
 
 
Θέμα: Χορήγηση παράτασης υποβολής ενστάσεων για τους Δασικούς χάρτες στο Δήμο 
Δελφών.  
 
 
 

Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,  
 

Η Διεύθυνση Δασών Φωκίδας με το με αρ.πρωτ. 11638/22-01-2021 (ΑΔΑ: 
ΩΛ56ΟΡ10-ΟΤΩ) έγγραφο εξέδωσε ανακοίνωση για την ανάρτηση Δασικού Χάρτη για το 
σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας και κάλεσε κάθε ενδιαφερόμενο για την 
υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του εντός αποκλειστικής προθεσμίας 105 
ημερών, με καταληκτική ημερομηνία άσκησης αντιρρήσεων στις 20 Μαΐου 2021 (συν 20 
ημέρες για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή). 

Εν συνεχεία με τις υπ.αρ. 113036/4.6.2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΔΧΟΡ10-Μ5Μ) και 
234005/08.11.2021 (ΑΔΑ: 64Ζ7ΟΡ10-ΓΡ3) αποφάσεις της Διεύθυνσης Δασών Φωκίδας 
τροποποιήθηκε η αρχική υπ.αρ. 11638/22-01-2021, ορίστηκε νέα καταληκτική ημερομηνία 
για την άσκηση αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη η 22η Νοεμβρίου 
2021 και η 23η Μαρτίου 2022 (συν 20 ημέρες για τους διαμένοντες στην αλλοδαπή), 
αντίστοιχα. 

Τέλος, με την υπ.αρ. 16113/28.01.2022 (ΑΔΑ: 6ΡΟΝΟΡ10-2ΧΧ) πράξη τροποποίησης 
της Διεύθυνσης Δασών Φωκίδας έγινε τροποποίηση του αναρτημένου Δασικού Χάρτη για 
το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, κατά την οποία έγινε ενσωμάτωση των 
διορθώσεων προδήλων σφαλμάτων όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. Α της 
153394/919/12.04.2017 Υπουργικής απόφασης (Β΄ 1366) “Καθορισμός, προσδιορισμός, 
τρόπος και διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των 
δασικών χαρτών“, συνολικού εμβαδού 1.710.167,71 στρεμμάτων.  

Σημειώνεται ότι στην ως άνω πράξη τροποποίησης δικαίωμα υποβολής πρόδηλου 
σφάλματος είχε δικαίωμα και η ίδια η Δ/νση Δασών Φωκίδας, πράγμα το οποίο έπραξε σε 
πολλές περιπτώσεις με αποτέλεσμα αρχικώς εμφανιζόμενες εκτάσεις στον αναρτημένο 
Δασικό Χάρτη ως μη δασικές (ΑΑ) πλέον μετά τις τροποποιήσεις να εμφανίζονται ως 
εκτάσεις υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (ΔΔ, ΔΑ, ΑΔ κ.ο.κ.). 

Επίσης, στις 08.03.22 έγινε η ανάρτηση των προσωρινών πινάκων του 
Κτηματολογίου, κατά την οποία εμφανίστηκαν ιδιοκτησίες (κατοικίες και αγροτεμάχια) 
εντός Δασικών εκτάσεων. 
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Αυτό προκύπτει, διότι για όλες τις παραπάνω διαδικασίες που έγιναν σε σχέση με 
την ανάρτηση των Δασικών χαρτών οι Πολίτες είτε δεν γνώριζαν είτε δεν πρόλαβαν να 
κάνουν τις ανάλογες ενέργειες.  

Με την ανάρτηση λοιπόν των κτηματολογικών πινάκων πολύ συμπολίτες μας 
διαπίστωσαν ότι οι δηλώσεις ιδιοκτησίας τους έχουν απορριφθεί με την αιτιολογία ότι στο 
ακίνητο που δηλώθηκε υποβλήθηκε δήλωση άλλου προσώπου του οποίου το δικαίωμα 
κρίθηκε ισχυρότερο. Δηλαδή ότι η έκταση είναι Δάσος – Δασική έκταση (ΔΔ) και εκεί 
υπέβαλε αίτηση πρόδηλου σφάλματος η Δ/νση Δασών Φωκίδας . 

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ότι για να τεκμηριωθεί η ιδιοκτησία αλλά και να 
καταστεί δυνατή η ένσταση προς το Κτηματολόγιο θα πρέπει να γίνει ένσταση ως προς την 
ανάρτηση των Δασικών χαρτών.   

Η προθεσμία, όμως, υποβολής ενστάσεων για τους Δασικούς χάρτες, όπως 
προαναφέρθηκε, λήγει στις 23 Μαρτίου 2022, χρονικό διάστημα ελάχιστο για να 
ανταποκριθούν οι πολίτες. 

Θεωρώ ιδιαιτέρως χρήσιμο να μεριμνήσει η κυβέρνηση για την απαραίτητη 
παράταση των προθεσμιών ένστασης  για τους Δασικούς χάρτες, ώστε να προλάβουν οι 
Πολίτες του Δήμου Δελφών να ενημερωθούν, να έχουν επαρκή χρόνο για υποβολή 
ένστασης και να έχουν το δικαίωμα ένστασης και ως προς τους Κτηματολογικούς πίνακες. 
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