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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ 

Ο Δήμος Γαύδου βρίσκεται επί της νήσου Γαύδου στα νότια του νομού Χανίων, έδρα του είναι το 

Καστρί, σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» η κοινότητα Γαύδου, που συστάθηκε το 

1925 το 2010 έγινε Δήμος. Ο Δήμος Γαύδου αποτελεί τον νοτιότερο και μικρότερο Δήμο τόσο της Ελλάδος 

όσο και της Ευρώπης, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 διαμένουν 152 μόνιμοι κάτοικοι, ενώ τους 

θερινούς ο αριθμός αυξάνεται εξαιτίας του τουρισμού.  

Ο Δήμος Γαύδου, ως ακριτικός Δήμος κατέχει ιδιαίτερη στρατηγική θέση για την διαφύλαξη των 

θαλάσσιων συνόρων της χώρας μας. Ο Δήμος Γαύδου, ανήκει εξολοκλήρου 100% της έκτασης του στο 

δίκτυο προστασίας Νατούρα 2000, εξαιτίας του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος που αποτελεί τον κύριο 

πόλο έλξης για επισκέπτες από όλο τον κόσμο. 

Ο Δήμος Γαύδου διαθέτει μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και χωροταξική οργάνωση, η ιδιαιτερότητα 

έχει να κάνει την μη ύπαρξη συγκροτημένων πυρήνων οικισμών, εξαιτίας του μικρού πληθυσμού του 

νησιού και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν στο νησί διαχρονικά. Στην νήσο Γαύδο 

από τις αρχές του 1900 εμφανιζόταν μετόχια. Τα μετόχια εξυπηρετούσαν τόσο τις ανάγκες κατοίκησης όσο 

και τις ανάγκες διαβίωσης με καλλιέργεια όμορων εκτάσεων οι οποίες ανήκαν στην οικογένεια που 
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κατοικούσε σε κάθε μετόχι. Η χωροταξική αυτή ιδιαιτερότητα, δεν δημιούργησε συγκροτημένους πυρήνες 

οικισμών με σαφή όρια, ούτε πυκνώσεις οικιστικές. 

Σήμερα εξαιτίας της σημαντικής μείωσης του πληθυσμού, και της αλλαγής του οικονομικού 

μοντέλου διαβίωσης και παραγωγής, υπάρχουν άτυποι οικιστικοί πυρήνες οι οποίοι, δεν διαθέτουν 

θεσμοθετημένα όρια οικισμού από πολεοδομικής άποψης. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι πυρήνες 

αυτοί είναι ανάλογοι του πληθυσμού του νησιού και αριθμούν το μέγιστο 25-30 κτίσματα. Οι πυρήνες 

αυτοί είναι οι οικισμοί Καστρί, Άμπελος, Λιμάνι ή Καρεβέ, Βατσιανά, Φώκια, Σαρακίνηκο, Ρουσίδια, 

Σγουδιανά, Κόρφο και Αι Γιάννης. Οι άνω οικισμοί δεν είναι θεσμοθετημένοι και δεν υπάρχουν όρια εκτός 

Άμπελο και Καστρί όπου υπάρχουν προσωρινά όρια.  

Ο Δήμος Γαύδου όσο και οι ακριτικοί κάτοικοι του, γνωρίζουν την σημασία του δάσους και της 

προστασίας της φύσης, αφού ζουν, διατηρούν και προστατεύουν την περιοχή τους διαχρονικά. 

Δημιουργούν, καλλιεργούν και να βιοπορίζονται στο ακριτικό νησί, με όλες τις δυσκολίες που αυτό μπορεί 

να έχει, και πολύ πριν η πολιτεία κάνει την παρουσία της στο νησί κάνοντας στους λιγοστούς αγράμματους 

κατοίκους τον νόμο.  

Δυστυχώς η πρόβλεψη του νομοθέτη για τις οικιστικές πυκνώσεις, δεν βρίσκει εφαρμογή στον 

Δήμο Γαύδου και ίσως και σε λοιπούς  νησιωτικούς Δήμους κάτω των 2.000 κατοίκων λόγω αρχιτεκτονικής 

ιδιαιτερότητας. Συγκεκριμένα τα κριτήρια προσδιορισμού της οικιστικής πύκνωσης του αρ.23 παρ. 4 

Ν.3889/2010 αφορούν οικισμούς με αστικό ή περιαστικό χαρακτήρα με μεγαλύτερο πληθυσμό. Ο Δήμος 

Γαύδου διαθέτει σχεδόν στο σύνολο του περίπου 70 κτίρια, είναι αδύνατο επομένως να προσδιοριστούν 

οικιστικές πυκνώσεις με τουλάχιστον 50 κτίρια σε έκταση 500 τμ έκαστο, όταν αυτά βρίσκονται διάσπαρτα 

στο σύνολο του νησιού. Ενδιαφέρον επίσης έχει η αποτύπωση των χρήσεων γης από την Μινωική εποχή 

έως σήμερα, αλλά και ο εδαφολογικός χάρτης των μικρών νησιών. 

 Κατανοούμε τον αναπτυξιακό ρόλο των δασικών χαρτών, και πραγματικά είναι κάτι που έπρεπε να 

έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια στην χώρα μας. Απουσία αυτού, ο Δήμος Γαύδου ξεκίνησε σε συνεργασία 

με την ΜΟΔ τον σχεδιασμό μιας βιώσιμης Γαύδου, που προστατεύει το δάσος και το περιβάλλον 

δημιουργώντας τους παραπάνω χάρτες, για να δώσει πραγματικά την ευκαιρία στο νησί και τους κατοίκους 

του να αποτελέσουν ένα σπάνιο περιβαλλοντικό και βιοτικό παράδεισο της Ελλάδας.  

Ζητάμε, την προσωρινή ανάκληση  του Δασικού Χάρτη του Δήμου Γαύδου, εφόσον ο νομός Χανίων 

έχει καλύψει την υποχρέωση για το ποσοστό ανάρτησης του χωρίς την έκταση του Δήμου Γαύδου, ώστε 

μαζί να έχουμε την δυνατότητα όχι μόνο για την Γαύδο αλλά και τα άλλα μικρά νησιά στην Ελλάδα, να 

καταγράψουμε τις ιδιαιτερότητες αλλά και τις δυνατότητες, ώστε οι δασικοί χάρτες πραγματικά να 

αποτελέσουν εργαλεία ανάπτυξης για τις περιοχές μας, και όχι εργαλεία ερημοποίησης αυτών, όπως είναι 

βέβαιο ότι θα γίνει αν κυρωθούν με την παρούσα νομοθεσία. 
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Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας ώστε να ανοίξει ένας σύντομος διάλογος για να βρεθεί μια 

λύση που να καθιστά το νησί μας βιώσιμο, προστατεύοντας παράλληλα τα δάση και δίνοντας την 

δυνατότητα στους κατοίκους της να μπορούν να διαμείνουν με πολεοδομική νομιμότητα στις οικίες τους 

που σήμερα χαρακτηρίζονται ως αυθαίρετα σε δασικές εκτάσεις. 

Με εκτίμηση 
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