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Προς:

─ Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
    κ.Κώστα Σκρέκα 
    secmin@ypen.gr 

Θέμα: Παράταση υποβολής Αντιρρήσεων για τους Αναρτημένους Δασικούς Χάρτες στην 
ΠΕ Ηρακλείου και Λασιθίου.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Η υποβολή αντιρρήσεων για τον  (αρ. αποφ. 554/29-1-2021) Δασικό Χάρτη της ΠΕ 
Ηρακλείου καθώς και για τον  (αρ. αποφ. 346/29-1-2021) Δασικό Χάρτη της ΠΕ Λασιθίου 
είναι η 16η Μαΐου 2022. Ως ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ  θεωρούμε αναγκαίο και σκόπιμο να δοθεί 
παράταση στην υποβολή αντιρρήσεων των Δασικών Χαρτών έως 31-12-2022 και αυτό γιατί:

● λόγω της πανδημίας και της απόφασης των συμβολαιογράφων να απέχουν από τα 
καθήκοντά τους  αρκετοί ιδιοκτήτες ακινήτων δεν μπορούν να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή Αντιρρήσεων των Δασικών Χαρτών με 
αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι περιουσίες τους  

● η υποβολή Αντίρρησης για τους Δασικούς Χάρτες απαιτεί να απευθυνθούν οι 
ιδιοκτήτες ακινήτων σε μηχανικούς, συμβολαιογράφους, δικηγόρους όπου ο φόρτος εργασίας 
τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι τεράστιος μιας και είναι σε εξέλιξη και η υποβολή 
δηλώσεων του  Κτηματολογίου στην ΠΕ Ηρακλείου

● μετά την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών, άλλαξε η σχετική νομοθεσία και υπήρξαν 
ανακοινώσεις και δημοσιεύματα που δημιούργησαν την εντύπωση στους πολίτες ότι θα 
υπήρχε  ουσιαστική αναμόρφωση των Δασικών Χαρτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, κάτι όμως 
που δεν έγινε τελικά με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικά λάθη τα οποία πρέπει να 
διορθωθούν πριν την κύρωση τους

● το κόστος επιβάρυνσης των πολιτών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής 
των Αντιρρήσεων για τους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών 
εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των αγαθών  δεν είναι αμελητέο 

 Φυσικά και θεωρούμε αναγκαία την κύρωση των Δασικών Χαρτών με τεράστια οφέλη 
στην προστασία του Περιβάλλοντος και τη χωροταξία της χώρας όμως η παράταση υποβολής 
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αντιρρήσεων των Δασικών Χαρτών έως 31-12-2022  είναι επιτακτική δεδομένου των 
συνθηκών για την διευκόλυνση των πολιτών.

Αναμένουμε τις ενέργειες σας.

  Κοινοποίηση:
- Βουλευτές Ηρακλείου
- Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σταύρο Αρναουτάκη, arnaoutakis@crete.gov.gr
- Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, κ. Γιάννη Κουράκη,  info@pedkritis.gr 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, κ. Μαρία Κοζυράκη, ggg@apdkritis.gov.gr
- Μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ
- ΜΜΕ

  Εσωτερική διανομή:
- Mέλη της «Α» ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Μέλη Πειθαρχικού Συμβουλίου μελών ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Εκλεγμένοι στη Κεντρική Αντιπροσωπεία μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Γραφείο Προϊσταμένης
- Γραφείο Μηχανικών
- Χρονολογικό αρχείο
- Φάκελος Δ.Ε.
- Ιστοσελίδα ΤΕΕ/ΤΑΚ
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