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ΘΕΜΑ: Υποστήριξη Τµηµάτων ∆ασικών Χαρτογραφήσεων των ∆ιευθύνσεων ∆ασών. 

 
Όπως είναι γνωστό, οι δασικοί χάρτες αποτελούν έργο υποδοµής και βασική προϋπόθεση για την 

ανάδειξη και προστασία των κατά χαρακτήρα και µορφή δασών και δασικών εκτάσεων, καθώς και 
την προβολή και προάσπιση των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων του Ελληνικού ∆ηµοσίου σ’ αυτές, 
προς όφελος του πολίτη, του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης. 

Αποτελεί έργο πρώτης προτεραιότητας, µαζί µε το Εθνικό Κτηµατολόγιο, προκειµένου να 
καθοριστεί ο χώρος αξιόπιστα ιδιοκτησιακά και συγχρόνως να εκτελεστεί ορθολογικός σχεδιασµός 
ανάπτυξης. 

Επίσης, είναι γνωστό ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. αναθέτει έργα 
σύνταξης δασικών χαρτών που αφορούν το 60% περίπου της χώρας, πολλά των οποίων είναι σε 
εξέλιξη και ήδη αρχίζουν να παραδίδονται στις αρµόδιες για τον έλεγχο και θεώρηση υπηρεσίες. 

Η εµπλοκή των δασικών υπηρεσιών στο έργο αυτό είναι καθοριστικής σηµασίας, αφού µε την 
ενεργό συµµετοχή τους κατά τη σύνταξη και µε τον τελικό έλεγχο κατά την παραλαβή των µελετών των 
δασικών χαρτών και τη θεώρησή τους, θα εγκυροποιήσουν κατά τον αντικειµενικότερο τεχνοκρατικά 
και θεσµικά τρόπο το περιεχόµενο αυτών. Η συνέχεια του σταδίου αυτού, αποτελεί την ανάρτησή τους 
και την εντέλει κύρωσή τους, έτσι ώστε ο χαρακτήρας των περιλαµβανόµενων εκτάσεων σ’ αυτούς να 
είναι αποδεικτικό στοιχείο σε κάθε διοικητική και δικαστική αρχή. 

Για να µπορέσουν οι ανωτέρω υπηρεσίες, δηλαδή τα Τµήµατα ∆ασικών Χαρτογραφήσεων των 
∆ιευθύνσεων ∆ασών, να ανταποκριθούν στο θεσµικό και ουσιαστικό ρόλο τους, θα πρέπει να ληφθεί 
µέριµνα, ώστε να είναι επαρκώς στελεχωµένα µε το εξειδικευµένο προσωπικό που προβλέπεται. 

Λαµβάνοντας δε ως δεδοµένο ότι οι τρέχουσες καθώς και οι σχεδιαζόµενες µελέτες κατάρτισης 
δασικών χαρτών αφορούν περιοχές επιπέδου πρώην νοµού, που εκτελούνται µε συγκεκριµένο 
χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσής τους, η εµπλοκή όλου του διαθέσιµου και µη προσωπικού των 
τοπικών και περιφερειακών δασικών υπηρεσιών εµφανίζεται ως απαρέγκλιτη ανάγκη. 

Είναι, επίσης, γνωστό ότι σε πολλές περιοχές της χώρας βασική ενασχόληση του επιστηµονικού 
και τεχνολογικού προσωπικού των δασικών υπηρεσιών είναι η εφαρµογή του άρθρου 14 του ν. 
998/79 περί χαρακτηρισµού εκτάσεων ως δασών, δασικών ή µη, αντικείµενο που µε την ολοκλήρωση 
των οικείων δασικών χαρτών θα αποτελεί αυτόµατη πληροφορία. Η ανωτέρω ενασχόληση έχει ήδη 
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καταστήσει το προσωπικό αυτό ειδικό στις διαδικασίες φωτοερµηνείας, αποτυπώσεων και απόδοσης 
δασοβιοκοινότητας, στο χώρο που εµπλέκονται και χειρίζονται. Επακόλουθο τούτων είναι να 
µπορούν, µε µεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα, να αντεπεξέρχονται στο έργο του ελέγχου παραδοτέων 
στοιχείων δασικού χάρτη, αφού κατ’ ελάχιστο γνωρίζουν την περιοχή τους. 

Κατόπιν τούτων, κρίνεται αναγκαία η εµπλοκή του δασικού ή άλλου προσωπικού των 
∆ασαρχείων κατά τη σύνταξη και γενικότερα την κατάρτιση των δασικών χαρτών και η µετακίνησή 
τους από τα ∆ασαρχεία στα Τµήµατα ∆ασικών Χαρτογραφήσεων των οικείων ∆ιευθύνσεων ∆ασών, 
προκειµένου να αποτελέσουν το στελεχιακό προσωπικό και τους εισηγητές ιεραρχικά στο 
συγκεκριµένο έργο του ελέγχου των παραδοτέων στοιχείων, όπως προβλέπεται στην  παρ. 4.3 της 
97414/754/07 Κ.Υ.Α. «Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών κατάρτισης δασικών χαρτών και λοιπών 
που αφορούν στην παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 2664/1998» που επικαιροποιήθηκε µε την 
199284/707/14.12.2010 απόφαση Υφυπουργού Π.Ε.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2159Β΄). 

Εν κατακλείδι, µπορεί να εκδίδεται απόφαση µετακίνησης για τις συγκεκριµένες 
υπηρεσιακές ανάγκες και τοποθέτησης των απαιτούµενων ειδικοτήτων προσωπικού στα 
Τµήµατα ∆ασικών Χαρτογραφήσεων των οικείων ∆ιευθύνσεων ∆ασών, µε ρητή αναφορά στη 
διατήρηση της έδρας τους από την οποία προέρχονται. Ενδεικτικά αναφέρουµε ως διατάξεις για 
την εφαρµογή των ανωτέρω το άρθρο 66 του ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26Α΄) «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.». 
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