
 

 

Αθήνα, 20 Απριλίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

Θέμα: Ανάρτηση Δασικών Χαρτών Σαλαμίνας 

Η ανάρτηση των δασικών χαρτών για τη Σαλαμίνα έχει προκαλέσει πολλά 

προβλήματα σε ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων στο νησί, οι οποίοι ξαφνικά βλέπουν 

τις περιουσίες τους να χαρακτηρίζονται δασικές εκτάσεις.  

Ο Πανσαλαμίνιος Σύλλογος «ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ» για την επίλυση του 

δασικού προβλήματος Σαλαμίνας με επιστολές του στις 31/3/2021 και 

12/4/2021 στον Πρωθυπουργό και τα αρμόδια Υπουργεία τόνιζε πως 

«επιβάλλεται προ της ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών και 

φυσικά προ της σύνταξης του δασολογίου να έχει βρεθεί  η λύση του  δασικού 

προβλήματος.» Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται «το  98%  των  κτισμάτων 

στη Σαλαμίνα, τα οποία φαίνονται στον δασικό χάρτη ως δασική έκταση,  

βρίσκονται εντός οικιστικής πύκνωσης.» 

Μάλιστα αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Το ιδιοκτησιακό καθεστώς στη 

Σαλαμίνα έχει λυθεί τόσο με Υπουργική απόφαση από το 1845 όσο και 

τελεσίδικα με τον νόμο 3208/2003. Όλοι οι πολίτες αγόρασαν νομότυπα ένα 

οικόπεδο (ΔΕΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΑΝ) και πολλές ιδιοκτησίες που σήμερα 

θεωρούνται δασικές, έχουν νομιμοποιήσει επί Τρίτση το ακίνητό τους και 

πιθανόν να έχουν τόσο άδεια από πολεοδομία για ανέγερση λυομένου, όσο 

και  έγγραφο του Δασαρχείου ότι δεν είναι δασικό (1967 – 1974).» 

Με έγγραφό του, στις 15-4-2021, το Δημοτικό Συμβούλιο Σαλαμίνας, με 

ομόφωνη απόφαση, εκφράζει την έντονη διαφωνία του για το περιεχόμενο 

των δασικών χαρτών που αφορούν τη Σαλαμίνα καθώς, όπως αναρτήθηκαν, 

δεν έλαβαν υπόψη τους την πραγματική εικόνα της Σαλαμίνας και θέτουν σε 

κίνδυνο τις περιουσίες χιλιάδων ιδιοκτήτων ακινήτων στο νησί, μεταξύ των 
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οποίων και ο Δήμος Σαλαμίνας και αιτείται την αποκατάσταση της αδικίας, 

καλώντας την ΚΕΔΕ να συμπαρασταθεί στο αίτημά του. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένα αφενός πως αναμένεται και η 

απόφαση του ΣτΕ επί των προσφυγών κατά της προηγούμενης αναθεώρησης 

των δασικών χαρτών, αφετέρου πως, όπως ενημερώσατε, δόθηκε έξι μήνες 

παράταση στις υποβολές αντιρρήσεων των πολιτών, ώστε να διορθωθούν τα 

σφάλματα και αφότου οι πολίτες δουν την τελική εικόνα του χάρτη να πάνε, αν 

χρειάζεται, σε επιτροπές αντιρρήσεων, 

 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Οι δασικοί χάρτες θα παραμείνουν αναρτημένοι ως έχουν και οι 

διορθώσεις θα γίνονται σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες ή θα 

αναρτηθούν εκ νέου; 

2. Αν παραμείνουν αναρτημένοι, ποια η χρονική πρόβλεψη διόρθωσης 

των δασικών χαρτών για τη Σαλαμίνα; 

3. Οι πολίτες οφείλουν να περιμένουν τους νέους διορθωμένους δασικούς 

χάρτες για να προχωρήσουν στις αντιρρήσεις ή πρέπει να 

ακολουθήσουν την προθεσμία των 105 ημερών μετά την ανάρτησή 

τους; 

4. Για ποιο λόγο έγινε η ανάρτηση των δασικών χαρτών, με δεδομένο 

πως ακόμα εκκρεμεί η απόφαση του ΣτΕ επί των προσφυγών κατά της 

προηγούμενης αναθεώρησης των δασικών χαρτών, οπότε και κάποιες 

αντιρρήσεις μπορεί να έχουν γίνει δεκτές και επομένως να μην 

αναγκάζονταν οι πολίτες να προβούν σε νέα κατάθεση αντίρρησης που 

ενέχει κόστος; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




