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ΠΡΟΣ Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
ΚΟΙΝ

Δ/νσεις Δασών
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Σε συνέχεια των με αριθ. 143783/1597/20-7-2016 εγγράφου του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και του με αριθ. 143787/1646/26-7-2016 εγγράφου Προϊσταμένου Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης
και Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος, σας ενημερώνουμε ότι δεν περιήλθαν στην
υπηρεσία μας ούτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία ούτε ταχυδρομικώς οι προβλεπόμενες από αρθ.
13 παρ. 3 ν. 3889/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το αρθ. 153 Α ν. 4389/16, προτάσεις από τις
Δ/νσεις Δασών αρμοδιότητάς σας όπως αυτές εμφαίνονται στο συνημμένο πίνακα.
Τονίζουμε το γεγονός ότι στο συνημμένο πίνακα παρουσιάζονται επίσης οι περιοχές στις οποίες οι
δασικοί χάρτες καταρτίστηκαν στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, και η χρηματοδότηση του εν λόγω
έργου εξαρτάται από την ανάρτηση των θεωρημένων δασικών χαρτών έως την προθεσμία που
τίθεται με την παρ. 6 αρθ. 155 ν. 4389/16, ώστε να καθίσταται δυνατή η κύρωσή τους έως την
προθεσμία ολοκλήρωσης που θέτει το ΕΣΠΑ δηλ. Αύγουστος 2018.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να μεριμνήσετε, λόγω των ασφυκτικών προθεσμιών, για την
υποβολή των προτάσεων σύμφωνα με τις νέες θεσμικές προβλέψεις.
Σημειώνουμε το γεγονός ότι δεν καθίσταται υποχρεωτική η δημοσίευση της ανάρτησης των δασικών
χαρτών, ούτε απαιτείται εκτύπωσή τους άρα δαπάνες για δημοσιεύσεις, εκτυπώσεις, αγορά plotter
κλπ να μην υπολογίζονται ως απαραίτητες στις υποβαλλόμενες προτάσεις.
Εφιστούμε την προσοχή σας στην υποχρέωση που απορρέει από την παρ. 7 αρθ. 13 ν. 3889/10,
δηλ. διάθεση προσωπικού από τις υπηρεσίες Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την υποστήριξη του
έργου μέχρι και την κύρωση του δασικού χάρτη, δεδομένου ότι μετά την ανάρτηση των δασικών
χαρτών σταματά η εφαρμογή του αρθ. 14 ν. 998/79.
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