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Ιωάννινα   7 Μαΐου 2018 
 
 
Προσ 
Τον Αναπληρωτή Υπουργό 
Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ  
κ. Σωκράτη Φάμελλο 

ΑΘΗΝΑ 
 
 
Αξιότιμε κ. Υπουργζ, 
 

Με αφορμι αιτιματα Τοπικϊν Συμβουλίων και κατοίκων του Διμου μασ, για τθν 
αναγκαιότθτα κεςμοκζτθςθσ νζασ δυνατότθτασ και προκεςμίασ υποβολισ αντιρριςεων 
κατά των δαςικϊν χαρτϊν που ζχουν αναρτθκεί ςτθν περιοχι μασ, το Δθμοτικό Συμβοφλιο 
Ιωαννίνων ςυηιτθςε ςτθν τελευταία ςυνεδρίαςι του όλεσ τισ παραμζτρουσ του κζματοσ 
και αποφάςιςε, ομόφωνα, τα παρακάτω, τα οποία ςασ γνωςτοποιοφμε, με τθν παράκλθςθ 
να τα λάβετε ςοβαρά υπόψθ και να δρομολογιςετε τισ κατάλλθλεσ λφςεισ:  

- Η Κφρωςθ των δαςικϊν χαρτϊν ςτθ χϊρα μασ και θ ολοκλιρωςθ ςτθ ςυνζχεια του 
εκνικοφ κτθματολογίου, είναι πλζον επιτακτικι αναγκαιότθτα για τθν προςταςία του 
φυςικοφ περιβάλλοντοσ και του εκνικοφ πλοφτου, κακϊσ και για τθν προϊκθςθ και 
επιτάχυνςθ τθσ ορκολογικισ και βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ του τόπου.  

- Η ολοκλιρωςθ ενόσ τόςο μεγάλου και πολυςφνκετου εγχειριματοσ, είναι εξαιρετικά 
δφςκολθ και ενζχει πάντοτε ςοβαροφσ κινδφνουσ, για τθν αςφαλι ερμθνεία των 
τεχνικϊν δεδομζνων και τθν αδιαμφιςβιτθτθ προςζγγιςθ του χαρακτιρα των εκτόσ 
ςχεδίου χϊρων, οι οποίοι πρζπει να αντιμετωπίηονται ζγκαιρα και αποτελεςματικά.  

- Σε όλεσ ςχεδόν τισ Δθμοτικζσ κοινότθτεσ του Διμου Ιωαννιτϊν, πολλοί ιδιοκτιτεσ 
μικρϊν ακινιτων, γεωργοί και κτθνοτρόφοι κατά κφριο επάγγελμα, δεν κατάφεραν να 
ςυγκεντρϊςουν μζςα ςτισ ταγμζνεσ προκεςμίεσ τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που 
αποδεικνφουν τον αγροτικό χαρακτιρα των ιδιοκτθςιϊν τουσ, από τισ οποίεσ 
βιοπορίηονται  αποκλειςτικά. 

- Ζτςι, το αίςκθμα αδικίασ από πικανά λανκαςμζνουσ χαρακτθριςμοφσ, οι οποίοι δεν κα 
διευκετθκοφν ζγκαιρα και αντικειμενικά, κα οδθγιςει ςε κοινωνικι αναςτάτωςθ, 
δικαςτικζσ προςφυγζσ και απαξίωςθ ενόσ ςφγχρονου εργαλείου διαχείριςθσ του χϊρου.  

- Για τουσ παραπάνω λόγουσ, το Δθμοτικό Συμβοφλιο Ιωαννίνων κεωρεί εφλογο και 
ςτθρίηει το αίτθμα των Τοπικϊν Συμβουλίων και των κατοίκων να δοκεί κεςμικά, εκ 
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νζου, θ δυνατότθτα υποβολισ αντιρριςεων ωσ προσ τον προτεινόμενο από τουσ 
αναρτθμζνουσ δαςικοφσ χάρτεσ χαρακτιρα των εκτόσ ςχεδίου εκτάςεων. 

 
 
 
        Με ιδιαίτερη εκτίμηςη 
 
 
 

Γεώργιοσ Παπαδιώτησ 
   Πρόεδροσ Δημοτικοφ Συμβουλίου 
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1. Κόμματα τθσ Βουλισ 
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