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ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.ΕΝ.
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΑΣΟΛΟΓΙΟΥ, ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
Ταχ. ∆/νση : Τέρµα Αλκµάνος, 115 28 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Βλάχου
Τηλέφωνο, Τ/Ο : 210 7489206
Ηλ.Ταχυδροµείο : dasktim@gmail.com

Αθήνα, 23.03.2017
Αρ. Πρωτ.: 153385/742

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων.
Σας κάνουµε γνωστό ότι µε τις διατάξεις που ψηφίστηκαν στο νόµο µε θέµα «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας του
Αζερµπαϊτζάν για Συνεργασία στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και
άλλες διατάξεις», µεταξύ άλλων, τροποποιείται η παράγραφος 1 άρθρου 15 ν. 3889/2010 αναφορικά µε την
προθεσµία υποβολής αντιρρήσεων κατά τού αναρτηµένου δασικού χάρτη, από 60 ηµέρες σε 105 ηµέρες.
Επιπλέον, η ανωτέρω διάταξη, κατά τη διατύπωσή της, καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς κατά την 22α Μαρτίου
2017 διαδικασίες. Άρα, καταλαµβάνει και τις περιπτώσεις που οι προθεσµίες λήγουν την 23η Μαρτίου 2017,
ή οποιοαδήποτε άλλη λήξη πριν την δηµοσίευση τού νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
Κατόπιν τούτου, θα συνεχίσετε τις ενέργειές σας και τις διαδικασίες που προβλέπονται κατά την
ανάρτηση και υποβολή – παραλαβή των αντιρρήσεων εντός των νέων τιθεµένων προθεσµιών.
Με την δηµοσίευση στην Εφηµερίδα τής Κυβέρνησης των νέων διατάξεων, θα προβείτε στις ακόλουθες
ενέργειες:
1. Έκδοση τροποποιητικής απόφασης ανάρτησης τού δασικού χάρτη και πρόσκλησης υποβολής
αντιρρήσεων, που θα αναφέρεται, αποκλειστικά, στην προθεσµία υποβολής των αντιρρήσεων και την
καταληκτική ηµεροµηνία αυτής.
2. Έκδοση, οµοίως, τροποποιητικής απόφασης συγκρότησης Σ.Υ.Α.∆.Χ., ως προς το χρόνο λήξης τής
λειτουργίας τους.
3. Ενδεχόµενη τροποποίηση, εφόσον κριθεί απαραίτητο, των δηµόσιων συµβάσεων που αφορούν την
υποστήριξη τής λειτουργίας των Σ.Υ.Α.∆.Χ. από αναδόχους, σύµφωνα µε τις διατάξεις τής παραγράφου 1. γ
τού άρθρου 132 τού ν. 4412/2016.
Στις ανωτέρω τροποποιητικές αποφάσεις των περιπτώσεων 1 και 2, θα ληφθούν υπόψη, µόνο:
α) η ισχύουσα αντίστοιχη απόφαση (ανάρτησης δασικού χάρτη και συγκρότησης Σ.Υ.Α.∆.Χ.) και
β) η νέα διάταξη που αφορά στην επέκταση τής προθεσµίας υποβολής των αντιρρήσεων.
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Επιπλέον, σας κάνουµε γνωστό ότι η διαδικτυακή εφαρµογή της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. για την υποβολή των
αντιρρήσεων παραµένει ανοιχτή σε λειτουργία και εξακολουθεί να δέχεται τις αντιρρήσεις που
υποβάλλονται.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Κ. ∆ηµόπουλος
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ∆ιευθύνσεις ∆ασών Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων
•
•
•
•
•
•
•

∆ωδεκανήσου
Κυκλάδων
Λέσβου
Σάµου
Χίου
Αθηνών
Αν. Αττικής

•
•
•
•
•
•
•

∆υτ. Αττικής
Πειραιά
Ηρακλείου
Εύβοιας
Μαγνησίας
Φθιώτιδας
Αργολίδας

•
•
•
•
•
•

Αρκαδίας
Αχαϊας
Ηλείας
Λακωνίας
Μεσσηνίας
Κέρκυρας

•
•
•
•
•
•
•

Θεσσαλονίκης
Καβάλας
Ξάνθης
Πέλλας
Πιερίας
Ροδόπης
Χαλκιδικής

•
•
•
•
•
•
•

Λάρισας
Ιωαννίνων
Κοζάνης
Πρέβεζας
Φλώρινας
∆ράµας
Έβρου

2. ∆ιευθύνσεις Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών
• Αιγαίου
• Αττικής
• ∆υτ. Μακεδονίας – Ηπείρου

• Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
• Κρήτης

• Μακεδονίας - Θράκης
• Πελ/σου - ∆υτ. Ελλάδας - Ιονίου

3. Γενικούς ∆ιευθυντές ∆ασών Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων
• Αιγαίου
• Αττικής
• ∆υτ. Μακεδονίας - Ηπείρου

• Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
• Κρήτης

• Μακεδονίας - Θράκης
• Πελ/σου - ∆υτ. Ελλάδας - Ιονίου

4. ΕΚΧΑ Α.Ε.
Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός
ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Υπουργού Π.ΕΝ. κου Γ. Σταθάκη
2. Γραφείο Αν. Υπουργού Π.ΕΝ. Κου Σ. Φάµελου
3. Γαφείο Γεν Γραµµατέως Υ.Π.ΕΝ. κας Χ. Μπαριτάκη
Εσωτερική διανοµή: Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντού Ανάπτυξης & Προστασίας ∆ασών & Αγροπεριβάλλοντος
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