
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 12.03.2017 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 4η 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 50η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 12.03.2017 

 
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 2352/20-03-2017 

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε τον δασικό χάρτη Νοµού 

Μαγνησίας και τα προβλήµατα που έχει δηµιουργήσει η ανάρτησή του 

στους δηµότες και στο ∆ήµο Ζαγοράς - Μουρεσίου. 

 

∆ήµαρχος: Κουτσάφτης Παναγιώτης 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

Πρόεδρος: Χιώτης ∆ηµήτριος  

Αντιπρόεδρος : Κατσιφός Απόστολος   

Γραµµατέας: Κουτσελίνης Προκόπιος    

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

2.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

3. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

4.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

5.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

6.ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

7. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

8. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

9.ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

10.ΛΕΒΕΝΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

11.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

12.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

13.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

14. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ      

15. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ  

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

2.ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

3.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  

1.ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  
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2.ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ  

3. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ  

4. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ  

5. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  

6. ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

7.  ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ  

8. ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ.  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

1.ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ  

 

  Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ:2009/08-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του  

κ. Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα νόµιµα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010.  

Ο ∆ήµαρχος κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης, προσκλήθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε 

το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρέστη στην συνεδρίαση. 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι Βουλευτές του Νοµού Μαγνησίας κ. 

Μεϊκόπουλος, κ. Μπουκώρος και κ. Ηλιόπουλος. 

Επίσης, προσκλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Αγροτικού 

Συνεταιρισµού Ζαγοράς, των Αγροτικών Συλλόγων της περιοχής του ∆ήµου, 

εκπρόσωποι της Εκκλησίας και πλήθος κόσµου. 

Ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. Ξουριχτίου κ. Νάνος Κωνσταντίνος προσήλθε κατά 

τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  

  Από το πρακτικό της 4ηςΈκτακτης (∆ιευρυµένης) Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα 

Συνεδριάσεων του ∆ήµου Ζαγοράς -Μουρεσίου, στη Ζαγορά, την 12.03.2017, ηµέρα 

Κυριακή και ώρα 18:00. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης.  

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η ∆ηµοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη, 

για τη τήρηση των πρακτικών.  

 

ΘΕΜΑ : ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε τον δασικό χάρτη Νοµού Μαγνησίας και τα 

προβλήµατα που έχει δηµιουργήσει η ανάρτησή του στους δηµότες και στο ∆ήµο 

Ζαγοράς - Μουρεσίου. 

 

Πριν από την έναρξη της συζήτησης του µοναδικού θέµατος της ηµερήσιας 

διάταξης, ο κ. Πρόεδρος είπε στο Συµβούλιο ότι, η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται ως 
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κατεπείγουσα, λόγω των προβληµάτων που προέκυψαν από την ανάρτηση των 

δασικών χαρτών και των ραγδαίων εξελίξεων συνεπεία αυτών και ζήτησε από το 

Συµβούλιο να κρίνει αν το θέµα είναι κατεπείγον και να συζητήσει και να πάρει για το 

θέµα αυτό σχετική απόφαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 

3852/2010. 

Το Συµβούλιο έκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ ως κατεπείγον το θέµα και 

κατεπείγουσα τη συνεδρίαση. 

Ο κ. ∆ήµαρχος καλωσόρισε τους παρευρισκόµενους Βουλευτές, τους 

εκπρόσωπους των Φορέων της περιοχής του ∆ήµου και τους παρευρισκόµενους 

κατοίκους της περιοχής  µας. 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόµενους 

Βουλευτές, τους εκπρόσωπους των Φορέων της περιοχής του ∆ήµου και τους 

παρευρισκόµενους κατοίκους της περιοχής  µας,  τόνισε ότι ήδη ο ∆ήµος µας έχει 

κινητοποιηθεί για το σοβαρό θέµα της ανάρτησης των ∆ασικών Χαρτών και έθεσε 

υπόψη του σώµατος τη µε αριθµό 5/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η 

οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 30.1.2017 και µε την οποία αποφασίστηκαν, 

οµόφωνα, από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ζαγοράς -Μουρεσίου, τα κάτωθι : 

********************* 

Αιτείται, από τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες : 

1.Την αναστολή της ανάρτησης των δασικών χαρτών και την ανάκληση των ήδη 

αναρτηθέντων δασικών χαρτών. 

2.Τη διόρθωση όλων των ανακριβειών, των λαθών και των παραλήψεων πριν την 

νέα ανάρτησή τους. 

3. Τη θεώρηση, πριν από την ανάρτηση, όλων των ορίων των οικισµών και των 

σχεδίων πόλεως, από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία της κάθε περιοχής. 

4.Τη θεώρηση των ορίων των διανοµών από την υπηρεσία πολιτικής γης του 

υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

5. Την κατάργηση του υπέρογκου τέλους υποβολής αντιρρήσεων ή έστω τον 

περιορισµό του σε συµβολικό ύψος. 

6. Τη χορήγηση µεγαλύτερης, τουλάχιστον διπλάσιας, προθεσµίας για την υποβολή 

αντιρρήσεων. 

7. Την ανάρτηση των δασικών χαρτών, πέραν της ηλεκτρονικής εφαρµογής του 

Κτηµατολογίου, στα ∆ηµοτικά καταστήµατα των οικείων ∆ήµων της χώρας. 

6. Την ανάρτηση των δασικών χαρτών στο Νοµό Μαγνησίας, µε τµηµατικό τρόπο, 

όπως συνέβη εξάλλου σε πολλούς νοµούς της χώρας (Ηράκλειο, Καβάλα, Λαµία 

κ.α.), ώστε να είναι δυνατή η σταδιακή απόκτηση εµπειρίας επί των διαδικασιών από 

τους εµπλεκόµενους φορείς, τόσο για τον έλεγχο και την υποβολή αντίρρησης όσο 

και για την άµεση εκδίκαση των αντιρρήσεων και την τελεσίδικη κύρωση των 

δασικών χαρτών, ώστε να µην τίθενται σε "κατάστασης οµηρίας" για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα τα ακίνητα.  
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7. Οι ∆ασικοί Χάρτες να µην συνταχθούν µε βάση τις αεροφωτογραφίες του 1945 και 

του 2008, µε δεδοµένο το γεγονός ότι οι αεροφωτογραφίες του 1945 ήταν αµέσως 

µετά τον πόλεµο, όπου η χώρα παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης, ενώ οι 

αεροφωτογραφίες του 2008, ελήφθησαν στην περιοχή µας το καλοκαίρι που υπήρχε 

έντονη φυλλοβολία, γεγονός που εξοµοιώνει τις καλλιεργούµενες καστανιές µε τις 

άγριες καστανιές. 

                                    *************************                                     

Στη συνέχεια, τέθηκε υπόψη του σώµατος το από 02-03-2017 υπόµνηµα των 

κατοίκων και καλλιεργητών της Τοπικής Κοινότητας Πουρίου,µε επισυναπτόµενες 

υπογραφές των κατοίκων και φορέων αυτής, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω: 

                                    *************************                                     

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Των αναφερόµενων, στην επισυναπτόµενη κατάσταση, κατοίκων και καλλιεργητών της 

Τοπικής Κοινότητας Πουρίου, του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας. 

Πουρί, 2 Μαρτίου 2017 

************************ 

Οι υποβάλλοντες το παρόν, κατοικούµε στο ∆.∆. Πουρίου, του ∆ήµου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας. Το ∆.∆. Πουρίου, απέχει µόλις 6 χιλιόµετρα 

από την έδρα του ∆ήµου µας, την Ζαγορά και 52 χιλιόµετρα από την πρωτεύουσα 

του νοµού µας, το Βόλο. Το χωριό µας έχει µόνιµο πληθυσµό 400 περίπου 

κατοίκων, έχει διθέσιο δηµοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο και η τοπική οικονοµία 

και ανάπτυξη βασίζεται κυρίως στην αγροτική παραγωγή. Χαρακτηρίζεται δε ως ένα 

από τα πιο «ζωντανά» χωριά του ∆ήµου µας. 

 Στις 10.2.2017, αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης του νοµού Μαγνησίας, στον 

οποίο περιλαµβάνονται και τα γεωγραφικά όρια της Τοπικής Κοινότητας Πουρίου. Ήδη 

δε, από 28 Φεβρουαρίου 2017, έχει ξεκινήσει η δίµηνη προθεσµία υποβολής 

αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη.  

 ∆υστυχώς, στην περιοχή µας παρατηρείται το µεγαλύτερο µέρος των 

καλλιεργούµενων εκτάσεων να εµφανίζονται ως δασικές εκτάσεις, αν και αυτές 

καλλιεργούνται εδώ και 3 γενιές και περισσότερο. Μηλεοπερίβολα, ελαιοπερίβολα και 

ήµερα καστανωτά, εµφανίζονται ως εκτάσεις µε δασικά είδη. Ιδιαίτερα δε, τα ήµερα 

καστανωτά εµφανίζονται στο σύνολό τους ως δασικές εκτάσεις, καλυπτόµενες από 

άγριες καστανιές. Οι παραπάνω καλλιεργούµενες εκτάσεις, έχουν εδώ και αρκετά 

χρόνια δηλωθεί στο Ο.Σ.∆.Ε. και έχουν επιδοτηθεί, ενώ καλλιεργούνται, όπως 

προαναφέραµε, εδώ και 3 γενιές τουλάχιστον. Πως είναι δυνατόν τέτοιες εκτάσεις να 

εµφανίζονται ως δασικές, όταν το ίδιο το κράτος τις προηγούµενες δεκαετίες, τις 

αναγνώριζε ως καλλιεργούµενες, τις επιδοτούσε, εισέπραττε φόρους και τέλη και τις 

θεωρούσε ως αγροτική περιουσία όλων µας.  

 Αποτέλεσµα της παραπάνω κατάστασης θα είναι η διακοπή της καλλιέργειας, ο 

οικονοµικός µαρασµός της περιοχής, η έξοδος από την αγροτική παραγωγή των 
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περισσότερων από εµάς και η ένταξη µας στους χιλιάδες υπάρχοντες ανέργους της 

χώρας, πέραν βέβαια της µεγάλης απώλειας οικονοµικών εσόδων για το κράτος από 

τους άµεσους και έµµεσους φόρους, επί των καλλιεργούµενων εκτάσεών µας. 

 Κατόπιν των ανωτέρω, ευρισκόµενοι σε πλήρη απόγνωση, ζητάµε τα κάτωθι : 

1. Την αναστολή της ανάρτησης των δασικών χαρτών και την ανάκληση των ήδη 

αναρτηθέντων δασικών χαρτών. 

2. Τη διόρθωση όλων των ανακριβειών, των λαθών και των παραλείψεων πριν την 

νέα ανάρτησή τους. 

3. Τη θεώρηση, πριν από την ανάρτηση, όλων των ορίων των οικισµών και των 

σχεδίων πόλεως, από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία της κάθε περιοχής. 

4. Τη θεώρηση των ορίων των διανοµών από την υπηρεσία πολιτικής γης του 

υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

5. Την κατάργηση του υπέρογκου τέλους υποβολής αντιρρήσεων ή έστω τον 

περιορισµό του σε συµβολικό ύψος. 

6. Οι ∆ασικοί Χάρτες να µην συνταχθούν µε βάση τις αεροφωτογραφίες του 1945 και 

του 2008 - 2009, µε δεδοµένο το γεγονός ότι οι αεροφωτογραφίες του 1945 ήταν 

αµέσως µετά τον πόλεµο, όπου η χώρα παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης, ενώ οι 

αεροφωτογραφίες του 2008 - 2009, ελήφθησαν στην περιοχή µας το καλοκαίρι που 

υπήρχε έντονη φυλλοβολία, γεγονός που εξοµοιώνει τις καλλιεργούµενες καστανιές 

µε τις άγριες καστανιές, ενώ και οι υπόλοιπες καλλιεργούµενες εκτάσεις δεν είναι 

δυνατό να εξακριβωθούν. 

7. Όλες οι καλλιεργούµενες εκτάσεις, οι οποίες έχουν δηλωθεί στο Ο.Σ.∆.Ε., έχουν 

επιδοτηθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και δηλώνονται στα οικεία έντυπα Ε 9 ως 

καλλιεργούµενες αγροτικές εκτάσεις (µηλεοπερίβολα, ελαιοπερίβολα, καστανωτά), να 

εξαιρεθούν από το δασικό χάρτη και να ληφθεί υπόψη η σηµερινή τους µορφή και 

µόνο (2016). 

Μετά τιµής 

Οι υποβάλλοντες 

                                    *************************                                     

Ο κ. Πρόεδρος, ενηµέρωσε το σώµα ότι αντίστοιχα υποµνήµατα, µε τα ίδια 

ακριβώς αιτήµατα, µε επισυναπτόµενες υπογραφές των κατοίκων και των φορέων, 

έχουν κατατεθεί και από τις υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου µας. 

Ο κ. ∆ήµαρχος ανέφερε τα παρακάτω: 

Το θέµα είναι πολύ σοβαρό και χρειάζεται οµοφωνία απόψεων για την 

διεκδίκηση των αιτηµάτων µας. Ξεκινήσαµε σαν ∆ήµος νωρίς και ψάχναµε το θέµα 

της ανάρτησης των δασικών χαρτών. Έγινε από την πλευρά µας αίτηµα στην ΠΕ∆ 

Θεσσαλίας, έγινε έκτακτη συνεδρίαση και εκεί ελήφθη ψήφισµα επί του θέµατος το 

οποίο απεστάλη στο Γραφείο του κ. Πρωθυπουργού. Παρακολουθούµε όλες τις 

συναντήσεις - σεµινάρια επί του θέµατος. ∆εν είµαστε αντίθετοι στην ανάρτηση των 

δασικών χαρτών. Έπρεπε να έχει γίνει πριν πολλά χρόνια. Έπρεπε να έχουν ληφθεί 
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υπόψη οι διαχειριστικές µελέτες των δασών. Καλούµαστε όµως τώρα, µέσα σε δύο 

µήνες να καταθέσουµε αντιρρήσεις. Αυτό δεν µπορούµε να το δεχτούµε και λόγω 

χρόνου αλλά και λόγω κόστους. Πράγµατι µειώθηκε το παράβολο για τις αντιρρήσεις, 

αλλά ακόµη και έτσι εξακολουθεί να είναι µεγάλο. Στηρίζουµε τα υποµνήµατα µε τα 

αιτήµατα των κατοίκων και των φορέων των Τοπικών µας Κοινοτήτων, τα οποία και 

πρέπει να υιοθετήσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, τα περισσότερα εκ των οποίων 

περιλαµβάνονται ήδη στην απόφαση που είχε λάβει, οµόφωνα, στις 30.1.2017 το 

∆ηµοτικό µας Συµβούλιο. Πρέπει σήµερα σαν ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβουµε µια 

απόφαση να την στηρίξουµε και να την αποστείλουµε στους αρµόδιους φορείς. Να 

δώσουµε ένα περιθώριο κάποιων λίγων ηµερών και στη συνέχεια να αποφασίσουµε 

τις επόµενες κινήσεις µας. ∆ε θα σταµατήσουµε να διεκδικούµε. 

Η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας, ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Σαµαρά 

Μαρία, αφού καλωσόρισε µε τη σειρά της όλους τους παρευρισκόµενους, έθεσε 

υπόψη του σώµατος εισήγηση της οµάδας της µείζονος µειοψηφίας, για τους 

∆ασικούς Χάρτες, η οποία έχει ως παρακάτω: 

                                    *************************                                     

Εισήγηση : ∆ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ  ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

Κε Πρόεδρε του ∆.Σ ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

Όλοι συµφωνούµε ότι η ανάρτηση λόγω της πρόσφατης νοµολογίας του 

Συµβουλίου της Επικρατείας, έγινε εσπευσµένα, οι χάρτες περιέχουν σωρεία 

λαθών και χαρακτηρίζουν καλλιεργήσιµες επιφάνειες ως δασικές εκτάσεις, µε 

αποτέλεσµα τον κίνδυνο απώλειας ιδιωτικής περιουσίας, λόγω του τεκµηρίου 

κυριότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου στις εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως 

δασικές. 

Θα πρέπει όλοι να συµφωνήσουµε ότι η ανάρτηση των δασικών χαρτών είναι 

ένα σηµαντικό βήµα για τον εκσυγχρονισµό και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας 

µας  αλλά όπως εξελίσσεται έως τώρα δηµιουργεί πολλά προβλήµατα. 

Για την ιστορία θα αναφέρουµε ότι από το 1945  έως σήµερα  διετέλεσαν στο 

ελληνικό κράτος 174 υπουργοί και υφυπουργοί Γεωργίας, (περισσότεροι από 2 

υπουργοί ανά έτος), κάτι που αποδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο διαχρονικά το 

ελληνικό κράτος αντιµετώπιζε τον αγροτικό τοµέα. 

Με τον τρόπο που εξελίσσεται η διαδικασία ανάρτησης των δασικών 

χαρτών  δυστυχώς επιτυγχάνεται και στοχεύεται :  

• η υφαρπαγή των υπέρογκων παραβόλων, 

• η διασπορά αµφιβολιών για την κυριότητα των ιδιοκτησιών του 

πρωτογενή τοµέα, 

• η εµπλοκή στις διαδικασίες χωροταξικού σχεδιασµού και  
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•  η εµπλοκή σε ενέργειες και διαδικασίες τεκµηρίωσης και διεκδίκησης 

χρηµατοδοτήσεων,  

προκαλείται τεράστια αναστάτωση στους κατοίκους της υπαίθρου,  κινδυνεύει 

µε κατάρρευση ο πρωτογενής τοµέας και παράλληλα υπονοµεύεται κάθε 

προοπτική ανάπτυξης» 

Όλοι οι εµπλεκόµενοι κλάδοι (νοµικοί, µηχανικοί, γεωτεχνικοί) παρουσιάζουν  

τη δική τους διάσταση στο πολυσύνθετο αυτό πρόβληµα που έχει φέρει ανησυχία 

κυρίως τον αγροτικό κόσµο.  

Πολλές οι πληροφορίες, λίγες οι απαντήσεις και οι λύσεις µέχρι στιγµής.  

Κατά τη γνώµη µου µένουν πολλά ακόµα «θολά» σηµεία που θα πρέπει να 

ξεκαθαριστούν.  

Συγκεκριµένα, από την ανάρτηση των δασικών χαρτών ανέκυψαν πολύ 

σοβαρά προβλήµατα τα οποία εστιάζονται στα εξής: 

Η ανάρτηση έχει λάθη παραλείψεις και ανακρίβειες που σχετίζονται :  

1. µε τα όρια των σχεδίων πόλης και οικισµών,  

Τα όρια των οικισµών και οι προτάσεις οικιστικών περιοχών από εγκεκριµένα 

ή εκπονούµενα χωροταξικά σχέδια, πολεοδοµικές µελέτες δεν εξαιρούνται από τους 

δασικούς χάρτες, µε δυσµενείς πολλαπλασιαστικές συνέπειες στην ολοκλήρωση 

του χωροταξικού σχεδιασµού, στη διεκδίκηση ανταγωνιστικών χρηµατοδοτικών 

πόρων, στη συντήρηση και επέκταση των υποδοµών και στην οποιαδήποτε 

προσπάθεια ανάπτυξης. 

2. µε εκτάσεις που υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις χαρακτηρισµού ως µη 

δασικές, 

3. µε εκτάσεις που στις αεροφωτογραφίες δεν είναι δασικές και στο χάρτη 

είναι δασικές, χωρίς επιτόπου επαλήθευση και αυτοψία και άλλα πολλά. 

4. Χιλιάδες στρέµµατα καλλιεργούµενων εδαφών εµφανίζονται ως δασικές 

εκτάσεις και ιδιοκτησία κατά τεκµήριο του ∆ηµοσίου. Τις εκτάσεις αυτές 

οι αγρότες τις καλλιεργούν πολλές δεκαετίες, τις δηλώνουν στον 

ΟΠΕΚΕΠΕ, στον ΕΛΓΑ, στην εφορία στο Ε9, στις τράπεζες ως 

φυτικό κεφάλαιο, λαµβάνουν επιδοτήσεις, φορολογούνται γι’ αυτές 

τις εκτάσεις και για το εισόδηµα που προέρχεται από αυτές, 

πληρώνουν ΕΝΦΙΑ και άλλους φόρους. 

5. Οι δασικοί χάρτες καταρτίζονται µε αεροφωτογραφίες του 1945. Έτσι 

ακυρώνουν πολύ µεγάλο ποσοστό της αγροτικής παραγωγής της 

χώρας µας και την επαναφέρουν στην κατάσταση που βρισκόταν 

στο τέλος του πολέµου, σε µια διαλυµένη οικονοµία. 

Αγροτικές εκτάσεις εµφανίζονται στους χάρτες ως δασικές ή 

αναδασωτέες, µε συνέπεια να τίθεται το ζήτηµα τι θα γίνει µε τις αγροτικές 

επιδοτήσεις που έχουν δοθεί κατά το παρελθόν. Οι αγρότες αυτοί δεν θα έχουν 

τη δυνατότητα να καταθέσουν επόµενη δήλωση ΟΣ∆Ε, µε αποτέλεσµα να 
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µείνουν εκτός παραγωγής και να κληθούν να επιστρέψουν τα χρήµατα που 

έχουν λάβει. 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΑΣ  

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι στην Κοινότητα Πουρίου 

∆ασικοί χάρτες που αναρτήθηκαν δείχνουν :  

Σε συνολική έκταση 50.000 στρεµµάτων στους δασικούς χάρτες εµφανίζονται ως 

εκτάσεις δασικού ενδιαφέροντος  τα 47.000 στρέµµατα. 

Ως εκτάσεις άλλης µορφής εµφανίζονται τα 3.000 στρέµµατα. 

Τα ίδια περίπου ποσοστά δείχνουν και οι ανηρτηµένοι δασικοί χάρτες και για τις 

υπόλοιπες κοινότητες του ∆ήµου µας. 

Tα προβλήµατα που ανέκυψαν είναι πολύ σοβαρά διότι όπως διαπιστώθηκε περίπου 

το 80 % των εκτάσεων όπως προκύπτει από τους αναρτηµένους δασικούς χάρτες 

είναι δασικού ενδιαφέροντος. 

Για το ∆ήµο Ζαγοράς - Μουρεσίου τα σηµαντικότερα προβλήµατα που 

προκύπτουν είναι  :  

1. Την διασφάλιση των ιστορικών δικαιωµάτων που αφορούν την 

ιδιοκτησία των κοινοτικών δασών διότι ο ∆ήµος Ζαγοράς - Μουρεσίου 

είναι από τους λίγους δασοκτήµονες δήµους της χώρας. Πρέπει µετά την 

κύρωση των δασικών χαρτών, ο δήµος µας να κατοχυρώσει την µορφή και το 

χαρακτήρα των δασικών εκτάσεων της ιδιοκτησίας του  και στη συνέχεια όταν 

ολοκληρωθεί το δασολόγιο ο δήµος µας να εξασφαλίσει την κυριότητα και την 

ιδιοκτησία επί των δασικών εκτάσεων καθώς επίσης και επί των ιστορικών 

δικαιωµάτων που απορρέουν  επί των πηγών ύδατος οι οποίες πηγάζουν 

µέσα στα κοινοτικά δάση. 

2. Ο δήµος µας (όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των δήµων (περίπου 

το 70%))  δεν έχει καταθέσει τα έγγραφα για τις οικιστικές πυκνώσεις. 

(Ήδη δια του προέδρου της ΚΕ∆Ε, Γιώργου Πατούλη, ζητήθηκε αναβολή). 

Οι χάρτες που έχουν αναρτηθεί δεν έχουν θεωρηµένα από τις πολεοδοµικές 

υπηρεσίες τα σχέδια πόλης και τα όρια των οικισµών. Ο δήµος Ζαγοράς - Μουρεσίου 

βρίσκεται στη διαδικασία της κύρωσης και της οριστικοποίησης όσον αφορά το 

ΣΧΟΑΠ του Καποδιστρικού ∆ήµου Μουρεσίου (οικισµοί Ανηλίου, Κισσού, 

Μουρεσίου, Τσαγκαράδας) και του Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) για τον 

καποδιστριακό ∆ήµο Ζαγοράς (Ζαγορά, Μακρυρράχη, Πουρί, και οι οικισµοί αυτών 

Οβριός, Ανάληψη, Άγιοι Σαράντα ). 

Ζητούµε να θεωρηθούν πριν από την ανάρτηση όλα τα όρια οικισµών και 

σχεδίων πόλεως από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία και να εξασφαλιστούν οι 

περιουσίες των κατοίκων, δηµοτών και ετεροδηµοτών του ∆ήµου Ζαγοράς - 

Μουρεσίου από τα προβλήµατα που προκύπτουν µε την ανάρτηση και κύρωση των 

δασικών χαρτών καθώς επίσης να διορθωθούν και τα λάθη στα όρια των οικισµών. 
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Προβλήµατα και ανακρίβειες θα ανακύψουν και µε την µεγάλη έκταση εντός 

οικισµού (3.700 στρέµµατα) για την κοινότητα Τσαγκαράδας. 

3. Όσον αφορά τις γεωργικές εκτάσεις και τον πρωτογενή τοµέα στο ∆ήµο 

Ζαγοράς Μουρεσίου . 

Τα προβλήµατα εστιάζονται : 

a. Στις εκχερσώσεις οι οποίες έγιναν στην περιοχή µας από το 

1950 µέχρι σήµερα (οι κάτοικοι της περιοχής τσάπιζαν τα 

καστανωτά και φύτευαν µηλιές και άλλα οπωροφόρα για να 

επιβιώσουν στη περιοχή).  

b. στις αγροτικές επιδοτήσεις τις οποίες έλαβαν οι παραγωγοί της 

περιοχής (προγράµµατα νέων γεωργών, σχέδια βελτίωσης, 

εξισωτική αποζηµίωση, η ενιαία ενίσχυσηκ.α ) 

c. στα επιχειρησιακά προγράµµατα τα οποία έχει ενταχθεί η 

περιοχή µέσω του αγροτικού συνεταιρισµού Ζαγοράς 

(ολοκληρωµένη καλλιέργεια κ.α) 

Σήµερα σύµφωνα µε τους νέους δασικούς χάρτες της χώρας, ερµηνεύοντας 

αεροφωτογραφίες του 1945  όπου δεκάδες χιλιάδες στρέµµατα καλλιεργούµενης γης 

στο ∆ήµο µας χαρακτηρίζονται ως δασικού ενδιαφέροντος αυτές οι αγροτικές 

επιδοτήσεις είναι στον αέρα. 

Υπάρχει κίνδυνος να επιβληθούν από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο σηµαντικές 

δηµοσιονοµικές διορθώσεις και πολλοί αγρότες της περιοχής µας να κληθούν να 

επιστρέψουν τα ποσά των επιδοτήσεων που έλαβαν στο παρελθόν.  

Στην επόµενη επταετούς διάρκειας προγραµµατική περίοδο η Ελλάδα θα 

γνωρίσει µείωση των κοινοτικών κονδυλίων που κατευθύνονται στον αγροτικό τοµέα, 

ενώ χιλιάδες αγρότες κινδυνεύουν να µείνουν εκτός επιδοτήσεων.  

Πέραν της απώλειας της κυριότητας χιλιάδων ιδιοκτησιών που θα προκύψει, 

το µεγάλο πρόβληµα προκαλείται από το γεγονόςότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ως οργανισµός 

που διαχειρίζεται το σύστηµα κατανοµής των επιδοτήσεων, θα υποχρεωθεί να 

λάβει υπόψη τα επίσηµα στοιχεία των δασικών χαρτών. 

Ζητούµε για το ∆ήµο Ζαγοράς- Μουρεσίου 

1. την αναστολή της κύρωσης και ανάρτησης των ∆ασικών Χαρτών και την 

δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων τουλάχιστον έως το τέλος του 2017, 

ώστε να εξεταστούν τα προβλήµατα που εντοπίζονται και να επανέλθει το 

θέµα µε σωστό και δίκαιο σχεδιασµό λαµβάνοντας υπόψιν συγκριτικά 

στοιχεία όπως τα αρχεία του ΟΣ∆Ε, του ΟΠΕΚΕΠΕ, των ∆/σων Αγροτικής 

Ανάπτυξης των περιφερειών. 

Να θεωρηθεί ως έτος βάσης το 2014 και οι δηλώσεις ΟΣ∆Ε που κατατέθησαν 

αυτή τη χρονιά. Έτσι θα ελαχιστοποιηθούν τα προβλήµατα και οι διορθώσεις θα 

γίνουν προς όφελος των αγροτών της περιοχής µας. 
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2. Να απαλειφθεί ή να ελαχιστοποιηθεί το κόστος του παράβολου που θα 

κληθούν να πληρώσουν οι πολίτες για την υποβολή αντιρρήσεων 

λαµβάνοντας υπόψη την αδυναµία των πολιτών να ανταπεξέλθουν σε ένα 

επιπλέον χαράτσι.  

3. Ειδικά για τα εκχερσωµένα αγροτεµάχια της περιοχής ζητούµε την 

εξαίρεση (ΚΑΤΆΡΓΗΣΗ) καταβολής τέλους αντιρρήσεων για τις εκτάσεις 

που εκχερσώθηκαν στη περιοχή από το 1945 εως σήµερα διότι ήταν ο  

µόνος τρόπος για να καλλιεργήσει και να επιβιώσει ο αγροτικός 

πληθυσµός της περιοχής (χρησιµοποιώντας ως επιχείρηµα και συγκριτικό 

πλεονέκτηµα το ορεινό και µειονεκτικό της περιοχής µε τον 

πολυτεµαχισµένο κλήρο, τις µικρές ιδιοκτησίες, τις µεγάλες εδαφικές 

κλίσεις  και το δύσβατο της περιοχής). 

4. Όσον αφορά τα καστανοτεµάχια που καλλιεργούνται στη περιοχή µας 

και τα οποία χαρακτηρίζονται ως δασικά (σε όλες τις κοινότητες του 

∆ήµου µας και κυρίως στο Πουρί, Ξουρίχτι, Κισσό, Τσαγκαράδα, 

Ανήλιο, Μούρεσι κ.α) ζητούµαι να µην υπάγονται στην δασική 

νοµοθεσία, να διορθωθούν από τους δασικούς χάρτες και να 

εξαιρεθούν από την υποχρέωση καταβολής τέλους αντίρρησης. 

5. Και τέλος ζητούµε και προτείνουµε ο ∆ήµος να αναλάβει τις ευθύνες του και 

να  απαιτήσει µε την αρµοδιότητα που του αναλογεί από την πολιτεία και σε 

συνεργασία µε :  

• Όλες τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες (∆/νση ∆ασών, ∆ασαρχείο, 

ΟΠΕΚΕΠΕ, ∆/νση Γεωργίας) 

• το Γραφείο ΟΣ∆Ε του Συνεταιρισµού Ζαγοράς,  

• τα τεχνικά γραφεία συµβούλων της περιοχής, 

• µε τους συµβούλους που έχει για τη σύνταξη διαχειριστικών µελετών  

Να σταθεί στο πλευρό των πολιτών οι οποίοι πλήττονται ως πρώτος 

βαθµός αυτοδιοίκησης. 

Να δηµιουργηθούν δύο σηµεία στο δήµο µας (ένα για την κάθε δηµοτική 

ενότητα, για τους δυο καποδιστριακούς δήµους), όπου τεχνικοί των βασικών 

ειδικοτήτων (τοπογράφος, δασολόγος, δικηγόρος) θα ενηµερώνουν τους δηµότες 

µας και θα τους βοηθούν αναλόγως. 

Τα προβλήµατα που θα προκύψουν θα είναι πολλά, η διαδικασία θα 

διαρκέσει µεγάλο χρονικό διάστηµα ο δηµότης πρέπει να βοηθηθεί και να ενισχυθεί 

από το πρώτο βαθµό αυτοδιοίκησης που είναι ο δήµος. 

Ο προβληµατισµός µας είναι µεγάλος διότι για ακόµη µια φορά σε τούτη τη 

χώρα τα λάθη και τις παραλείψεις αυτών που διοικούν, την ανεπάρκεια της 

διοίκησης την πληρώνουν οι διοικούµενοι, την πληρώνουν οι πολίτες! 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
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Επικεφαλής ∆.Σ 

Σαµαρά Μαρία 

                                    *************************                                     

Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 

Τσαπράζης Βασίλειος, έθεσε υπόψη του σώµατος, εισήγηση της οµάδας της 

ελάσσονος  µειοψηφίας, για τους ∆ασικούς Χάρτες, η οποία έχει ως παρακάτω: 

                                    *************************                                     

1. Η ανάρτηση των δασικών χαρτών αποτελεί µνηµονική δέσµευση την οποία 

στήριξαν µε µια φωνή ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Ν∆, ΠΑΣΟΚ, και Ποτάµι. Για το λόγο 

αυτό είναι πρόκληση να εµφανίζονται σήµερα ως «ανήξεροι» και 

«οργισµένοι» και να ζητάνε την αναστολή σε τοπικό επίπεδο ενώ σε κεντρικό 

επίπεδο συµφωνούν. Για την ουσία όµως και το περιεχόµενο σιωπούν, διότι 

συµφωνούνε. 

2. Από τον τρόπο σύνταξης και ανάρτησης των δασικών χαρτών φάνηκαν και οι  

σκοπιµότητες. Για την εύρεση των δασικών τµηµάτων εξετάστηκε 

αεροφωτογραφία του έτους 1945. H αεροφωτογραφία αν και καλύπτει 

ολόκληρη την επικράτεια έχει πολύ χαµηλή ανάλυση καθώς είναι σε κλίµακα 

1:42000 περίπου. ∆ηλαδή, 1εκατοστό στο χαρτί, αντιστοιχεί σε 420 µέτρα 

στην πραγµατικότητα. Αυτό πρακτικά σηµαίνει πως δεν µπορείς µόνο από 

την ψηφιακή ανάγνωση να αξιολογήσεις τον δασικό ή όχι χαρακτήρα µιας 

έκτασης. 

3. Επίσης λήφθηκαν υπόψη οι ορθοφωτοχάρτες της ΕΚΧΑ Α.Ε. περιόδου 2007-

2009. Αυτό γιατί επίσης καλύπτουν ολόκληρη την επικράτεια και προσφέρουν 

ακριβή προσδιορισµό συντεταγµένων. Όµως, οι ορθοφωτοχάρτες της ΕΚΧΑ 

παρέχουν υψηλή ανάλυση εντός του αστικού ιστού αλλά χαµηλή ανάλυση σε 

αγροτικές και δασικές εκτάσεις, ενώ ο χρόνος λήψης των φωτογραφιών 

(καλοκαίρι) µε τα δέντρα σε πλήρη ανάπτυξη του φυλλώµατος εµποδίζει την 

αναγνώριση του εδάφους. Συνεπώς δεν µπορείς µόνο από την ψηφιακή 

ανάγνωση να αξιολογήσεις τον δασικό ή όχι χαρακτήρα µιας έκτασης. 

4. Ο τρόπος προσδιορισµού δασικού ή µη χαρακτήρα µιας έκτασης µέσω της 

ανάρτησης αφαίρεσε µε συνοπτικές διαδικασίες:  

i. την επιτόπια αυτοψία από το οικείο ∆ασαρχείο. Η επιτόπια 

αυτοψία λαµβάνει υπόψη τις φυσικές συνθήκες, τη βλάστηση, 

ενώ ελέγχεται η ευρύτερη περιοχή ως προς την ωφελιµότητα 

και λειτουργία. 

ii. Άλλα στοιχεία του δασαρχείου από το αρχείο της υπηρεσίας 

(π.χ. νόµιµη ή παράνοµη εκχέρσωση, άδεια υλοτοµίας, κοπής 

κτλ). 

5. Συνεπώς η ανάρτηση των δασικών χαρτών αναπόφευκτα περιέχει 

συστηµατικά και τυχαία σφάλµατα, και ως εκ τούτου δεν µπορεί να 
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χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό του δασικού ή µη χαρακτήρα µιας 

έκτασης.  

6. Η ανάρτηση θα προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στα δασικά 

οικοσυστήµατα, αποχαρακτηρίζοντας µεγάλες εκτάσεις γης που είχαν προ 

του 1945 αλλά έχουν και σήµερα δασικό χαρακτήρα. Υπάρχουν στο ∆ήµο 

µας πολλές περιοχές από δασικά συστήµατα αείφυλλων πλατύφυλλων  και 

φυλλοβόλων  πλατύφυλλων που εξαιρούνται από το δασικό χαρακτήρα τόσο 

του έτους 1945 όσο και σήµερα. 

7. Αναπόφευκτα, ο ανορθόδοξος αυτός τρόπος  µε τη µορφή της ανάρτησης 

δασικών χαρτών µέσα από την ως άνω διαδικασία δεν αποσκοπεί στην 

προστασία του δάσους, των δασικών οικοσυστηµάτων, προς όφελος του 

περιβάλλοντος και κατ επέκταση των λαϊκών αναγκών. 

8. Η ανάρτηση των δασικών χαρτών µε την διαδικασία που ακολουθείται 

σχετίζεται µε την ανάγκη επιτάχυνσης των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων 

µέσα από αλλαγή της χρήσης της γης και την αξιοποίησης της προς όφελος 

της καπιταλιστικής εκµετάλλευσης και ενάντια στις ολοένα διευρυµένες 

κοινωνικές ανάγκες. 

9. Τα προβλήµατα που απορρέουν στον αγροτικό κόσµο, ιδιαίτερα στην µικρή 

αγροτιά που έχει µικρό και κατακερµατισµένο κλήρο είναι ενδεικτικά του 

τρόπου ανάρτησης των δασικών χαρτών και του σκοπού της ανάρτησης και 

χωρίζονται στην περιοχή του ∆ήµου µας στις εξής περιπτώσεις: 

i. Καλλιεργήσιµες εκτάσεις προ του 1945 και καλλιεργήσιµες 

εκτάσεις σήµερα θεωρούνται στην ανάρτηση ως δασικές µε 

αποτέλεσµα να απαιτείται υποβολή της αντίρρησης 

ii. Νόµιµες εκχερσώσεις εκτάσεων θεωρούνται στην ανάρτηση 

ως δασικές µε αποτέλεσµα επίσης να απαιτείται υποβολή 

αντίρρησης. 

iii. Περιπτώσεις που παράνοµες εκχερσώσεις εκτάσεων 

εµφανίζονται στην ανάρτηση ως δασικές. 

10. Τα προβλήµατα που απορρέουν στον αγροτικό κόσµο σχετίζονται άµεσα µε 

τις κατευθύνσεις της ΕΕ µέσω της ΚΑΠ στην αγροτική καλλιέργεια. Βασικός 

στόχος αποτελεί η αύξηση της παραγωγικότητας µέσω της συγκέντρωσης και 

συγκεντροποίησης της γης, µε ενδεχόµενη και την αλλαγή χρήσης της γης. 

Αυτό συνεπάγεται την µείωση του αριθµού των αγροτικών εκµεταλλεύσεων,  

συγκέντρωση του πολυκερµατισµένου κλήρου της µικρής αγροτιάς σε λίγους 

νέο τσιφλικάδες. Αποτελεί ένα ακόµη χτύπηµα που συµβάλλει στο ξεκλήρισµα 

των αγροτών της περιοχής µας. Ο µονόδροµος της Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής, της ΕΕ και των εγχώριων στηριγµάτων αναγάγει σε νόµιµη την 

ασυδοσία των µεγαλεµπόρων και πολυεθνικών, των µεγάλων αλυσίδων 

σουπερ µάρκετ να παίζουν µε τις τιµές των αγροτικών προϊόντων, να 
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κερδοσκοπούν µε πλαστά και διπλά τιµολόγια, και παράνοµη την µικρή 

αγροτιά που µάχεται για την επιβίωση και  βρίσκεται συνεχώς µε τη θηλιά στο 

λαιµό. 

11. Η µικρή προθεσµία ανάρτησης των δύο µηνών για την οριστική κύρωση 

υπηρετεί την ανάγκη επιτάχυνσης της καπιταλιστικής εκµετάλλευσης της γης. 

Για το σκοπό αυτό, την µελέτη ανέλαβε ιδιώτης και όχι τα κατά τόπους 

δασαρχεία. 

12. Για τους παραπάνω λόγους το µοναδικό αίτηµα πρέπει να είναι η άµεση 

απόσυρση της ανάρτησης των δασικών χαρτών. 

13. Η µετατροπή της γης, από εµπόρευµα που υπηρετεί την κερδοφορία του 

κεφαλαίου, σε κοινωνικό αγαθό προς όφελος του λαού µας  που θα έχει 

στόχο την ικανοποίηση των διευρυµένων κοινωνικών αναγκών, απαιτεί 

διαφορετική εξουσία. Απαιτεί εξουσία της εργατικής τάξης µε φυσικούς της 

συµµάχους την µικρή αγροτιά. Αυτή η εξουσία µπορεί να λύσει οριστικά το 

πρόβληµα της προστασίας του περιβάλλοντος, των δασών και 

οικοσυστηµάτων της χώρας µας ικανοποιώντας παράλληλα λαϊκές ανάγκες 

για άνοδο της ποιότητας ζωής. Τα δάση, τα οικοσυστήµατα, το νερό 

διαχειρίζονται από την λαϊκή εξουσία ως κοινωνικό αγαθό και όχι ως 

εµπόρευµα όπως είναι σήµερα.   

    Ζαγορά 12/03/2017 

                                    *************************                                     

Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νοµού Μαγνησίας, κ. Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος, 

ανέφερε τα παρακάτω: 

Τα προβλήµατα περιγράφηκαν από όλους και υπάρχει κοινή κατεύθυνση. 

Την ερχόµενη Τρίτη θα συζητηθούν στη Βουλή Τροπολογίες επί του θέµατος. Σχετικά 

µε τις αεροφωτογραφίες του 1945, είναι συνταγµατική επιταγή η χρήση τους ως των 

παλαιότερων αεροφωτογραφιών. Θεωρώ ότι υπήρχε επαρκές χρονικό διάστηµα 

κατάθεσης των ορίων οικισµών από τις Πολεοδοµίες των ∆ήµων. Όσον αφορά τα 

λάθη τα οποία διαπιστώνονται στους δασικούς χάρτες, υπάρχει πρόβλεψη για την 

διόρθωσή τους. Πιστεύω ότι είναι µικρό το διάστηµα για την υποβολή των 

αντιρρήσεων. Θα έπρεπε να υπάρχει παράταση. ∆ιευκρινίζεται από το αρµόδιο 

Υπουργείο, ότι οι δασικοί χάρτες δεν καθορίζουν την ιδιοκτησία. Αυτό θα γίνει 

αργότερα µε το κτηµατολόγιο. Σχετικά µε τα παράβολα, αυτά έχουν ήδη µειωθεί και 

προβλέπεται και περαιτέρω µείωσή τους. Υπάρχουν προβλήµατα, παραλείψεις και 

ασάφειες που θα διορθωθούν µε τις νοµοθετικές παρεµβάσεις προκειµένου να λυθεί 

το θέµα. 

Ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας Νοµού Μαγνησίας, κ. Μπουκώρος 

Χρήστος, ανέφερε τα παρακάτω: 

Αντιλαµβάνοµαι την απόγνωση του αγροτικού πληθυσµού, ο οποίος πλέον 

έχει να αντιµετωπίσει πολλά σοβαρά θέµατα. Οι δασικοί χάρτες πρέπει να 

ΑΔΑ: ΩΨ8ΥΩΡΚ-Θ8Π



αναρτηθούν προκειµένου να καταρτιστεί το κτηµατολόγιο. Οι χρήση των 

αεροφωτογραφιών του 1945 είναι όντως συνταγµατική πρόβλεψη. Από το 1945 

όµως έχουν διαµορφωθεί στη χώρα µας άλλες καταστάσεις. Μπορεί εποµένως ο 

νοµοθέτης να παρέµβει επ’ αυτού. Η περιοχή του ∆ήµου Ζαγοράς -Μουρεσίου έχει 

την ιδιαιτερότητα ότι είναι ορεινός και µειονεκτικός ∆ήµος. Οι αεροφωτογραφίες είναι 

χαµηλής ευκρίνειας και δεν δίνουν σαφή συµπεράσµατα. Πρέπει η Πολιτεία να λάβει 

υπόψη της και άλλα στοιχεία για τον ∆ήµο Ζαγοράς -Μουρεσίου. Υπάρχει αρχική 

κακή εφαρµογή του Νόµου. Το παράβολο είναι απαράδεκτο. Το µέτρο είναι 

φοροµπηχτικό γιατί το παράβολο είτε χάσεις είτε κερδίσεις την ένσταση, το χάνεις. 

Στις 25 Ιανουαρίου καταθέσαµε, οµάδα βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας, ερώτηση 

στη Βουλή σχετικά µε το θέµα.  Πρέπει επειγόντως να υπάρξει νοµοθετικά πρόβλεψη 

για τους ορεινούς και µειονεκτικούς ∆ήµους. Να αποκοµίσουµε από την εµπειρία των 

λαθών που έγιναν και να τα διορθώσουµε. Παρακολουθούµε στενά το θέµα και όλοι 

µαζί θα πιέσουµε για παράταση των προθεσµιών. 

Ο Βουλευτής της Χρυσής Αυγής  Νοµού Μαγνησίας, κ. Ηλιόπουλος 

Παναγιώτης, ανέφερε τα παρακάτω: 

Ότι ακούστηκαν από τους προαναφερόµενους Βουλευτές είναι λόγια του 

αέρα. Είναι όλοι µνηµονιακοί. Πρόκειται για φοροµπηχτικό νοµοσχέδιο. Ζητάµε την 

απόσυρσή του και να µην υπάρχει παράβολο και λάθη. ∆εν δεχόµαστε το 

νοµοσχέδιο. Το µόνο που ζητούν είναι χρήµατα για τους τοκογλύφους. Πρέπει να 

αποσυρθεί το νοµοσχέδιο. Συµφωνούµε ότι πρέπει να γίνει το κτηµατολόγιο. Έχουµε 

καταθέσει ερώτηση και περιµένουµε την απάντηση για να προχωρήσουµε στην 

κατάθεση σχετικής τροπολογίας. 

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Χριστοδούλου Γεωργία, ανέφερε τα παρακάτω: 

Το ζήτηµα είναι καίριο και έχει επανειληµµένα συζητηθεί στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο. Το κυρίαρχο θέµα είναι η σχέση ανάµεσα στην ιδιοκτησία και το δηµόσιο 

συµφέρον. Ο ∆ήµος µας είναι δασοκτήµονας. Η προστασία του δάσους είναι σοβαρό 

θέµα και ο ∆ήµος µας έχει προφυλάξει το δάσος του. Τα κόµµατα πρέπει να 

υποστηρίξουν ότι η κατάθεση των αντιρρήσεων δεν πρέπει να έχει κόστος, γιατί αυτή 

η γη δεν ανήκει στο κράτος, αλλά στο ∆ήµο και επιπλέον γιατί τα λάθη που 

εντοπίζονται οφείλονται αποκλειστικά στο κράτος. ∆εν είναι δυνατόν να συζητάµε µε 

όρους του 1945 για το 2017. Θεωρώ ότι είναι παράνοµο να εισπράττει το κράτος 

χρήµατα για κάτι που δεν του ανήκει και για λάθη που έχουν να κάνουν µε το ίδιο το 

κράτος.  

Ο ανεξάρτητος ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος, 

ανέφερε τα παρακάτω: 

Ευχαριστώ τους κατοίκους του Πουρίου οι οποίοι προκάλεσαν την σηµερινή 

συζήτηση, καθώς και όλους τους κατοίκους του ∆ήµου µας που συµµετέχουν σ’ 

αυτή. ∆ηµιουργήσαµε οικογένειες από αυτές τις εκτάσεις γης που πήραµε από τους 

γονείς µας. Η χρήση των αεροφωτογραφιών του 1945 και ο πρόχειρος τρόπος που 
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πλασάρεται το όλο θέµα δηµιουργεί υποψίες. Από το 1945 η χώρα έχει αναπτυχθεί 

σε όλους τους τοµείς. Φαίνεται ότι υπάρχει θέληση να ξεκληριστεί ο αγροτικός 

τοµέας. ∆εν έγιναν παρεµβάσεις που απαιτούνταν από καµιά από τις προηγούµενες 

κυβερνήσεις και τώρα καλείται ο αγροτικός κόσµος να το πληρώσει αυτό.  Προτείνω 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να στηρίξει τα υποµνήµατα των κατοίκων όλων των 

κοινοτήτων τα οποία κατατέθηκαν, να επικαιροποιηθούν και προτείνω µέχρι να 

γίνουν αποδεκτά αυτά τα οποία ζητούνται µε τα υποµνήµατα, κανείς αγρότης να µην 

κάνει ένσταση για τα αγροκτήµατα τα οποία ήδη δηλώνονται στο ΟΣ∆Ε και ο ∆ήµος 

να τους καλύψει πλήρως ως προς αυτό. Τελειώνοντας δηλώνω ότι στέκοµαι πλάι 

στους αγρότες και θα επανέλθω στη θέση µου στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 

ψηφοφορία του θέµατος. 

Ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισµού Ζαγοράς, κ. Λάσκος Αντώνιος, 

τόνισε ότι ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Ζαγοράς, στηρίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε 

ότι αυτό χρειαστεί. 

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μούρεσι, κ. Μαµούρης Ευάγγελος, 

ανέφερε τα παρακάτω: 

Συµφωνώ µε την τοποθέτηση του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Χιώτη ∆ηµήτριου 

- Μαρίνου και προτείνω να συµπληρωθεί η πρότασή του όχι µόνο για τις δηλωµένες 

στο ΟΣ∆Ε, αλλά για όλες τις εκτάσεις του ∆ήµου µας που δηλώνονται στο Ε9. 

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου ∆ηµητρίου, κ. Χριστοδούλου 

Αλέξανδρος, ανέφερε τα παρακάτω: 

Συµφωνώ µε την τοποθέτηση του κ. Μαµούρη. Θα πρέπει επίσης να 

εξεταστεί τι θα γίνει µε τα εγκαταλελειµµένα κτήµατα.  

Ο  Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ζαγοράς, κ. Κοµνηνός Βάϊος, ανέφερε 

τα παρακάτω: 

Όλοι ρίχνουν το µπαλάκι στους άλλους για υφαρπαγή ψήφων. 

Συντασσόµαστε µε το υπόµνηµα των κατοίκων του Πουρίου και µε ότι αποφασίσει το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο. Για όποια ιδιοκτησία υπάρχουν συµβόλαια, να εξαιρεθεί από 

τους δασικούς χάρτες. Ζητάµε από τους Βουλευτές και την Πολιτεία να µας αφήσουν 

να καλλιεργήσουµε.  ∆εν δεχόµαστε να αγοράσουµε τη γη µας. ∆ε θα δεχθούµε στο 

εξής οτιδήποτε έχει φοροµπηχτικό χαρακτήρα. 

Ο Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Ζαγοράς, κ. Κοντογιώργος Απόστολος, ανέφερε τα 

παρακάτω: 

Συµφωνώ µε τα αιτήµατα των κατοίκων, όπως αυτά αναφέρονται στα 

υποµνήµατα που κατατέθηκαν. Προτείνω επίσης, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σήµερα να 

λάβει απόφαση και να εξουσιοδοτήσει την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου για να 

γίνει προσφυγή κατά του Νόµου και της ανάρτησης του δασικού χάρτη. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Αλτίνης Ανέστης, ανέφερε τα παρακάτω: 

Θεωρώ κοµβικό σηµείο για το θέµα, την εισήγηση της ∆ηµοτικής Συµβούλου 

κ. Χριστοδούλου, για το λόγο ότι ο ∆ήµος µας είναι δασοκτήµονας. Το δάσος µας δεν 
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είναι δηµόσιο. Τα χρήµατα των αντιρρήσεων γιατί εποµένως να τα εισπράξει το 

κράτος ; Στηρίζω την πρόταση του Αντιδηµάρχου κ. Κοντογιώργου, για προσφυγή 

κατά του Νόµου και της ανάρτησης του δασικού χάρτη στο Συµβούλιο της 

Επικρατείας.  

Ο Πρόεδρος του Αγροτικού  Συλλόγου Πουρίου, κ. Βασιλείου Γεώργιος, 

ανέφερε τα παρακάτω: 

Ευχαριστώ όσους στηρίζουν το υπόµνηµα των κατοίκων της Τ.Κ. Πουρίου. 

Επίσης διερωτώµαι µε ποια ιδανικά αν χρειαστεί θα πολεµήσουµε για τη γη µας ;  

Ο Τοπικός Σύµβουλος της Κοινότητας Μακρυράχης, κ. ΓεωργούδηςΦίλιππος, 

ανέφερε τα παρακάτω: 

∆εν οφείλουµε τίποτα και δεν αναγνωρίζουµε ότι οφείλουµε τίποτα στο 

κράτος. 

Ο Ιερέας του Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας Κισσού, ανέφερε τα παρακάτω: 

Υπάρχει στο ∆ήµο µας εκκλησιαστική περιουσία. Υπάρχουν γι’ αυτή 

συµβόλαια και επίσης δικαιώµατα άρδευσης. Ζητάω ενηµέρωση και έγγραφη 

απάντηση για το αν η εκκλησία θα πρέπει να ενεργήσει µόνη της ή ο ∆ήµος θα 

ενεργήσει εκ µέρους όλων; 

Ο Πρόεδρος του Αγροτικού συλλόγου Μακρυράχης, κ. Νάσιος, ανέφερε τα 

παρακάτω: 

Υπάρχουν πολλά έξοδα στον αγροτικό τοµέα. ∆εν αντέχουµε άλλο. Θα 

πρέπει να βρεθεί άµεσα µια λύση. 

∆ευτερολογώντας ο Βουλευτής Ν. Μαγνησίας της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. 

Μπουκώρος Χρήστος, ανέφερε τα παρακάτω: 

Η τροπολογία  η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από Βουλευτές της Νέας 

∆ηµοκρατίας είναι πολύ σηµαντική. Προτείνουµε σ’ αυτή, για εκτάσεις οι οποίες 

έχουν εκχερσωθεί οι αντιρρήσεις να γίνονται ατελώς. Να πάψει επιπλέον έως το 

2019 η επιβολή κάθε προστίµου. Σε πρώτη φάση δεν κρίνεται το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς.  Ζητάµε να υπάρχει πρόβλεψη στην τροπολογία του Υπουργείου για τους 

ορεινούς και µειονεκτικούς ∆ήµους, ακόµη και αν αφορά παράνοµες εκχερσώσεις.  Η 

µη υποβολή αντιρρήσεων είναι καθαρά προσωπική ευθύνη του καθενός. Το θέµα 

χρειάζεται οργάνωση για να το αντιµετωπίσουµε, γιατί είναι επικίνδυνο για τον τόπο. 

Πρέπει να δοθεί παράταση και να γίνονται ατελώς οι αντιρρήσεις για τους αγρότες 

και να µην επιβληθεί κανένα πρόστιµο από το ∆ασαρχείο έως το 2019. Επίσης 

δεσµευόµαστε ότι αν οι νοµοθετικές ρυθµίσεις της παρούσας κυβέρνησης δεν είναι 

στη σωστή κατεύθυνση, όταν γίνουµε κυβέρνηση θα λύσουµε το θέµα. 

Ο κ. Κλειδωνάρης Κωνσταντίνος, µε την ιδιότητα του Νοµικού Συµβούλου του 

∆ήµου και του Αγροτικού Συνεταιρισµού Ζαγοράς, ανέφερε τα παρακάτω: 

Αυτό που ζητείται σήµερα από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, να προτρέψει τον 

κόσµο να µην υποβάλλουν αντιρρήσεις, δεν είναι αρµοδιότητα του ∆ήµου και δεν 

είναι νόµιµο, καθώς σαν Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να εκτελεί τις 
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αποφάσεις της Πολιτείας. Η απόφαση αυτή θα ελεγχθεί και θ’ ακυρωθεί από τις 

αρµόδιες αρχές. 

Όσον αφορά αυτό που ζητήθηκε για την δηµιουργία δύο γραφείων που θα 

παρέχουν συµβουλευτικές υπηρεσίες, δεν είναι νοµικά ορθό και ο ∆ήµος δε θα 

µπορεί να καλύψει τα έξοδά τους, καθόσον δε θα εγκριθεί η δαπάνη από τις αρµόδιες 

αρχές. Υπάρχει θολή ατµόσφαιρα για τους δασικούς χάρτες. Τώρα κρίνεται ο 

χαρακτήρας της έκτασης και όχι η ιδιοκτησία. Αυτό θα κριθεί αργότερα µε το 

Κτηµατολόγιο.  

Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 

Τσαπράζης Βασίλειος, τόνισε ότι το κράτος παρεµβαίνει για το χαρακτήρα της 

έκτασης και πρέπει να αποσυρθεί ο νόµος στο σύνολό του. 

Ο κ. ∆ήµαρχος, ανέφερε τα παρακάτω: 

Υπήρξε σήµερα µια µεγάλη και αναλυτική συζήτηση. Οι βουλευτές που είναι 

παρόντες άκουσαν ότι εµείς θα διεκδικήσουµε την περιουσία µας. ∆εν πρόκειται σαν 

∆ήµος να σταµατήσουµε. Θα πάρουµε σήµερα µια απόφαση και παράλληλα θα 

δώσουµε µια προθεσµία στην κυβέρνηση και την επόµενη εβδοµάδα θα δούµε πως 

θα προχωρήσουµε µε δυναµικές κινητοποιήσεις και δράσεις πλέον όλων µας.  

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Χιώτης ∆ηµήτριος, τόνισε ότι όλοι 

θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι εκχερσώσεις όπου αυτές έγιναν, δεν έγιναν σε 

δηµόσιο δάσος, αλλά σε ιδιωτικά και σε διακατεχόµενα δάση για τα οποία υπάρχουν 

νόµιµοι τίτλοι µεταβιβάσεων.  

Ο ανεξάρτητος ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος, 

ανέφερε τα παρακάτω: 

Πρέπει σήµερα ο κόσµος να γνωρίζει τι κέρδισε. Ζητώ την επόµενη εβδοµάδα 

να γίνει ∆ηµοτικό Συµβούλιο, προκειµένου να δούµε τι θα περιλαµβάνει η τροπολογία 

την οποία θα καταθέσει το Υπουργείο και αναλόγως να αποφασίσουµε τι 

κινητοποιήσεις θα κάνουµε. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Ευαγγέλου Νικόλαος, τόνισε ότι συµφωνεί µε 

όλες τις απόψεις που διατυπώθηκαν κατά τη συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πουρίου, κ. Χιώτης Νικόλαος, τόνισε ότι πρέπει να 

εξεταστούν οι κινητοποιήσεις που θα γίνουν. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Βασταρδής Κωνσταντίνος, τόνισε ότι συµφωνεί 

µε την πρόταση του κ. ∆ηµάρχου και της κ. Χριστοδούλου. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος, τόνισε ότι θα πρέπει να 

έχουµε µία πρόταση προς ψήφιση, η οποία να περιλαµβάνει τα αιτήµατα των 

κατοίκων και των φορέων της περιοχής µας, προκειµένου να επιτευχθεί οµοφωνία. 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Χιώτης ∆ηµήτριος, ανέφερε τα 

παρακάτω: 

Υπάρχει προς ψήφιση η πρόταση του κ. ∆ηµάρχου, µε την οποία 

συµφωνούν, όπως προέκυψε από τη συζήτηση, όλες οι δηµοτικές παρατάξεις, η 
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οποία αφορά τα αιτήµατα που συµπεριλαµβάνονται στα υποµνήµατα τα οποία 

κατατέθηκαν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο από τους κατοίκους και τους φορείς των 

Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στη µε αριθµό 5/2017 απόφαση του σώµατος. 

Επιπλέον, να περιµένουµε τις τροπολογίες, οι οποίες θα κατατεθούν εντός των 

επόµενων ηµερών από το Υπουργείο και στη συνέχεια, σε περίπτωση µη 

ικανοποίησης των αιτηµάτων µας, να εξεταστεί η µορφή των κινητοποιήσεων και των 

δράσεων στις οποίες θα προχωρήσουµε από κοινού, ∆ήµος, δηµότες και φορείς της 

περιοχής. Επιπλέον, να εξουσιοδοτήσουµε την Οικονοµική Επιτροπή να προχωρήσει 

άµεσα σε διορισµό πληρεξουσίου ∆ικηγόρου, για να προβεί σε κατάθεση αίτησης 

ακύρωσης, κατά του νόµου και της ανάρτησης του δασικού χάρτη της περιοχής µας, 

στο Συµβούλιο της Επικρατείας. 

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε το Σώµα σε ονοµαστική ψηφοφορία 

προκειµένου να αποφασίσει επί του θέµατος.  

Υπέρ της πρότασης του κ. ∆ηµάρχου, ψήφισαν όλοι οι παρόντες  ∆ηµοτικοί 

Σύµβουλοι, ήτοι : 

Ο Αντιδήµαρχος  κ. Σουλδάτος Απόστολος, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

κ. Χιώτης ∆ηµήτριος, η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Χριστοδούλου Γεωργία,  

ο Αντιδήµαρχος κ. Κοντογιώργος Απόστολος,ο ∆ηµοτικός  Σύµβουλος κ. Αλτίνης 

Ανέστης, ο Αντιδήµαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. 

Βασταρδής Κωνσταντίνος,κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος, κ. Καουνάς Βασίλειος, ο 

Αντιδήµαρχος κ. Ρεπανίδης Βασίλειος,ο Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. 

Κουτσελίνης Προκόπιος, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Λεβέντης ∆ηµήτριος,κ. Σαµαρά 

Μαρία, ο Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ.Κατσιφός Απόστολος,οι 

∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, κ. Ευαγγέλου Νικόλαος, κ. Τσαπράζης Βασίλειος, κ. Κουρελάς 

Τριαντάφυλλος και κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος. 

Επίσης υπέρ της πρότασης του κ. ∆ηµάρχου, ψήφισαν όλοι οι παρόντες 

Πρόεδροι της ∆ηµοτικής και των Τοπικών Κοινοτήτων, ήτοι: 

Ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Ζαγοράς κ. Ψαθάς Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πουρίου κ. 

Χιώτης Νικόλαος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μακρυράχης κ. Κουφογιάννης ∆ηµήτριος, ο 

Πρόεδρος της Τ.Κ. Ανηλίου κ. Μαργαρίτης Στέφανος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγίου 

∆ηµητρίου κ. Χριστοδούλου Αλέξανδρος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μούρεσι κ. Μαµούρης 

Ευάγγελος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Τσαγκαράδας κ. Νάνος Παναγιώτης και ο 

Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Ξουριχτίου κ. Νάνος Κωνσταντίνος. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

• Την πρόταση του κ. ∆ηµάρχου 

• Τις εισηγήσεις των δηµοτικών παρατάξεων 

• Τα υποµνήµατα των κατοίκων των Τ.Κ. του ∆ήµου 

• Τη µε αριθµό 5/2017 απόφασή του 

• Τ’ αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας  
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• Τις διάφορες τοποθετήσεις    

• και µετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Αιτείται, από τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες : 

1.Την αναστολή της ανάρτησης των δασικών χαρτών και την ανάκληση των ήδη 

αναρτηθέντων δασικών χαρτών. 

2.Τη διόρθωση όλων των ανακριβειών, των λαθών και των παραλείψεων πριν την 

νέα ανάρτησή τους. 

3. Τη θεώρηση, πριν από την ανάρτηση, όλων των ορίων των οικισµών και των 

σχεδίων πόλεως, από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία της κάθε περιοχής. 

4. Τη θεώρηση των ορίων των διανοµών από την υπηρεσία πολιτικής γης του 

υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

5. Την κατάργηση του υπέρογκου τέλους υποβολής αντιρρήσεων ή έστω τον 

περιορισµό του σε συµβολικό ύψος. 

6. Τη χορήγηση µεγαλύτερης, τουλάχιστον διπλάσιας, προθεσµίας για την υποβολή 

αντιρρήσεων. 

7. Την ανάρτηση των δασικών χαρτών, πέραν της ηλεκτρονικής εφαρµογής του 

Κτηµατολογίου, στα ∆ηµοτικά καταστήµατα των οικείων ∆ήµων της χώρας. 

8. Την ανάρτηση των δασικών χαρτών στο Νοµό Μαγνησίας, µε τµηµατικό τρόπο, 

όπως συνέβη εξάλλου σε πολλούς νοµούς της χώρας (Ηράκλειο, Καβάλα, Λαµία 

κ.α.), ώστε να είναι δυνατή η σταδιακή απόκτηση εµπειρίας επί των διαδικασιών από 

τους εµπλεκόµενους φορείς, τόσο για τον έλεγχο και την υποβολή αντίρρησης όσο 

και για την άµεση εκδίκαση των αντιρρήσεων και την τελεσίδικη κύρωση των 

δασικών χαρτών, ώστε να µην τίθενται σε "κατάστασης οµηρίας" για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα τα ακίνητα.  

9. Οι ∆ασικοί Χάρτες να µη συνταχθούν µε βάση τις αεροφωτογραφίες του 1945 και 

του 2008, µε δεδοµένο το γεγονός ότι οι αεροφωτογραφίες του 1945 ήταν αµέσως 

µετά τον πόλεµο, όπου η χώρα παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης, ενώ οι 

αεροφωτογραφίες του 2008, ελήφθησαν στην περιοχή µας το καλοκαίρι που υπήρχε 

έντονη φυλλοβολία, γεγονός που εξοµοιώνει τις καλλιεργούµενες καστανιές µε τις 

άγριες καστανιές, ενώ και οι υπόλοιπες καλλιεργούµενες εκτάσεις δεν είναι δυνατό να 

εξακριβωθούν. 

10. Όλες οι καλλιεργούµενες εκτάσεις, οι οποίες έχουν δηλωθεί στο Ο.Σ.∆.Ε., έχουν 

επιδοτηθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και δηλώνονται στα οικεία έντυπα Ε 9 ως 

καλλιεργούµενες αγροτικές εκτάσεις (µηλεοπερίβολα, ελαιοπερίβολα, καστανωτά), να 

εξαιρεθούν από το δασικό χάρτη και να ληφθεί υπόψη η σηµερινή τους µορφή και 

µόνο (2016). 
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11.Τα καστανοτεµάχια που καλλιεργούνται στη περιοχή µας και τα οποία 

χαρακτηρίζονται ως δασικά (σε όλες τις κοινότητες του ∆ήµου µας και κυρίως στο 

Πουρί, Ξουρίχτι, Κισσό, Τσαγκαράδα, Ανήλιο, Μούρεσι κ.α), να µην υπαχθούν στη 

δασική νοµοθεσία, να γίνει διόρθωση του χαρακτήρα τους στο δασικό χάρτη και να 

εξαιρεθούν από την υποχρέωση καταβολής τέλους αντίρρησης. 

Β. Αναµένει την κατάθεση, εντός των προσεχών ηµερών, των απαιτούµενων και 

εξαγγελθέντων τροπολογιών από µέρους της κυβέρνησης, προς επίλυση των 

σοβαρότατων προβληµάτων που έχουν δηµιουργηθεί στους δηµότες και στο ∆ήµο 

Ζαγοράς - Μουρεσίου, από την ανάρτηση του δασικού χάρτη, προκειµένου εν 

συνεχεία, σε περίπτωση µη ικανοποίησής τους, να καθοριστεί η µορφή και η έκταση 

των κινητοποιήσεων και των δράσεων, προς ικανοποίηση των ανωτέρω αιτηµάτων, 

από το ∆ήµο, τους δηµότες και τους φορείς της περιοχής µας. 

Γ. Εξουσιοδοτείται η Οικονοµική Επιτροπή, να προχωρήσει άµεσα σε διορισµό 

πληρεξουσίου ∆ικηγόρου, για να προβεί σε κατάθεση αίτησης ακύρωσης, κατά του 

νόµου και της ανάρτησης του δασικού χάρτη της περιοχής µας, στο Συµβούλιο της 

Επικρατείας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 50/2017.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως 

εξής:  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                               ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ,20.03.2017  

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ   
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