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ΘEMA: ∆ήλωση βοσκήσιµων γαιών
ΣΧΕΤ.: Το µε αριθ. 36668/24-3-2015 έγγραφό σας
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σχετικά µε τα δικαιολογητικά που θα καταθέτουν οι
ενδιαφερόµενοι κτηνοτρόφοι για το στάδιο των διοικητικών επανελέγχων εκτάσεων που
χρησιµοποιούνται για βόσκηση, σε ότι αφορά τις δασικές και µη εποικιστικές χορτολιβαδικές
εκτάσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία των δασικών υπηρεσιών, θα πρέπει:
Η κατά τόπους αρµόδια δασική αρχή (∆ασαρχείο ή ∆/νση ∆ασών άνευ ∆ασαρχείου) να
πληροφορεί, για την έκταση για την οποία ο ενδιαφερόµενος προσκοµίζει τοπογραφικό
διάγραµµα εξαρτηµένο κατά ΕΓΣΑ 87, αν η έκταση δύναται να χρησιµοποιηθεί ως βοσκότοπος,
όπως ορίζεται στο αρθ. 103 Ν.∆. 86/69 όπως ισχύει και περί µη ύπαρξης περιορισµών
προκυπτόντων από τη δασική νοµοθεσία για τη χρήση αυτή. Σχετική και η µε αριθ.
122098/877/ 26-3- 2015 (7ΩΘΚ465ΦΘΗ-4ΜΖ) εγκύκλιος Αν. Υπουργού ΠΑΠΕ µε θέµα
«Οδηγίες για την εφαρµογή της διάταξης αρθ. 107 Ν.∆. 86/69 σε συνδυασµό µε τη διάταξη της
παρ. 1 αρθ 70 ν. 998/79 και του αρθ. 105 Ν.∆. 86/69 όπως ισχύουν».
Επίσης θα ενηµερώνει τα περί της εφαρµογής ή µη της διάταξης της παρ. 3 αρθ. 2 ν.
998/79 όπως προστέθηκε µε την παρ. 3 αρθ. 32 ν. 4280/2014.
Οι Γεν. ∆/νσεις ∆ασών & Αγρ. Υποθέσεων των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων
παρακαλούνται για την ενηµέρωση των υπηρεσιών ευθύνης τους και την εφαρµογή της
παρούσας.
Εσωτ. ∆ιανοµή
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