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          Αθήνα, 03.12.2012  

Αρ. Πρωτ. : 1943 
Προς : 
Κύριο Αθανάσιο Καπρέλη 
Πρόεδρο του ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ 
 
Κοινοποίηση: 
1. Γεώργιο Κορμέντζα, και 
2. Μόσχο Κορασίδη 
Αντιπροέδρους του ΔΣ 
ΟΠΕΚΕΠΕ 
Δομοκού 5 - 10445 Αθήνα. 
 

 

Θέμα : Παρέμβαση στην δημόσια διαβούλευση του έργου: "Ψηφιακές Υπηρεσίες 

Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο Ανανεωμένο Σύστημα Αναγνώρισης 

Αγροτεμαχίων". 
 

Κύριε Πρόεδρε, 

Στην ιστοσελίδα του οργανισμού σας έχει αναρτηθεί για δημόσια διαβούλευση το σχέδιο 

διακήρυξης του παραπάνω έργου.  

Σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο, με την παρούσα επιστολή μας θέλουμε να σας 

μεταφέρουμε τα ακόλουθα: 

 

1. Σε διάφορα σημεία της Ενότητας Α.3.4.3 ζητάτε να φωτοερμηνευτούν και να αποδοθούν 

πολύγωνα με χαρακτηρισμούς όπως "δάση", "δασικό μικτό", "δασικό-βοσκότοπος", 

"βοσκότοπος μικτός" κλπ, όπως άλλωστε τα εξειδικεύετε και στο Παράρτημα Δ, όπου 

παρατίθεται ο αναλυτικός κατάλογος ολόκληρης της κωδικοποίησης που ζητάτε να γίνει. 

Χρησιμοποιείτε μάλιστα και παραδείγματα με αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών (όπως 

αυτά των σελίδων 47 και 48), για να δείξετε πώς θα πρέπει να οριοθετηθούν τα δάση, οι 

δασικές και οι λοιπές εκτάσεις.  

Με βάση όμως το Ν.998/1976 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα), το Ν.2664/1998 

(όπως επίσης τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα), καθώς και το Π.Δ. 344/2000, αρμόδιοι 

για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση των δασικών και χορτολιβαδικών εν γένει 

εκτάσεων είναι αποκλειστικά και μόνον η Δασική Υπηρεσία και οι Δασολόγοι μελετητές 

στο πλαίσιο των μελετών σύνταξης των Δασικών Χαρτών. 
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Με άλλα λόγια, καλείτε με το έργο αυτό κάποιους Μηχανικούς να κάνουν μια δουλειά για 

την οποία δεν έχουν, ούτε τις γνώσεις, αλλά ούτε και την αρμοδιότητα να κάνουν. 

Και αυτός είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο θα προσβάλουμε την συγκεκριμένη 

διακήρυξη, εφόσον και όταν προκηρυχτεί. 

 

2. Παράλληλα με τα παραπάνω, παραβαίνετε απερίφραστα την ισχύουσα νομοθεσία, και 

αυτό για δύο λόγους: 

2.α Σύμφωνα με αυτήν, η εκτέλεση πάσης φύσεως έργου, δραστηριότητας ή δράσης 

που αφορά σε δάση και δασικές εκτάσεις, πρέπει να λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη 

της τις διατάξεις της ισχύουσας δασικής νομοθεσίας, κάτι που δεν γίνεται στο υπό 

προκήρυξη έργο. 

2.β Ο όρος "βοσκότοπος" που χρησιμοποιείτε, έχει καταργηθεί όταν καταργήθηκε ως 

αντισυνταγματικός ο σχετικός Νόμος που τον θεσμοθετούσε. 

Δηλαδή, προφανώς παρανομείτε, και αυτός θα είναι ο δεύτερος λόγος για τον οποίο θα 

χρησιμοποιήσουμε όλα τα ένδικα μέσα για να μην υλοποιηθεί αυτό το έργο, με τον τρόπο 

τουλάχιστον που το εμφανίζετε στην δημόσια διαβούλευση του. 

 

Για την οικονομία του χώρου, αντιπαρερχόμαστε για την ώρα και όλα τα ευτράπελα της 

συγκεκριμένης διακήρυξης, όπως για παράδειγμα το όριο των 50 δέντρων που έχετε (εντελώς 

αυθαίρετα) θέσει για να χαρακτηριστεί ένα πολύγωνο γης ως "βοσκότοπος", ή τους ορισμούς 

του είδους "θαμνώδεις εκτάσεις", "ξέφωτο μέσα σε δασική έκταση" κλπ. 

 

Το ζήτημα της οριοθέτησης και της διαχείρισης των βοσκήσιμων εκτάσεων μέσα στα δάση και 

τις δασικές εκτάσεις, είναι ένα ζήτημα που διαχειρίζονται εδώ και χρόνια οι Δασολόγοι, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 

Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση είναι αντιεπιστημονική, αυθαίρετη και παράνομη. 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Ο Πρόεδρος        Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 

Θανάσης Μπουζινέκης       Τάσος Κουρής 

 


