δαςικϊν Χαρτϊν επιςτρζφουμε  ςτο «ςθμείο 
μθδζν»  (δζκα χρόνια πίςω) και ακυρϊνεται θ μζχρι ςιμερα προςπάκεια των 
ςυναδζλφων και τθσ Δαςικισ Υπθρεςίασ.   

Η Κυβζρνθςθ  ςυνεχίηοντασ το ζργο και των προθγοφμενων Κυβερνιςεων   ςτο 
επίπεδο των εξαγγελιϊν ιςχυρίηεται ότι προςτατεφει τα δαςικά οικοςυςτιματα 
ενϊ με τισ ενζργειεσ τθσ ουςιαςτικά αφαιρει από εκατομμφρια ςτρζμματα τθν 
ςυνταγματικι προςταςία που ζχουν τα δαςικά οικοςφςτθμα κλονίηοντασ 
ςυγχρόνωσ και το δθμόςιο ςυμφζρον που αφορά το ιδιοκτθςιακό των 
εκτάςεων αυτϊν. 

Η Κυβζρνθςθ αρνείται να δει τθν πραγματικότθτα  ότι τα δαςικά 
οικοςυςτιματα είναι ο ςθμαντικότεροσ παράγοντασ ανάςχεςθσ τθσ κλιματικισ 
αλλαγισ και επιλζγει να προωκεί  ρουςφετολογικζσ και πελατειακζσ ρυκμίςεισ, 
αγνοϊντασ τθ ςυνειςφορά των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων και το περιβαλλοντικό 
τουσ αποτφπωμα ςτθν ςφγχρονθ μορφι ανάπτυξθσ τθσ υπαίκρου και τθν 
πράςινθ ανάπτυξθ. 

Συνεπϊσ για τθν Ζνωςθ μασ:  

1. Δεν είναι τυχαία θ πολιτικι επιλογι να αφιςουν τθ  Δαςικι Υπθρεςία 
χωρίσ ενιαία και κακετοποιθμζνθ διοικθτικι διάρκρωςθ  

2. Δεν είναι τυχαίο το ότι δεν λαμβάνεται  καμιά μζριμνα για τθ ςτελζχωςι 
τθσ με επιςτθμονικό προςωπικό (κάτι που είχαν αποδεχκεί και οι κεςμοί)  

3. Δεν είναι τυχαίο ότι οδθγείται ςε πλιρθ διοικθτικι υποβάκμιςθ. Οι 
τελευταίοι   διοριςμοί ςε Δαςολόγουσ ιταν πριν  είκοςι χρόνια αυτό ζχει 
παρενζργειεσ ςε όλθ τθν διοικθτικι δομι και τθ λειτουργίασ τθσ . 

Με αυτι τθν υποςτελεχωμζνθ Δαςικι Υπθρεςία θ Κυβζρνθςθ διαγράφει το  
ζργο των Δαςικϊν Χαρτϊν και ηθτεί από τουσ ςυναδζλφουσ να  υπερβάλουν 



τουσ εαυτοφσ τουσ για να αναμορφϊςουν τουσ υπάρχοντεσ δαςικοφσ  χάρτεσ 
να  τουσ  αναρτιςουν εκ νζου,  να δεχτοφν  αντιρριςεισ  κλπ, προκαλϊντασ 
δθλαδι μια νζα  ςυνεχι περιδίνθςθ ςτθν Δαςικι Υπθρεςία. 

Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ: 

Καλοφμε τθν Κυβζρνθςθ και τον αρμόδιο για τθ δαςικι πολιτικι Υπουργό να 
αναλάβει τθν πολιτικι ευκφνθ να ανακαλζςει τθν εγκφκλιο  και να 
προχωριςει άμεςα ςτθν εξαςφάλιςθ των αναγκαίων πιςτϊςεων (δζςμευςθ 
πόρων) για τθν επαρκι ςτελζχωςθ τθσ Δαςικισ Υπθρεςίασ με Δαςολόγουσ και 
άλλουσ επιςτιμονεσ.  

Υπενκυμίηουμε ότι με τθν ςθμερινι τθσ ςτελζχωςθ και τισ αναμενόμενεσ 
αποχωριςεισ επιςτθμονικοφ προςωπικοφ κα είναι αδφνατθ κάκε απόπειρα για 
τθν υλοποίθςθ των ρυκμίςεων που θ ίδια νομοκζτθςε (αναμόρφωςθ δαςικϊν 
χαρτϊν) και πολφ περιςςότερο ανζφικτθ θ υλοποίθςθ τθσ οποιαςδιποτε 
δαςικισ πολιτικισ ςτθν πράξθ γιατί το ζργο των Δαςικϊν Υπθρεςιϊν δεν 
ςταματά ςτουσ δαςικοφσ χάρτεσ, αλλά αφορά ςε μια ςειρά άλλων νευραλγικϊν 
δραςτθριοτιτων, όπωσ θ ανάπτυξθσ τθσ Ορεινισ Οικονομίασ, θ κθραματοπονία, 
θ εκτζλεςθ των δαςοτεχνικϊν ζργων και θ Προςταςία και Διαχείριςθ των 
Δαςικϊν οικοςυςτθμάτων. 

Η ΠΕΔΔΥ,  όπωσ ιςτορικά το ζχει πράξει,  κα προβεί ςε κάκε προβλεπόμενθ 
δικονομικι ενζργεια (κάτι που ηθτείται από όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ μασ) 
προκειμζνου να περιφρουριςει  τα δικαιϊματα των δαςολόγων μελϊν τθσ 
και τθν ςυνταγματικι προςταςία των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων. 

                          

                   Το Διοικθτικό Συμβοφλιο   
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