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ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός ανάρτησης δασικών χαρτών περιοχών αρµοδιότητας ∆ιεύθυνσης
∆ασών Πειραιά.
ΣΧΕΤ.: Το 151176/60/11.01.2017 δικό µας.
Στην περιοχή αρµοδιότητας ∆ιεύθυνσης ∆ασών Πειραιά διαπιστώθηκαν προβλήµατα διοικητικού,
διαδικαστικού και τεχνικού χαρακτήρα, που επικεντρώνονται στο χερσαίο τµήµα περιοχής αρµοδιότητας
∆ασαρχείου Πειραιά που ταυτίζεται, κυρίως, µε τη µελέτη κατάρτισης δασικού χάρτη µε κωδικό ∆Χ-05, τα
οποία αφορούν στα εξής:
•
Υπάρχουν τµήµατα εδαφικών περιοχών, τα οποία ενώ εµπίπτουν διοικητικά σε συγκεκριµένους
Ο.Τ.Α. (π.χ. Γλυφάδας, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης) διαχειρίζονται και
προστατεύονται κατά ένα µέρος από την ∆/νση ∆ασών Πειραιά και κατά άλλο µέρος από τήν όµορη ∆/νση
∆ασών Ανατολικής Αττικής. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη διαίρεση τής διοικητικής δοµής των Ο.Τ.Α. κατά τον
χειρισµό τού οικείου δασικού χάρτη, καθώς και την αρµοδιότητα ανάρτησης, υποβολής, συλλογής και
επεξεργασίας των αντιρρήσεων, µε κίνδυνο τη δηµιουργία ασαφειών και ανασφάλειας στους πολίτες κατοίκους των περιοχών αυτών (κατάτµηση ιδιοκτησιών).
•
Η ∆/νση ∆ασών Ανατολικής Αττικής, για τις περιοχές των ανωτέρω Ο.Τ.Α. αρµοδιότητάς της, δεν έχει
ακόµα ολοκληρώσει τον προβλεπόµενο έλεγχο και την απαραίτητη θεώρηση των δασικών χαρτών, ώστε να
είναι έτοιµη για σύγχρονη ανάρτηση.
•
Επιπλέον, υπάρχουν δασικοί χάρτες που συντάχθηκαν στα πλαίσια τού πρώτου κυρίως
προγράµµατος των κτηµατογραφήσεων (π.χ. ∆ραπετσώνα, Πέραµα, Νίκαια, Κερατσίνι, Σαλαµίνα, Αµπελάκια,
Σελίνια) µε κωδικούς Μ1-24, Μ1-25 και Μ1-27, για τους οποίους οφείλεται η επικαιροποίηση (παρ. 2.1. τής
146776/2459/21.10.2016 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ.), λόγω τού µεγάλου χρόνου που έχει
παρέλθει από την κατάρτισή τους (2003), καθώς και του τροποποιηθέντος στο µεταξύ θεσµικού πλαισίου,
ώστε αυτοί να ενταχθούν χωρικά στους λοιπούς και να εκτελεστεί συνολικά η ανάρτηση, για την εξασφάλιση
τού ενιαίου χειρισµού των υποθέσεων των πολιτών και τής οικονοµίας διοικητικών πόρων.
Με δεδοµένα τα ανωτέρω, θα υλοποιηθεί η ανάρτηση για το τµήµα που αφορά στις νησιωτικές και λοιπές
περιοχές αρµοδιότητας ∆ασαρχείων Πειραιά και Πόρου (Ο.Τ.Α. Αίγινας, Αγκιστρίου, Πόρου, Μεθάνων,
Τροιζήνας, Σπετσών, Ύδρας, Κυθήρων και Αντικυθήρων) και αποτελεί τη µελέτη κατάρτισης δασικού χάρτη µε
κωδικό ∆3-03, µε προγραµµατισµό την 10η Φεβρουαρίου 2017, εντασσόµενη στις λοιπές τής ίδιας
ηµεροµηνίας (α΄ σχετικό).
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Για το υπόλοιπο τµήµα περιοχής αρµοδιότητας ∆ασαρχείου Πειραιά (µελέτες ∆Χ-05, Μ1-24, Μ1-25 και Μ127), η ανάρτηση θα ενεργηθεί, αµέσως, µετά την διευθέτηση των ζητηµάτων που αναπτύχθηκαν παραπάνω.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο ανωτέρω σχετικό.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Κων. ∆ηµόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ∆ιεύθυνση Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής
2. ∆ιεύθυνση ∆ασών Πειραιά
3. ∆ιεύθυνση ∆ασών Ανατολικής Αττικής
Έδρες τους
4. ΕΚΧΑ Α.Ε.
Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός
ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Υπουργού Π.ΕΝ., κου Γ. Σταθάκη
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ., κου Σ. Φάµελλου
3. Γραφείο Γενικής Γραµµατέως Υ.Π.ΕΝ., κας Χ. Μπαριτάκη
4. Γενικό ∆ιευθυντή ∆ασών Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής
Εσωτερική διανοµή: 1. Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντού Ανάπτυξης & Προστασίας ∆ασών & Αγροπεριβάλλοντος
2. ∆/νση Προστασίας ∆ασών & Αγροπεριβάλλοντος
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