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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΗ ΔΑΙΚΩΝ ΧΑΡΣΩΝ ΣΗ ΗΛΕΙΑ ΣΑ Μ.Μ.Ε.
ΕΙΗΓΗΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
Σθν πιλοτικι ανάρτθςθ δαςικϊν χαρτϊν περιοχισ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ηλείασ
παρουςίαςαν ςτα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ο Γενικόσ Γραμματζασ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Πελοποννιςου-Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου κ. Σάςοσ Αποςτολόπουλοσ, ο Ειδικόσ
Γραμματζασ Δαςϊν του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ & Κλιματικισ Αλλαγισ κ.
Γιϊργοσ Αμοργιανιϊτθσ, ο Αντιπεριφερειάρχθσ Ηλείασ κ. Χαράλαμποσ Καφφρασ και
υπθρεςιακοί παράγοντεσ ςε ειδικι εκδιλωςθ που πραγματοποιικθκε ςτο ςυνεδριακό
κζντρο του Διοικθτθρίου Πφργου.

Σο ζργο αποτελεί κομβικό ςθμείο για τθν εκπόνθςθ ολοκλθρωμζνου χωροταξικοφ
ςχεδιαςμοφ, κακϊσ μζςω τθσ ςφνταξθσ για πρϊτθ φορά δαςικϊν χαρτϊν ςτθν επικράτεια
ευκφνθσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ και τθσ εφκολθσ πρόςβαςθσ ςε κάκε
ενδιαφερόμενο που κα εξαςφαλίςει θ ανάρτθςι τουσ, αναμζνεται να εδραιωκεί
αμετάκλθτα ο προςδιοριςμόσ δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων.

τθν ειςιγθςι του, ο Γενικόσ Γραμματζασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ κ. Σάςοσ
Αποςτολόπουλοσ μεταξφ άλλων ανζφερε:

«Κάνουμε ςιμερα το ξεκίνθμα για τθν υλοποίθςθ του πιο ςθμαντικοφ ζργου τθσ δαςικισ
μασ πολιτικισ. Ζνα ζργο που το ελλθνικό κράτοσ άργθςε να το κάνει πράξθ. Γιατί ποτζ δεν
ζβαλε τζλοσ ςε αυτό το οποίο πολφ χαρακτθριςτικά ζχει επικρατιςει ςτθν ελλθνικι
κοινωνία ωσ “όλα απαγορεφονται και όλα επιτρζπονται”.
ιμερα τολμάμε. ε αυτι τθ δφςκολθ ςυγκυρία, με πολφ λιγότερα μζςα απϋ ότι ςτο
παρελκόν, αποδεικνφουμε ότι θ υλοποίθςθ του ζργου των δαςικϊν χαρτϊν είναι πρϊτα και
πάνω απϋ όλα κζμα πολιτικισ επιλογισ.
Για πρϊτθ φορά ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Πελοποννιςου-Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου,
αναρτϊνται οι πρϊτοι δαςικοί χάρτεσ.
Σα οφζλθ από τουσ δαςικοφσ χάρτεσ είναι καταλυτικά και για το περιβάλλον και για τουσ
πολίτεσ και για τισ περιοχζσ που αφοροφν και για τθ χϊρα μασ.
Για
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του

κτθματολογίου,

διαςφαλίηοντασ τθν ιδιωτικι αλλά και τθ δθμόςια περιουςία. Προςδιορίηουμε με οριςτικό
και αμετάκλθτο τρόπο τι είναι δάςοσ και τι όχι. Δε κα χρειάηονται πλζον πράξεισ
χαρακτθριςμοφ για να γνωρίηει κάποιοσ τι είναι θ ζκταςθ ςτθν οποία κζλει να δομιςει, να
επενδφςει, να ζχει απλά ςτθν κατοχι του. Σζρμα οι αςάφειεσ, οι κακυςτεριςεισ, θ
ταλαιπωρία, θ ςυναλλαγι.
Για το περιβάλλον, γιατί κωρακίηουμε το δάςοσ και τισ δαςικζσ εκτάςεισ από τισ αυκαίρετεσ
επεμβάςεισ και τθν άναρχθ δόμθςθ. Διαςϊηουμε και διαςφαλίηουμε ό,τι ζχει απομείνει.
Για τθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι γιατί ανοίγουμε το δρόμο για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ, αφοφ οι
δαςικοί χάρτεσ ςυμβάλουν ςτθν κατάρτιςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ.

Εκφράηουν τθ βοφλθςθ τθσ πολιτείασ να ξεχωρίςει τθν πολιτικι διαχείριςθ των δαςϊν μασ
που ζχει ςχζςθ με τθ διαμόρφωςθ πολιτικισ για τα δάςθ και τθν προςταςία τουσ από τθν
τεχνικι διαχείριςθ, που κα ζπρεπε να είναι υπόκεςθ των τεχνοκρατϊν.
ε ό,τι αφορά ςτθν ενθμζρωςθ, ζγνοια και φροντίδα μασ είναι να ενθμερωκεί και ο
τελευταίοσ κάτοικοσ τθσ περιοχισ που αναρτϊνται οι χάρτεσ μζςα από τα Μζςα Μαηικισ
Ενθμζρωςθσ, αλλά και μζςα από δθμόςιεσ υπθρεςίεσ τθσ περιοχισ, μζςα από το internet,
κακϊσ και μζςω τθλεφωνικοφ κζντρου.
ε ό,τι ζχει να κάνει με πικανζσ αντιδράςεισ, τισ ςεβόμαςτε και δθμιουργιςαμε μθχανιςμό
υποβολισ ενςτάςεων απϋ όςουσ νομίηουν ότι αδικοφνται. Οι ενςτάςεισ αυτζσ κα κρικοφν
από ανεξάρτθτο μθχανιςμό και το αποτζλεςμα τθσ κρίςθσ κα είναι απολφτωσ ςεβαςτό. Δεν
αντιδικοφμε με κανζναν. Δε βάηουμε τουσ πολίτεσ απζναντι. Σουσ κζλουμε δίπλα μασ.
Δεν ςασ κρφβω, ότι προζκυψαν ηθτιματα ακόμθ και λίγεσ ϊρεσ πριν προχωριςουμε ςτθν
ανάρτθςθ. Είμαι βζβαιοσ ότι κα προκφψουν και άλλα ςτθν επόμενθ μζρα, όταν κα
ξεκινιςει θ διαδικαςία των αντιρριςεων.
Κλείνοντασ κζλω να ευχαριςτιςω από καρδιάσ τισ δαςικζσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τουσ
και ειδικά το τμιμα Δαςικϊν Χαρτογραφιςεων τθσ Διεφκυνςθσ Δαςϊν Νομοφ Ηλείασ για
τθν αποφαςιςτικι ςυμβολι τουσ ςτθν υλοποίθςθ αυτοφ του μεγάλου ζργου. Όπωσ επίςθσ
να ευχαριςτιςω τα ςτελζχθ του Τ.Π.Ε.Κ.Α., του Κτθματολογίου, το Γενικό Γραμματζα κ.
Αμοργιανιϊτθ που βρίςκεται μαηί μασ, κακϊσ και το Γενικό Διευκυντι κ. Κανταρτηόπουλο».
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