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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 4ης/2021 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ικαρίας 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

      Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υποβολή αντιρρήσεων επί της 

ανάρτησης δασικού χάρτη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του Δήμου 

Ικαρίας 

      ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19/2021 

Στον Άγιο Κήρυκο, σήμερα Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 19:00, το Δημοτικό 

Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την με 

αριθμό πρωτ. 1470/11-3-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ κ. 

Παναγιώτη Καραγιαννάκη, η οποία επιδόθηκε ηλεκτρονικά και δημοσιεύθηκε νόμιμα 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-

2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 

133/Α΄/19-7-2018) και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του 

Ν.4635/2019 και σύμφωνα με το αρθρ. 10 της ΠΝΠ της 11ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ 

55/Α΄/11-3-2020) και την 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Νικολάου Καλαμπόγια, διαπιστώθηκε από τον 

Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι 

σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν 18  μέλη, απόντα 3 μέλη και ονομαστικά οι: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                            

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

1. Καραγιαννάκης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ 1. Τέσκος Σπύρος 

2. Καλαμάρας Νικόλαoς Αντιδήμαρχος 2. Κουντούπης Στυλιανός 

3. Τσαγκά Δέσποινα »» 3. Καλογερής Γεώργιος 
4. Κακόγιαννος Βασίλειος        »»  
5. Ράπτης Φώτιος »»  

6. Τσαντές Φίλιππος »»  

7. Πολίτης Σωτήριος  

8. Μπινίκου Μαρία  

9. Ρουστάς Κωνσταντίνος  
10. Λαρδάς Νικόλαος  
11. Καρούτσος Φανούριος  
12. Κόχυλας Σωτήριος  
13. Λαρδά Καρίμαλη Βασιλεία  
14. Γαγλίας Ηλίας   
15. Περρής Κωνσταντίνος  

16. Χούτρας Παναγιώτης  

17. Σταμούλος Νικόλαος  

18. Κόχιλας Ελευθέριος  
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Στην συνεδρίαση συμμετείχε η κ. Σπανού Κωνσταντίνα, υπάλληλος του Δήμου Ικαρίας, 
για την τήρηση των πρακτικών. 

 Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κ.  Π. Καραγιαννάκης κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και αφού ανήγγειλε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε 
τον λόγο στον κ. Δήμαρχο, που είπε τα εξής: 

«Συνάδελφοι, πρόσφατα αναρτήθηκαν από την Διεύθυνση Δασών Σάμου οι Δασικοί 

Χάρτες για την Ικαρία προκαλώντας έντονη ανησυχία και προβληματισμό σε μεγάλη 

μερίδα των πολιτών, αφού βάσει αυτών το μεγαλύτερο τμήμα του νησιού έχει 

χαρακτηριστεί ως δασική έκταση, θέτοντας σε αμφισβήτηση το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

του συνόλου σχεδόν του νησιού. 

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την εξέλιξη αυτή είναι σοβαρά, αφού όλοι οι 

ιδιοκτήτες προκειμένου να κατοχυρώσουν τις ιδιοκτησίες τους καλούνται ουσιαστικά να 

καταθέσουν ενστάσεις, να επιβαρυνθούν μεγάλα χρηματικά ποσά σε παράβολα, αμοιβές 

μηχανικών κ.λ.π. Σ’ αυτό θα πρέπει να προστεθεί και ο χρόνος που θα απαιτηθεί ώστε να 

εξετασθούν από την αρμόδια επιτροπή οι ενστάσεις αλλά και ο κίνδυνος απώλειας 

σημαντικού μέρους των ενισχύσεων που λαμβάνουν οι αγρότες καθώς κι ενδεχόμενη 

συρρίκνωση της πρωτογενούς παραγωγής στο νησί. 

Με βάση τα παραπάνω, εκφράζουμε την αντίθεσή μας και θεωρούμε επιβεβλημένη την 

άμεση ανάκληση των αναρτημένων δασικών χαρτών και να αναμορφωθούν τουλάχιστον 

στα παρακάτω σημεία: 

Α. Να θεωρηθούν ως μη δασικά και χωρίς περαιτέρω διαδικασίες αγροτεμάχια που στις 

αεροφωτογραφίες 1945 (δασικοί χάρτες 1952) είναι καλλιεργήσιμα. Επίσης να υπάρξει 

νομοθετική ρύθμιση ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές ιδιαιτερότητες της Ικαρίας, 

όπως οι λιθόκτιστες αναβαθμίδες (πεζούλες) που οριοθετούν με σαφή τρόπο την 

καλλιεργήσιμη από τη δασική έκταση. 

Β. Να πραγματοποιηθεί η πρώτη ανάρτηση του Κτηματολογίου που θα υποδεικνύει ποιος 

έχει το έννομο συμφέρον επί των κτημάτων. 

Γ. Να εξαιρεθούν από δασικές εκτάσεις περιοχές που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως μη 

δασικές με τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού. 

Δ. Να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί λόγω υγειονομικής κρίσης και να παρασχεθεί 

επαρκής χρόνος με σκοπό να γίνει αναλυτική ενημέρωση από την δασική υπηρεσία στην 

παρούσα φάση για όλες τις διαδικασίες των πράξεων χαρακτηρισμού, για τα δικαιώματα 

των Ικαριωτών που διαμένουν είτε στο νησί είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα ή στο εξωτερικό, 

τις ενστάσεις, τις αντιρρήσεις και τα άλλα ένδικα μέσα που απαιτούνται, ώστε να 

διασφαλιστούν οι περιουσίες των πολιτών. 

  

Επιπλέον, στην εκ νέου ανάρτηση, να δοθεί ειδική μέριμνα ώστε να μειωθεί το κόστος 

του ειδικού τέλους για την υποβολή των αντιρρήσεων, προκειμένου να επιλυθούν 

διαφορές που πιθανόν να προκύψουν από σφάλματα στις αναρτήσεις των δασικών 

χαρτών, δεδομένης και της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα 

και στο νησί.» 

 

Ο εκπρόσωπος της ΛΑΣ κ. Ν. Λαρδάς τοποθετήθηκε στο θέμα ως εξής: 

«Όσον αφορά τους δασικούς χάρτες και τον τρόπο που αυτοί εφαρμόζονται,  ως  Λαϊκή 

Συσπείρωση, πιστεύουμε ότι αποτελούν ένα σημαντικό κρίκο στην εφαρμογή της δασικής 

στρατηγικής της «πράσινης» ανάπτυξης της Ε.Ε στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 

που υλοποιεί με ευλάβεια η σημερινή κυβέρνηση της Ν.Δ, όπως άλλωστε έπραξαν και όλες οι 

προηγούμενες κυβερνήσεις (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ).  Έχουν στόχο να συμβάλλουν – μαζί 

με όλους τους περιβαλλοντοκτόνους νόμους, που κατά καιρούς ψήφισαν οι κυβερνήσεις αυτές –  

στη διαμόρφωση «καθαρού επενδυτικού τοπίου» στην γη, ώστε να υλοποιούνται πιο γρήγορα 

οι κερδοφόρες επενδύσεις των μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων, ιδιαίτερα στον 

τομέα του τουρισμού και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στο πλαίσιο της «κυκλικής» 

και «βιώσιμης» οικονομίας. 

   Έτσι, λοιπόν, με τους δασικούς χάρτες και το κτηματολόγιο, επιχειρείται να γίνει το 

ξεκαθάρισμα της ιδιοκτησίας και των χρήσεων της γης που θα εξασφαλίσει καθαρό επενδυτικό 

τοπίο για τους επενδυτές.  Οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες μαζί με το κτηματολόγιο, θα 
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αποτελέσουν τα “μεγάλα αναπτυξιακά εργαλεία” που θα επιτρέψουν να γίνει το ξεκαθάρισμα 

της ιδιοκτησίας (ποιος είναι ο ιδιοκτήτης) και ποιος ο χαρακτήρας και η χρήση της γης (γεωργική 

έκταση, δάσος, δασική έκταση, κλπ).  

   Την ίδια στιγμή, όμως, στόχος τους είναι να «καθαρίσουν» το «επενδυτικό τοπίο» από 

δεκάδες χιλιάδες «ενοχλητικούς» μικροϊδιοκτήτες γης, μικρομεσαίους 

αγροτοκτηνοτρόφους κ.ά, αφού με την ανάρτηση των δασικών χαρτών επιχειρείται η 

αμφισβήτηση του χαρακτήρα των μικρών κλήρων τους.  

  Έτσι με σωρεία «ανακριβειών» και «λαθών» πολλές αγροτικές εκτάσεις, βοσκοτόπια, ελαιώνες, 

εκτάσεις που δεν διαθέτουν ούτε ένα θάμνο αλλά και εκτάσεις με σπίτια που έχουν 

οικοδομηθεί με όλες τις νόμιμες διαδικασίες αποτυπώνονται ως δασικές και οι νόμιμοι 

κάτοχοι τους καλούνται να επιδοθούν σε ένα πολυδάπανο αγώνα με προσφυγές,  

ενστάσεις - αντιρρήσεις για τον αποχαρακτηρισμό των ιδιοκτησιών τους ως δασικών.   

Υπόψη ότι με την ανάρτηση των δασικών χαρτών δημιουργούνται προβλήματα με την 

αμφισβήτηση του χαρακτήρα των γεωργικών εκτάσεων οι οποίες ανέκαθεν καλλιεργούνται, 

ορισμένες μάλιστα λαμβάνουν και ενισχύσεις .   Ο διαφορετικός χαρακτηρισμός τους μπορεί 

να οδηγήσει στην πράξη ακόμη και σε μη δυνατότητα συνέχισης της γεωργικής 

καλλιέργειας, ή τη μη επιλεξιμότητα με βάση την ΚΑΠ για εκτάσεις που βοσκίζονται, με 

αποτέλεσμα αγρότες να στερηθούν αγροτικό εισόδημα, αλλά και θα τους απαιτηθεί η 

επιστροφή των κάθε είδους ενισχύσεων - επιδοτήσεων, που έλαβαν στο παρελθόν.   

 Για τη σύνταξη των ενστάσεων αυτών απαραίτητη είναι η βοήθεια ιδιώτη δασολόγου, 

δικηγόρου, μηχανικού, τοπογράφου κ.ά., το δε κόστος υπολογίζεται να φτάσει ή και να 

ξεπεράσει τις 4.000 ευρώ. Κόστος απαγορευτικό για χιλιάδες μικρομεσαίους αγρότες και 

εργαζόμενους που, ως εκ τούτου, θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια 

ανάκτησης της γης τους που σε δεύτερο χρόνο θα συγκεντρωθεί στα χέρια μεγάλων 

επενδυτών, αφού η δασική πολιτική όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, αναγνωρίζει, αλλά 

και διευκολύνει, τη δράση των ομίλων και στα κρατικά δασικά οικοσυστήματα. 

Για τους  δασικούς χάρτες του Νομού Σάμου 

   Όπως ήταν αναμενόμενο και οι δασικοί χάρτες που αφορούν στα Νησιά του   Νομού Σάμου 

και αναρτήθηκαν στα τέλη του Ιανουαρίου του 2021 δεν αποτελούν εξαίρεση από τους 

δασικούς χάρτες άλλων περιοχών της χώρας μας που αναρτήθηκαν προγενέστερα.  

Διαπιστώθηκε και στα Νησιά του Νομού Σάμου μια βιαστική και απόλυτα πρόχειρη εργασία, 

με την οποία είναι φανερή η μετακύληση του προβλήματος στον κάθε πολίτη-ιδιοκτήτη 

έκτασης, ο οποίος (λόγω της προχειρότητας αυτής και των απίστευτων λαθών και παραλήψεων) 

καλείται εναγωνίως να αντιδράσει , να ξοδευτεί κλπ, για να αποδείξει ισχυρισμούς, που 

είναι γνωστοί στην ίδια την Διεύθυνση  Δασών Νομού Σάμου, όπως πράξεις χαρακτηρισμού, 

τελεσιδικίες κλπ. Ωστόσο την υποχρέωση της όσο το δυνατόν σαφέστερης και 

ακριβέστερης αποτύπωσης της κατάστασης, χωρίς σφάλματα, ανακρίβειες και αδικίες,                            

έχει αποκλειστικά η διοίκηση προ της αναρτήσεως.  

   Έτσι ενάντια στους κανόνες της χρηστής διοίκησης και του αισθήματος κράτους δικαίου, στην 

κοινωνία μας επικρατεί η άποψη της πρόχειρης δουλειάς, αφού οι χάρτες βρίθουν από 

σκόπιμες ή μη «ανακρίβειες» και «λάθη» που αφορούν χαρακτηρισμό μικροϊδιοκτησιών, 

αγροτικών εκτάσεων κλπ. ως δασικών, μη λαμβάνοντας πολλές φορές υπόψη πράξεις 

χαρακτηρισμού, δικαστικές αποφάσεις, πράξεις παραχώρησης, άδειες οικοδομής κλπ.  

Αναφέρουμε μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις : 

1. Με ευκολία αποτυπώνονται στον χάρτη τεράστιες εκτάσεις ως δασικές χωρίς 

στοιχειώδη προσπάθεια εξαίρεσης των εντός αυτών αγροκτημάτων, στα οποία υπάρχουν 

έντονα και αδιαμφισβήτητα στοιχεία καλλιέργειας (τοίχοι, βαθμίδες, αλώνια κλπ). 

2.  Χιλιάδες στρέμματα που οι δασικοί χάρτες έχουν χαρακτηρίσει ως αγροτικές εκτάσεις 

κατά το παρελθόν (αεροφωτογραφίες του 1945), σήμερα χαρακτηρίζονται δάση ή δασικές 

εκτάσεις (αεροφωτογραφίες του 2007). Αυτό γιατί οι αγροτικές, αυτές εκτάσεις, που στους 

πρόσφατους δασικούς χάρτες εμφανίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις δασώθηκαν (φυσική 

δάσωση) κυρίως λόγω εγκατάλειψης της καλλιέργειας τους από τους ιδιοκτήτες τους, που 

λόγω της σκληρής αντιαγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγκάσθηκαν να 

αλλάξουν  επάγγελμα ή και να μεταναστεύσουν. 
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3. Προσδιορίζονται εντελώς εσφαλμένα τα όρια οικισμών με  αποτέλεσμα αυτό που 

επιδιώκεται με τους χάρτες, δηλ. το ξεκάθαρο πλαίσιο ανάπτυξης δραστηριοτήτων, να μην 

επιτυγχάνεται. 

4. Με τον τρόπο που η Διεύθυνση  Δασών Νομού Σάμου καλεί τους πολίτες να εξετάσουν τον 

χαρακτήρα των ιδιοκτησιών τους, θα υπάρξουν εκατοντάδες περιπτώσεις που για  δεύτερη 

φορά μετά την δήλωση στο κτηματολόγιο θα καταβάλουν παράβολο για το ίδιο κτήμα  η 

έκταση. Συνεπώς  είναι ευθύνη των υπηρεσιών του κράτους                        να κάνουν 

αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα στο κτηματολόγιο ακίνητα, και να διορθώσουν τους σχετικούς 

χάρτες. 

   Είναι λογικό εφ΄ όσον οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες δεν διορθωθούν άμεσα και οι μέχρι 

τώρα γεωργικές και βοσκήσιμες εκτάσεις δεν αποτυπωθούν σωστά, να υπάρξουν τεράστια 

προβλήματα με την δυνατότητα συνέχισης των ασχολιών  αγροτών και κτηνοτρόφων 

στις εκτάσεις αυτές, με αποτέλεσμα να στερηθούν αυτοί εισόδημα από την εκμετάλλευση των 

εκτάσεων αυτών αλλά και από τις ενισχύσεις και επιδοτήσεις που νόμιμα δικαιούνται.  

  Επισημαίνουμε τέλος ότι σε περίπτωση που δεν επιλυθεί άμεσα αυτό το καθοριστικής 

σημασίας θέμα, τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η προοπτική ανάπτυξης των νησιών μας προς 

όφελος των κάτοικων και όχι κάποιων εταιρικών ομίλων, αφού  ο χαρακτηρισμός ως δασική 

έκταση σε όλη σχεδόν την επικράτεια του νησιού, ανοίγει την όρεξή στους «Επενδύτες σε ΑΠΕ», 

χωρίς κανένα εμπόδιο μιας και αυτές  οι επενδύσεις παρακάμπτουν τα Δασαρχεία.  

  Για όλα  αυτά και πιστεύοντας ότι βασική αξίωση και αίτημα των κατοίκων της περιοχής μας 

είναι να ανασταλούν οι ήδη αναρτημένοι δασικοί χάρτες και να αναμορφωθούν κατόπιν 

ενσωματώσεως των προτάσεων μας. 

 Προτείνουμε στο δημοτικό συμβούλιο,  παίρνοντας πρωτοβουλία αντίκρουσης όσων 

αναφέρονται στον χάρτη της Διεύθυνσης  Δασών Ν. Σάμου να υιοθετηθεί  η εξής πρόταση 

διεκδίκησης από το υπουργείο και τις υπηρεσίες του : 

1. Το κράτος (Υπουργείο περιβάλλοντος- Αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου - Διεύθυνση  

Δασών Νομού Σάμου) με δική του ευθύνη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, που το ίδιο 

δημιούργησε. Να λάβει όλα τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα και με αποκλειστική ευθύνη των 

υπηρεσιών του να αντιμετωπίσει τις αντιρρήσεις στους δασικούς χάρτες, χωρίς καμιά 

επιβάρυνση στα λαϊκά στρώματα. Για όλες τις εκτάσεις που ήταν και είναι αγροτικές, να μην 

αμφισβητηθεί ο αγροτικός χαρακτήρας τους και να αναγνωρισθεί πως κακώς 

συμπεριλήφθηκαν στις εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες. 

2. Να εξασφαλιστεί άμεσα παράταση του χρόνου αντιρρήσεων λόγω των δυσκολιών 

που προκύπτουν από την πανδημία και του γεγονότος ότι αρκετοί ενδιαφερόμενοι είναι 

μετανάστες στο εξωτερικό. 

3. Να διορθωθούν από το υπουργείο και τις υπηρεσίες του, τα όρια των οικισμών 

ώστε να ανταποκρίνονται στην πραγματική υφιστάμενη κατάσταση. 

4. Να μη χρησιμοποιηθούν οι δασικοί χάρτες και γενικότερα η δασική πολιτική               

ως εργαλείο ομηρίας των λαϊκών στρωμάτων και συγκέντρωσης της γης σε λίγα χέρια σε 

βάρος των μικροϊδιοκτητών γης. 

5. Να μην αναγνωριστούν οι καταπατήσεις των εκτάσεων. 

6. Να εξασφαλιστεί όλο το αναγκαίο προσωπικό -με άμεσες προσλήψεις δασολόγων - 

στη δασική υπηρεσία, τα μέσα και οι πόροι στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την 

προστασία των δασικών οικοσυστημάτων. 

   Ως Λαϊκή Συσπείρωση, υποβάλουμε αυτή την πρόταση πιστεύοντας ότι σήμερα 

επιχειρείται μέσα από αποχαρακτηρισμούς και αναγνωρίσεις ανύπαρκτων δικαιωμάτων 

κυριότητας να λυθούν τα όποια προβλήματα σε βάρος των μικροϊδιοκτητών γης αλλά και 

των μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων και να διευκολυνθεί η συγκέντρωση της γης σε 

λίγα χέρια.  

 Ως Λαϊκή Συσπείρωση, θεωρούμε ότι το δάσος και γενικότερα η γη ως κοινωνική 

ιδιοκτησία μέσα από ένα κεντρικό σχεδιασμό για τη χρήση τους μπορούν να 

λειτουργήσουν προς όφελος της κοινωνικής ευημερίας και όχι των κερδών.  

  Τέλος καλούμε την Περιφερειακή Αρχή Βορείου Αιγαίου αλλά και τις διοικήσεις των δήμων,  

να αξιοποιήσουν τμήμα του έμψυχου δυναμικού τους ώστε να διευκολύνουν τους συμπολίτες 

μας σε πρακτικά ζητήματα στη διαδικασία των ενστάσεων, κλπ. 
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Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ηλ.. Γαγλίας, εκ μέρους της ΑΣΠΙ κατέθεσε την παρακάτω 

θέση της παράταξης:  
«Με την ανάρτηση του Δασικού Χάρτη της Ικαρίας οι δυσοίωνες προβλέψεις μας 

επαληθεύτηκαν. Η γη του νησιού χαρακτηρίσθηκε κατά συντριπτικό ποσοστό δασική! 

Να δούμε τι σημαίνει όμως ο χαρακτηρισμός των εκτάσεων ως δασικών: 

Α). σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο θεωρούνται δημόσιες και τις διαχειρίζεται τοκράτος! 

Β). δε θα μπορούν να μεταβιβαστούν ή να αξιοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο από τουςμέχρι 

σήμερα ιδιοκτήτες! 

Γ). θα μπορούν να πουληθούν ή να παραχωρηθούν από το Δημόσιο, σε οποιονδήποτε, 

γιαοποιαδήποτε χρήση! 

Η διαδικασία των αντιρρήσεων-ενστάσεων είναι μία κοροϊδία, αφού με το ισχύον νομοθετικό 

πλαίσιο οι πιθανότητες του κάθε ιδιώτη να κερδίσει τον αποχαρακτηρισμό της 

έκτασης του είναι μικρές, ενώ θα έχει πληρώσει το «χαράτσι» για να διεκδικήσει το αυτονόητο, 

δηλαδή τη γη που του ανήκει και την έχει ήδη δηλώσει στο κτηματολόγιο. Για όσους δεν έχουν τη 

δυνατότητα να πληρώσουν, τα κτήματά τους ήδη έχουν περάσει στη δικαιοδοσία του Δημοσίου. 

Είναι προφανές ότι η ανάρτηση των δασικών χαρτών (όπως αυτή έχει γίνει) αποσκοπεί στην αλλαγή 

κυριότητας των ιδιωτικών γαιών σε δημόσιες. Η απάντηση δε στην εύλογη απορία, πως μία 

κυβέρνηση που προμετωπίδα της πολιτικής της είναι να συρρικνώσει το δημόσιο χώρο υπέρ του 

ιδιωτικού, διεκδικεί υπέρ της τη γη, είναι πάλι εύκολα αντιληπτή και δεν είναι άλλη από να την 

εκχωρήσει σε ιδιώτες επενδυτές για εκμετάλλευση ( ΒΑΠΕ κλπ) 

Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι αυτοί οι χάρτες ουδεμία σχέση έχουν με την προστασία των δασών 

και του περιβάλλοντος! 

Πρόκειται για υφαρπαγή στις ιδιωτικών εκτάσεων του νησιού! Και έρχεται σε συνέχεια της 

οικειοποίησης από το δημόσιο των κοινοτικών-δημοτικών εκτάσεων του νησιού τις οποίες έχει ήδη 

δηλώσει στο εθνικό κτηματολόγιο ως δημόσιες, εκμεταλλευόμενο την ολιγωρία της σημερινής 

δημοτικής αρχής να τις χαρτογραφήσει και να τις δηλώσει έγκαιρα, αλλά και των προηγούμενων 

δημοτικών-κοινοτικών αρχών που δεν έπραξαν τα δέοντα ( όπως έκανε η κοινότητα Αγ. Κηρύκου το 

1954), για να κατοχυρώσουν τις διακατεχόμενες εκτάσεις ως κοινοτικές-δημοτικές. 

Αυτό που υλοποιείται σήμερα, σχεδιάζεται εδώ και χρόνια και οι ευθύνες βαραίνουν τόσο τη 

σημερινή κυβέρνηση όσο και τις προηγούμενες. 

Το πρόβλημα είναι πολιτικό και λύνεται μόνο με άμεση νομοθετική ρύθμιση η οποία θα προβλέπει: 

   -Αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που καθορίζει τα κριτήρια του χαρακτηρισμού της γης ως 

δασικής ή μη δασικής και θα ρυθμίζει περιπτώσεις, όπως δασωμένες 

εγκαταλειμμένες καλλιέργειες (ΑΔ) ή εκχερσωμένους φρυγανότοπους (ακισαριές, αστιβές κλπ) που 

πριν από δεκαετίες έγιναν καλλιέργειες (ΔΑ). 

- Κατάργηση του δασικού χάρτη όπως αναρτήθηκε, καθώς και διακοπή της όλης διαδικασίας 

αντιρρήσεων. 

- Ολοκλήρωση πρώτα του κτηματολογικού χάρτη στο νησί μας, προκειμένου οι πολίτες να 

κατοχυρώσουν τις ιδιοκτησίες τους και εν συνεχεία σύνταξη του δασικού χάρτη. 

- Μοναδικό κριτήριο επιλογής των πράσινων περιοχών να είναι η προστασία του περιβάλλοντος. 

- Σεβασμό στα δικαιώματα κυριότητας των ιδιοκτητών! 

- Η γη της Ικαρίας ΔΕΝ είναι δημόσια (κρατική) και δεν παραχωρείται» 
 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ν. Σταμούλος (Ανεξάρτητη Πανικαριακή Κίνηση) είπε 

ότι συμφωνεί με την ενημέρωση και τις θέσεις που εκφράστηκαν από τον Δήμαρχο. 

 

 Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ελευθέριος Κόχυλας, εκ μέρους της παράταξης Κοινωνία 

των δημοτών, ότι πρέπει να ενημερωθούν και να κινητοποιηθούν οι δημότες. 
 

 Η δημοτική σύμβουλος κ. Μ. Μπινίκου είπε ότι πίσω από την πλάτη των πολιτών, 

μηχανεύονται την υφαρπαγή της περιουσίας τους. Οι δημότες μπήκαν στις πολύπλοκες 

και πολυδάπανες διαδικασίες του Κτηματολογίου, προκειμένου να κατοχυρώσουν τα 

δικαιώματά τους και έρχεται εκ των υστέρων η Δ/νση Δασών, χωρίς να λάβει υπόψη το 

κτηματολόγιο και ενεργώντας αντισυνταγματικά, να τα σαρώσει όλα. Πρέπει να 

καταλήξουμε σε πολύ απλές αποφάσεις: Απόσυρση των χαρτών τώρα! 

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου είπε ότι το θέμα των δασικών χαρτών είναι ένα διαχρονικό 

ζήτημα όλων των τελευταίων κυβερνήσεων. Καμία δεν μπόρεσε να κάνει σωστή 

απεικόνιση των δασικών χαρτών.  Πρότεινε  να κινηθεί ο Δήμος συντεταγμένα, να 

αποτυπωθούν και να δηλωθούν στο Κτηματολόγιο, με την βοήθεια ειδικού 

δασολόγου,οι διακατεχόμενες  δασικές εκτάσεις των πρώην κοινοτήτων. Επίσης πρέπει 
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να γίνει νομοθετική ρύθμιση που να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Ικαρίας 

(πεζούλες, φρυγανότοπους, χορτολιβαδικές εκτάσεις, ιδιοκτησίες πριν το 1946 κλπ) και 

αυτή την ρύθμιση , που θα έχει συνταχθεί από ειδικούς δασολόγους, να την 

καταθέσουμε σε συνεργασία και με άλλες νησιωτικές περιοχές στην περιφέρεια και 

στην κυβέρνηση. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Π. Καραγιαννάκης κάλεσε το σώμα να 

κινηθεί συντεταγμένα. Πρότεινε να ανατεθεί σε δασολόγο η αποτύπωση των 

διακατεχομένων δασικών εκτάσεων και η εγγραφή τους στο κτηματολόγιο . Επίσης με 

την βοήθεια των δασολόγων και σε συνεργασία με άλλους δήμους (π.χ. από τα 

Δωδεκάνησα, την Κρήτη κλπ.) να κατατεθεί πρόταση νομοθετικής ρύθμισης, που θα  

λαμβάνει υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες: πεζούλες, εκχερσωμένους φρυγανότοπους, 

χορτολιβαδικές εκτάσεις κλπ. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από τα παραπάνω,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Απαιτεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και την 

Διεύθυνση Δασών Σάμου να ανακληθούν οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες για την Ικαρία 

και να διακοπεί η όλη διαδικασία αντιρρήσεων. 

Σε ότι αφορά την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου 

περιβάλλοντος κατά την διόρθωση των χαρτών, το Δημοτικό Συμβούλιο Ικαρίας 

προτείνει: 

Α. Να θεωρηθούν ως μη δασικά,  χωρίς περαιτέρω διαδικασίες, αγροτεμάχια που στις 

αεροφωτογραφίες 1945 (δασικοί χάρτες 1952) είναι καλλιεργήσιμα. Επίσης, να υπάρξει 

νομοθετική ρύθμιση ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές ιδιαιτερότητες της 

Ικαρίας, όπως: οι λιθόκτιστες αναβαθμίδες (πεζούλες), που οριοθετούν με σαφή τρόπο 

την καλλιεργήσιμη από τη δασική έκταση, δασωμένες 

εγκαταλειμμένες καλλιέργειες (ΑΔ) ή εκχερσωμένοι φρυγανότοποι (ακισαριές, αστιβές 

κλπ) που πριν από δεκαετίες έγιναν καλλιέργειες (ΔΑ). 

Β. Να ολοκληρωθεί η πρώτη ανάρτηση του Κτηματολογίου, και με ευθύνη των 

υπηρεσιών του κράτους, να γίνει αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα στο κτηματολόγιο 

ακίνητα και να διορθωθούν οι σχετικοί χάρτες. 

Γ. Να εξαιρεθούν, από δασικές εκτάσεις, περιοχές που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως μη 

δασικές, με τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού. 

Δ. Να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί λόγω υγειονομικής κρίσης και να παρασχεθεί 

παράταση τουλάχιστον ενός έτους, με σκοπό να γίνει αναλυτική ενημέρωση από την 

δασική υπηρεσία στην παρούσα φάση για όλες τις διαδικασίες των πράξεων 

χαρακτηρισμού, για τα δικαιώματα των Ικαριωτών που διαμένουν είτε στο νησί είτε στην 

υπόλοιπη Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τις ενστάσεις, τις αντιρρήσεις και τα άλλα ένδικα 

μέσα που απαιτούνται, ώστε να διασφαλιστούν οι περιουσίες των πολιτών. 

Επιπλέον, στην εκ νέου ανάρτηση, να δοθεί ειδική μέριμνα ώστε να μην υπάρχει το 

κόστος του ειδικού τέλους για την υποβολή των αντιρρήσεων, προκειμένου να 

επιλυθούν διαφορές που πιθανόν να προκύψουν από σφάλματα στις αναρτήσεις των 

δασικών χαρτών, δεδομένης και της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που επικρατεί 

στη χώρα και στο νησί. 

Ε. Να διορθωθούν, από το υπουργείο και τις υπηρεσίες του, τα όρια των οικισμών, 

ώστε να ανταποκρίνονται στην υφιστάμενη κατάσταση. 

ΣΤ. Να μην αναγνωριστούν οι καταπατήσεις των εκτάσεων. Μοναδικό κριτήριο 

επιλογής των πράσινων περιοχών να είναι η προστασία του περιβάλλοντος. 

Ζ. Να εξασφαλιστεί όλο το αναγκαίο προσωπικό, με άμεσες προσλήψεις δασολόγων 

στη δασική υπηρεσία, τα μέσα και οι πόροι στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την 

προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.  

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2021 

Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

του Δημοτικού Συμβουλίου 
 

 

 
Παναγιώτης Καραγιαννάκης 
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