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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Ειδικά προβλήματα στους δασικούς χάρτες στην περιοχή του Πάικου της
ΠΕ Κιλκίς»

Οι δασικοί χάρτες αποτελούν ένα εμβληματικό έργο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ,
δείχνοντας έτσι πως μπορεί να προχωρήσει μια δύσκολη αλλά απαραίτητη
μεταρρύθμιση όταν υπάρχει σχέδιο και πολιτική βούληση. Αυτό το σημαντικό έργο η
κυβέρνηση της ΝΔ κατάφερε και επεδίωξε να ναρκοθετήσει.
Σήμερα, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την ομολογία αποτυχίας της κυβέρνησης όσον
αφορά την ανάρτηση των δασικών χαρτών, καθώς η ολοκλήρωση τους στο σύνολο της
επικράτειας λαμβάνει συνεχώς παρατάσεις και αναβολές και σε όποιες περιοχές
ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των δασικών χαρτών υπάρχει μια πλειάδα προβλημάτων, τα
οποία επιβαρύνουν τους πολίτες εν μέσω πανδημίας.
Στην ΠΕ Κιλκίς ήδη με σχετική εγκύκλιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/86934/2495/10.9.2020 ΑΔΑ: Ω5ΧΘ4653Π8-ΑΔΗ) διόρθωσε μερικώς
κάποια από τα προβλήματα που προέκυψαν με την ανάρτηση των δασικών χαρτών,
όσον αφορά τα θέματα διανομών και αναδασμών αγροτικών εκτάσεων, γεγονός που
αποδεικνύει τα λάθη αλλά και τις σπασμωδικές κινήσεις του Υπουργείου, που δεν λύνουν
το σύνολο των προβλημάτων.
Ένα άλλο ειδικό θέμα έχει προκύψει στα καστανοτεμάχια της περιοχής του Πάικου, τα
οποία στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι αναγνωρισμένα ως ιδιωτικά, είτε με Αποφάσεις
του Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών, είτε με δικαστικές αποφάσεις. Όμως αυτές οι
νόμιμες πράξεις του Δημοσίου απαξιώνονται από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με την
δήλωση που υπέβαλε η Διεύθυνση Δασών στα αρμόδια γραφεία κτηματογράφησης. Με
την επιλογή αυτή εγείρονται σοβαρά προβλήματα που συνδέονται με το ιδιοκτησιακό
καθεστώς που επηρεάζουν το σύνολο σχεδόν των ιδιοκτητών των καστανοτεμαχίων του
Πάικου και του εισοδήματος αυτών.
Επειδή η εκμετάλλευση του κάστανου για τους κατοίκους των οικισμών του Πάικου
αποτελεί σημαντικό μέρος του εισοδήματος τους και είναι άμεσα συνδεδεμένο με την
επιβίωση τους και τη διαμονή τους στα συγκεκριμένα ακριτικά χωριά
Επειδή οφείλουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία της ανάρτησης των δασικών
χαρτών χωρίς την περαιτέρω ταλαιπωρία των πολιτών και χωρίς την επιπλέον
οικονομική τους αιμορραγία

Επειδή οι καστανοπαραγωγοί του Πάικου έχουν δημιουργήσει έναν αγροτικό
συνεταιρισμό πρότυπο για την περιοχή, συμβάλλοντας έτσι στην συνολικότερη
ανάπτυξη και ανάδειξη της περιοχής
Ερωτάται ο Υπουργός:
1. Αναγνωρίζει το ελληνικό δημόσιο τις δικαστικές αποφάσεις για τα
καστανοτεμάχια του Πάικου;
2. Τι πρωτοβουλίες θα λάβει για την επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος
των καστανοτεμαχίων;
3. Προτίθεται το Ελληνικό Δημόσιο να προχωρήσει σε διόρθωση των
δηλώσεων που έχουν υποβληθεί από τη Δασική Υπηρεσία και
συμπεριλαμβάνουν και ιδιωτικά καστανοτεμάχια;
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