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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης ταμούλης, ζητεί 
από τον Τπουργό Περιβάλλοντος να δοθεί παράταση 

προθεσμίας για αντιρρήσεις Δασικών χαρτών κι 
ενστάσεις στο Κτηματολόγιο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης ταμούλης, με σχετικό 
έγγραφό του (αριθμ. Πρωτ: 7869/16.5.22) προς τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος και ενέργειας κ. Κώστα κρέκα, με κοινοποίηση στον 

Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης  κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, στον 
Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη, στον Αντιπεριφερειάρχη 

Δυτικής Αττικής κ. Λευτέρη Κοσμόπουλο και στους Βουλευτές της 
Περιφέρειας Δυτικής Αττικής ζητεί να δοθεί ΠΑΡΑΣΑΗ προθεσμίας 
Αντίρρησης Δασικών χαρτών και ενστάσεων στο Ελληνικό 

Κτηματολόγιο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022. 

το έγγραφο αυτό ο κ. ταμούλης αναφέρει: 

  « αο γλωξίδνπκε, όηη νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα 

δνζεί παξάηαζε γηα ππνβνιή αληηξξήζεωλ ζην πεξηερόκελν ηνπ δαζηθνύ ράξηε θαη 

ηνπ Κηεκαηνινγίνπ ζην Δήκν Μεγαξέωλ είλαη νη παξαθάηω: 

1) Από ηελ πξώηε αλάξηεζε ηνπ δαζηθνύ ράξηε ην 2018 κέρξη θαη ζήκεξα, 

ΚΑΜΙΑ ελεκέξωζε δελ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηα ΜΜΕ, ή από νπνηνλδήπνηε 

θνξέα γηα ηελ αλάγθε ππνβνιήο αληηξξήζεωλ από ηνπο πνιίηεο, πνπ ε ηδηνθηεζία 

ηνπο εκθαλίδνληαλ ωο δαζηθήο κνξθήο. 

2) ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα θαη ελώ ''βνκβαξδηδόκαζηαλ'' από όια ηα ΜΜΕ 

γηα ηελ δηαδηθαζία δειώζεωο ηωλ ηδηνθηεζηώλ ζην Ειιεληθό Κηεκαηνιόγην θαη γηα 

ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο δειώζεωλ, δελ έγηλε θάηη αληίζηνηρν θαη γηα ηνπο δαζηθνύο 

ράξηεο, κε απνηέιεζκα νη πνιίηεο λα κελ έρνπλ ελεκεξωζεί ζωζηά γηα ηηο δηαδηθαζίεο 

θαη πξνζεζκίεο ππνβνιήο αληηξξήζεωλ. 

3) Απνηέιεζκα ηωλ παξαπάλω ήηαλ νη ηδηνθηήηεο, πνπ νη ηδηνθηεζίεο ηνπο 

εκθαλίδνληαλ ωο δαζηθέο εθηάζεηο, λα κελ έρνπλ ππνβάιεη αληηξξήζεηο, ράλνληαο ηελ 

δπλαηόηεηα απηή, ιόγω ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο, ρωξίο λα έρνπλ ελεκεξωζεί, όπωο ζα 

ήηαλ ην ζωζηό θαη δίθαην. 

 

mailto:pr.megara@gmail.com


4) Οη πεξηζζόηεξνη ηδηνθηήηεο πνπ νη ηδηνθηεζίεο ηνπο (νιόθιεξε ή κέξνο 

απηήο) εκθαλίδνληαη ωο δαζηθήο κνξθήο, ελεκεξώλνληαη κεηά ηε ιήμε πξνζεζκίαο 

γηα ππνβνιή αληίξξεζεο, από ην Ειιεληθό Κηεκαηνιόγην, ην νπνίν ηνπο ελεκεξώλεη 

όηη ''πξνθξίλεηαη ην δηθαίωκα ηνπ δεκνζίνπ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο, ιόγω δαζηθνύ 

ραξαθηήξα'' θαη ΔΕΝ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο αληίξξεζεο, επεηδή ν δαζηθόο 

ράξηεο είλαη κεξηθά θπξωκέλνο. 

5) Γηα ηελ ππνβνιή έλζηαζεο ζην Ειιεληθό Κηεκαηνιόγην θαηά ηεο 

δηεθδίθεζεο ηνπ δεκνζίνπ πνπ έιεμε ζηηο 12 Μαΐνπ, πξνϋπόζεζε ήηαλ λα έρεη 

ππνβιεζεί αληίξξεζε θαηά ηνπ δαζηθνύ ράξηε. Όκωο ε πξνζεζκία αληίξξεζεο ζην 

δαζηθό ράξηε (γηα ηηο νηθηζηηθέο ππθλώζεηο) ιήγεη ζηηο 31 Μαΐνπ !!! Κάπνηνο ινηπόλ, 

πνπ ζα ππνβάιεη αληίξξεζε θαηά ηνπ δαζηθνύ ράξηε εκπξόζεζκα κέρξη ην ηέινο 

Μαΐνπ, δελ κπνξεί λα ππνβάιεη έλζηαζε ζην Κηεκαηνιόγην γηα ην δηάζηεκα απηό, 

δηόηη έρεη ιήμεη ε πξνζεζκία λωξίηεξα ηνπ δηθαηώκαηνο γηα ην δαζηθό ράξηε. 

6) Η δηαδηθαζία, ν ηξόπνο θαη ν ιόγνο ππνβνιήο αληίξξεζεο ζην δαζηθό 

ράξηε, δελ είλαη εύθνια θαηαλνεηόο από ηνπο πνιίηεο, ιόγω ηνπ αζαθνύο ζεζκηθνύ 

πιαηζίνπ θαη ηωλ ηξνπνινγηώλ πνπ ζπλερώο αλαθνηλώλνληαη θαη θαηαηίζεληαη, πνπ 

ζθνπό έρνπλ ηε δηεπθόιπλζε ηνπο, αιιά ε πξνζπάζεηα από ηνπο ηδηώηεο αξκνδίνπο 

πνπ γλωξίδνπλ ην ζέκα, είλαη επίπνλε θαη ρξνλνβόξα, κε απνηέιεζκα λα ρξεηάδεηαη 

πνιύ πεξηζζόηεξνο ρξόλνο γηα ζωζηή ελεκέξωζε απηώλ πνπ πξέπεη λα ππνβάιινπλ 

αληηξξήζεηο. 

Η αγαλάθηεζε ηνπ θόζκνπ είλαη εκθαλήο θαη απηό πξνθύπηεη από ηα 

''κελύκαηα'' πνπ ιακβάλνπκε θαζεκεξηλά. 

Γηα ηνπο παξαπάλω ιόγνπο, ζα πξέπεη ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ λα δνζεί παξάηαζε 

ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηηο 31 Δεκεμβρίοσ 2022,  ηόζν ζηελ ππνβνιή αληηξξήζεωλ ζην 

πεξηερόκελν ηνπ δαζηθνύ ράξηε, όζν θαη ζηελ πξνζεζκία ππνβνιήο έλζηαζεο ζην 

Ειιεληθό Κηεκαηνιόγην, θαη νη πξνζεζκίεο απηέο παξάηαζεο ζα πξέπεη λα ηζρύνπλ 

γηα ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα, ώζηε νη πνιίηεο λα δηεπθνιπλζνύλ θαη λα πξνρωξήζνπλ 

ζηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο, γηα ηελ επίιπζε ηωλ «πξνβιεκάηωλ», πνπ πξνθύπηνπλ 

γηα ηηο ηδηνθηεζίεο ηνπο.» 
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