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AΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ.  1 / 2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Φολεγάνδρου. 

Αριθμός Απόφασης  12 / 2019 

Θέμα: «Διαφωνία επί του Δασικού Χάρτη Φολεγάνδρου» 

              Στη Φολέγανδρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14/01/2019, ημέρα της 

εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00, συνήλθαν σε δημόσια  συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Φολεγάνδρου, κατόπιν της υπ' αριθμόν 32/09-01-2019 έγγραφης 

πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ A΄ 87), στο Δήμαρχο και στο Συμβούλιο του 

Δήμου και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Φολεγάνδρου.   

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ότι επί συνόλου δέκα (13) μελών 

βρέθηκαν παρόντα οκτώ  (7) ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ Κ. 1. ΜΑΚΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ    

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 2. ΟΘΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

3. ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ   

4. ΛΙΖΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ   5. ΛΙΖΑΡΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

6.  ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 6. ΒΕΝΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ  

ΑΝ ΚΑΙ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ  

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η Δημοτική Υπάλληλος Γεραγάλα Σταυρωνία για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: 
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             Όπως είναι γνωστό πρόσφατα έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες σε πολλές περιοχές της χώρας 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3889/2010 όπως αυτός ισχύει σήμερα. 

            Στους χάρτες αυτούς προσδιορίζεται η μορφή των εκτάσεων σύμφωνα με τις αεροφωτογραφίες 

που έχουν ληφθεί το 1945 ή το 1960, τις διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς, καθώς και 

την υφιστάμενη μορφή. 

           Μεταξύ των περιοχών στις οποίες έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες, περιλαμβάνεται και συνολική 

έκταση του Δήμου μας. 

Από μια πρώτη όμως μελέτη του χάρτη αυτού παρατηρούμε τα εξής: 

• Χαρακτηρίζονται ως χορτολιβαδικές, εκτάσεις οι οποίες καλύπτουν μεγάλο ποσοστό  της 

συνολικής επιφάνειας του νησιού. Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις όμως μετά τον Ν.4280/2014, θεωρούνται 

πλέον ως δασικές και διαχειρίζονται ανάλογα. Επομένως, ισχύει για τις εκτάσεις αυτές το τεκμήριο 

κυριότητας υπέρ του Δημοσίου αν και τυπικά το τεκμήριο αυτό δεν έπρεπε να ισχύει για τις Κυκλάδες 

δεδομένου του γεγονότος ότι τα νησιά γενικά και ειδικότερα η Φολέγανδρος είναι όλη ιδιόκτητη με 

τίτλους ιδιοκτησίας, χωρίς δημόσια κτήματα. 

• Οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως χορτολιβαδικές στον δασικό χάρτη, στις 

αεροφωτογραφίες λήψεως των ετών 1945 και 1960 ως επί το πλείστον φέρουν αγροτική μορφή παρόμοια 

με τις όμορες προς αυτές εκτάσεις. Επομένως ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός της παλαιάς μορφής στις 

περισσότερες περιπτώσεις είναι παντελώς εσφαλμένος. 

• Στις ίδιες εκτάσεις σήμερα παρατηρούνται τα ίχνη των παλαιότερων καλλιεργειών, δηλαδή 

παρατηρούνται εντός αυτών αναβαθμίδες πεζούλια, τοιχία ξηρολιθιάς, αλώνια, ερείπια αγροτικών 

οικίσκων, στέρνες κτλ. Παρόμοια εικόνα παρατηρούμε και στις όμορες εκτάσεις, οι οποίες δεν 

χαρακτηρίζονται χορτολιβαδικές. 

                Χαρακτηριστικά παραδείγματα των περιπτώσεων που αναφέρουμε παραπάνω φαίνονται και στα 

συνημμένα αποσπάσματα των παλαιότερων και πρόσφατων αεροφωτογραφιών. 

                 Επομένως συμπεραίνουμε ότι γενικά ο δασικός χάρτης του Νησιού έχει συνταχθεί πρόχειρα, δεν 

ακολουθεί τις προδιαγραφές σύνταξής του που περιγράφονται στην σχετική νομοθεσία (ΦΕΚ 

1811/Β/2007) με αποτέλεσμα να περιλαμβάνονται εντός αυτού σημαντικές εκτάσεις οι οποίες δεν 

πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια. 

                  Το γεγονός βέβαια αυτό υποχρεώνει κάθε θιγόμενο ιδιοκτήτη να υποβάλλει αντίρρηση ενώπιον 

της αρμόδιας επιτροπής, να καταβάλλει για τον σκοπό αυτό το ανάλογο παράβολο, να υποβληθεί σε 

έξοδα για τις αμοιβές των Μηχανικών που θα αναλάβουν την υποστήριξη της κάθε αντίρρησης, την 

σύνταξη τοπογραφικών μελετών και να υποχρεωθεί να μεταβεί στην Σύρο για να παραστεί στην εξέταση 

της αντίρρησής του κτλ. 

                  Τα παραπάνω επακόλουθα της εσφαλμένης προσέγγισης του σοβαρού αυτού θέματος εκ 

μέρους της πολιτείας, δημιουργούν μια άδικη και άνιση αντιμετώπισης του   νησιού και επομένως 

κρίνεται σκόπιμη η συνολική επανεξέταση του χάρτη και όχι μόνο. 

Είναι επίσης δεδομένο ότι τα υψηλά παράβολα που θα πρέπει να καταβληθούν για την υποβολή 

των αντιρρήσεων κυρίως για τις μεσαίες και μεγάλες ιδιοκτησίες, σε συνδυασμό με τις αμοιβές των 

μηχανικών που θα απαιτηθούν για την σύνταξη των αντιρρήσεων στην συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, 
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θα οδηγήσει πολλούς ιδιοκτήτες στην εγκατάλειψη της διεκδίκησης των ιδιοκτησιών τους με αποτέλεσμα 

το Δημόσιο να γίνει κύριος εκτάσεων οι οποίες παλαιότερα αποτελούσαν αγροτικές καλλιέργειες – 

πατρογονικές ιδιοκτησίες και οι οποίες σήμερα για διάφορους κοινωνικοπολιτικούς και οικονομικούς 

λόγους έχουν εγκαταλειφτεί. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να μεταβληθεί και το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς σε πολλές αγροτικές περιοχές υπέρ του Δημοσίου. 

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλώ όπως εγκριθεί η εισήγησή μου για άμεση απόσυρση του 

συγκεκριμένου χάρτη της Ν. Φολεγάνδρου με σκοπό την συνολική επανασύνταξή του σύμφωνα με τις 

κείμενες προδιαγραφές και με ορθολογιστικά κριτήρια. 

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,  αφού έλαβαν υπόψη τους την ανωτέρω εισήγηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνουν την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και ζητάνε την 

άμεση απόσυρση του δασικού χάρτη του νησιού με σκοπό την αναθεώρησή του. 

Επίσης εγκρίνουν τη συμμετοχή του Δήμου μας σε τυχόν ενέργειες χρειαστούν από την 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, την ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και τους Δήμους της περιοχής μας, με σκοπό την 

προστασία των ιδιόκτητων ακινήτων του νησιού μας και την ορθά υλοποίηση των δασικών χαρτών. 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 12.         

Για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 

                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 
2. ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
3. ΛΙΖΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
4. ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ            
5. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ   
6. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ 
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