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ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου
Νόμου για τους δασικούς χάρτες»

Αρ. Πρωτ.: 323

ΠΡΟΣ:
1. Μέλη Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
2. ΚΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Βενιζέλου 64
ΤΚ 546 31 Θεσ/νίκη
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Παρ/τα ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Έδρες τους

Σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις του Παρ/τος επί του υπό διαβούλευση
σχεδίου νόμου: «Επίσπευση διαδικασιών κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης
των δασικών χαρτών και λοιπές διατάξεις», όπως αυτές διαμορφώθηκαν στη
σχετική απόφαση της 3ης/20-4-2016 συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του
Παρ/τος:
Γενικές Παρατηρήσεις
1. Με το άρθρο 13 επιχειρείται με προσχηματικό και εμφανώς υποκριτικό τρόπο
η εμπλοκή των υποστελεχωμένων Δασικών Υπηρεσιών σε όλες τις φάσεις
των δασικών χαρτών, ενώ στις αμέσως επόμενες παραγράφους αυτό
αναιρείται.
2. Η παρατηρούμενη αοριστία και τα αλλεπάλληλα πίσω - μπρος των
αρμοδιοτήτων και των εισηγήσεων θα οδηγήσουν σε κατακερματισμό του
έργου και σε βέβαιη αδυναμία να καλυφθεί η μνημονιακή υποχρέωση της
χώρας να έχουμε δασικούς χάρτες μέχρι το 2020.
3. Δημιουργείται 5μελής αμειβόμενη επιτροπή εξέτασης των αντιρρήσεων με
εξασφαλισμένη λόγω σύνθεσης και αριθμού μελών την αποτυχία.
4. Εισάγονται αμφιβόλου συνταγματικής νομιμότητας ρυθμίσεις (άρθρο 24) για
τους παράνομους οικισμούς. Δημιουργείται 4μελής επιτροπή νομιμοποίησης
αυτών με έναν μόνο δασικό υπάλληλο.
5. Δεν εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση του έργου (περίπου 70 εκατ. ευρώ).
Κατά άρθρο Παρατηρήσεις
1. Άρθρο 13, παρ. 8. Οι ειδικότητες που αναφέρει δεν έχουν καμιά σχέση με τις
ειδικότητες που μέχρι τώρα εμπλεκόταν στη διαδικασία κατάρτισης, ελέγχου
και θεώρησης του δασικού χάρτη. Ιδιαίτερα με την αναφορά ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Π.Ε./Τ.Ε., θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ένας χημικός μηχανικός ή
ένας μηχανολόγος. Το ίδιο ισχύει και για τα αναφερόμενα στο τέλος της

παραγράφου σχετικά με την επίβλεψη και τον έλεγχο των μελετών από την
ΕΚΧΑ Α.Ε,.
2. Άρθρο 14, παρ. 1. Δεν γίνεται ξεκάθαρο αν θα υπάρχουν αναλογικά
αντίγραφα των χαρτών. Μήπως "αναγκαστούν" οι αγρότες, ηλικιωμένοι κλπ
να ψάχνουν στους "ειδικούς" διαδικτυακούς τόπους (που ακόμη δεν
υπάρχουν).
3. Άρθρο 15, παρ. 1. Τα χρονικά όρια είναι ιδιαίτερα σφιχτά για τη λειτουργία
της διοίκησης. Ιδιαίτερα για πιθανές περιπτώσεις ατόμων που βρίσκονται
εκτός χώρας.
4. Άρθρο 20, παρ. 1. Θα πρέπει να εξεταστεί αν αφήνονται "αναμονές" για
πιθανό αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.
Για τη Δ.Ε.
Η Πρόεδρος

Ευαγγελία Κώτση

