Αθήνα, 13/05/2019
Επίλυση του θέματος της φρυγανικής βλάστησης στους δασικούς χάρτες των
ελληνικών νησιών
Δημοσιεύτηκε σήμερα (ΑΔΑ: ΩΚΘΓ4653Π8-ΗΘΑ) η απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, με την οποία
αποδέχεται την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών περί των
φρυγανικών εκτάσεων οι οποίες δεν φέρουν δασική βλάστηση.
Σύμφωνα με το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών οι εκτάσεις με φρυγανική βλάστηση στις
οποίες δεν υπάρχει δασική βλάστηση θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως
χορτολιβαδικές.
Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν σε συνάντηση που είχε σήμερα ο Αναπληρωτής
Υπουργός Περιβάλλοντος με Βουλευτές των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων,
περιοχές όπου δημιουργήθηκαν τα κυριότερα προβλήματα λόγω του
ανομοιογενούς χαρακτηρισμού των εκτάσεων με φρυγανική βλάστηση χωρίς την
παρουσία δασικής. Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο Αναπληρωτής Υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Βουλευτής Δωδεκανήσων, Νεκτάριος
Σαντορινιός, οι Βουλευτές Δωδεκανήσων Δημήτρης Γάκης και Ηλίας Καματερός και
οι Βουλευτές Κυκλάδων Νίκος Μανιός, Αντώνης Συρίγος και Νίκος Συρμαλένιος.
Συγκεκριμένα, με ερώτημα που υπέβαλε ο Αναπληρωτής Υπουργός προς το Τεχνικό
Συμβούλιο Δασών (ΤΣΔ), ζήτησε να διευκρινιστεί εάν οι εκτάσεις που καλύπτονται
μόνο από φρυγανική βλάστηση, χωρίς την παρουσία δασικής βλάστησης, θα πρέπει
να χαρακτηρίζονται ως δασικού χαρακτήρα ή ως χορτολιβαδικές.
Το ερώτημα τέθηκε στο ΤΣΔ μετά από διαφορές και μη ενιαία αντιμετώπιση που
προέκυψαν κατά την ανάρτηση των δασικών χαρτών έως σήμερα, όπου εκτάσεις
αποτελούμενες μόνο από φρυγανική βλάστηση σε άλλες περιοχές της χώρας
χαρακτηρίζονταν ως δάση και σε άλλες ως χορτολίβαδα.
Το ΤΔΣ, στο οποίο προεδρεύει Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
είναι αρμόδιο να λειτουργεί γνωμοδοτικά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας για θέματα δασικών οικοσυστημάτων. Τα υπόλοιπα μέλη είναι τρεις
Διευθυντές της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ
και ένας ερευνητής επιστήμονας σε θέματα δασών, που προέρχεται από τον ΕΛΓΟ
Δήμητρα.

Το 5μελές αυτό Συμβούλιο μετά από δυο συνεδριάσεις έκρινε ομόφωνα ότι:


Εφόσον στις εκτάσεις με φρυγανική βλάστηση δεν υπάρχει δασική
βλάστηση, ή η δασική βλάστηση δεν ξεπερνά ενδεικτικά το 15% της έκτασης,
τότε θα πρέπει να χαρακτηρίζονται μόνο ως χορτολιβαδικές και όχι ως δάση
ή δασικές εκτάσεις.

Κατά το ΤΣΔ, οι εκτάσεις αυτές δεν συγκεντρώνουν τα κριτήρια που θα πρέπει να
λαμβάνονται σωρευτικά υπόψη για τον προσδιορισμό της οργανικής ενότητας,
ώστε να συγκροτούν στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους δασοβιοκοινότητα και
δασογενές περιβάλλον.
Με την ομόφωνη αυτή γνωμοδότηση, που γίνεται σήμερα αποδεκτή από τον
Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο, δίνεται ένα
εργαλείο στους μελετητές και τις Διευθύνσεις Δασών της χώρας, που καταρτίζουν
αυτή την περίοδο δασικούς χάρτες, ώστε να συστηματοποιηθεί και να
ομογενοποιηθεί η διαδικασία χαρακτηρισμού των φρυγανικών εκτάσεων που δεν
φέρουν δασική βλάστηση. Αυτό θα επιφέρει και σημαντική μείωση του χρόνου
κατάρτισης των δασικών χαρτών, καθώς υπήρχαν αρκετά ερωτήματα και
καθυστερήσεις όσον αφορά τον χειρισμό των εκτάσεων.
Για τις περιπτώσεις των ήδη θεωρημένων, αναρτημένων δασικών χαρτών, αυτοί θα
επικαιροποιηθούν με τη διαδικασία που υπάρχει στην Υπουργική Απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού για τα πρόδηλα σφάλματα. Για τους κυρωμένους δασικούς
χάρτες, θα γίνει άμεσα η διόρθωση-αναμόρφωση των δασικών χαρτών με
διαδικασία που θα ανακοινώσει τις επόμενες μέρες το ΥΠΕΝ.
Με την ολοκλήρωση της συνάντησης ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε:
Σήμερα επιλύεται ένα σημαντικό πρόβλημα που δημιούργησε ανισονομία στην
εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας στις νησιωτικές περιοχές της χώρας μας. Το
πρόβλημα του διαφορετικού χαρακτηρισμού όμοιων φρυγανικών εκτάσεων, είχε ως
αποτέλεσμα σε νησιά όπως η Πάτμος αυτές να εμφανίζονται στον δασικό χάρτη ως
δάση, ενώ σε νησιά των Κυκλάδων ως χορτολιβαδικές. Μέριμνά μας είναι να
εφαρμόζεται με τον ίδιο καθολικό τρόπο η δασική νομοθεσία σε όλη τη χώρα, με
αντικειμενικά κριτήρια, και να ολοκληρωθούν οι δασικοί χάρτες σε όλες τις
περιοχές. Για το λόγο αυτό ζητήσαμε την τεκμηρίωση και γνωμοδότηση από το
γνωμοδοτικό όργανο του ΥΠΕΝ, το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών.
Το Συμβούλιο είναι απολύτως αρμόδιο για την εφαρμογή της επιστημονικής
δασολογικής γνώσης στο νομοθετικό μας πλαίσιο και γνωμοδότησε ομόφωνα ότι οι
εκτάσεις αυτές πρέπει να χαρακτηρίζονται αποκλειστικά ως χορτολιβαδικές. Αυτό
θα φέρει την ισονομία στην εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας σε όλη τη χώρα, θα
βοηθήσει στη γρηγορότερη κατάρτιση των νέων δασικών χαρτών και, το κυριότερο,
θα επιλύσει κοινωνικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε νησιά όπως η Πάτμος,
όπου πολίτες δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την έκταση που κατείχαν χρόνια,
λόγω του ιδιαίτερου προστατευτικού πλαισίου που έχουν τα δάση σε σχέση με τα
χορτολίβαδα.
Με βάση τη σημερινή απόφαση εκτάσεις που για παράδειγμα έχουν χαρακτηριστεί
ως ΑΔ (δασωμένοι αγροί) πρέπει να γίνουν ΑΧ (αγροί που μετατράπηκαν σε
χορολίβαδα), οπότε, όπως προβλέπει ο νόμος, χαρακτηρίζονται αυτόματα ΑΑ (άλλες

χρήσεις, δλδ αγροτικές από το 1945 και σήμερα), και άρα τίθενται εκτός
προστατευτικού πλαισίου της δασικής νομοθεσίας. Έτσι δίνεται η δυνατότητα για
ευκολότερη μεταβίβαση ή χρήση αυτών των εκτάσεων και υποστήριξη της
αναπτυξιακής δραστηριότητας στη νησιωτική Ελλάδα, χωρίς εκπτώσεις στην
περιβαλλοντική νομοθεσία και με ισχυρή επιστημονική τεκμηρίωση.

