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Επείγνπζα αλάγθε ζηειέρσζεο ηεο Δηεύζπλζεο Δαζηθώλ Φαξηώλ θαη Φπζηθνύ
Πεξηβάιινληνο ηεο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Κύξηε Μαξθόπνπιε,
Τε ζηηγκή απηή βξίζθεηαη ζε εμέιημε έλα ηεξάζηην πξόγξακκα ζύληαμεο Δαζηθώλ Φαξηώλ ζηε
ρώξαο καο, πνπ ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηείηαη απνθιεηζηηθά από ηελ Δηεύζπλζε Δαζηθώλ
Φαξηώλ θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ηεο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
Πην ζπγθεθξηκέλα:
1.

Τε ζηηγκή απηή νινθιεξώλεηαη ην πξόγξακκα ΔΦ πνπ αθνξά ζηε ζύληαμε 6
αλεμάξηεησλ κειεηώλ ζύληαμεο Δαζηθώλ Φαξηώλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο,
ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 3.550.000 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ.

2.

Παξάιιεια βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο 3 επηπιένλ κειέηεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο Δ3 ("Καηάξηηζε ησλ Δαζηθώλ Φαξηώλ όισλ ησλ ππόινηπσλ πεξηνρώλ
ηνπ Ννκνύ Αηηηθήο"), νη νπνίεο θαιύπηνπλ κηα ζπλνιηθή επηθάλεηα 1.700.000 πεξίπνπ
ζηξεκκάησλ.

3.

Σηηο 6 Οθησβξίνπ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, θαηαηέζεθαλ ζηελ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. νη
πξνηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ αλαδόρσλ γηα ηελ ζύληαμε 8 αθόκε κειεηώλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο Δ4, ην νπνίν αθνξνύζε ηε ζύληαμε ησλ Δαζηθώλ Φαξηώλ ζε 11
ππξόπιεθηνπο Ννκνύο ηεο ρώξαο, ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 36.000.000 πεξίπνπ
ζηξεκκάησλ.

4.

Λίγεο εκέξεο αξγόηεξα, ζηηο 2 Δεθεκβξίνπ 2011, νη ππνςήθηνη αλάδνρνη θαηέζεζαλ ηηο
πξνηάζεηο ηνπο γηα ηε ζύληαμε άιισλ 8 κειεηώλ ζύληαμεο Δαζηθώλ Φαξηώλ γηα ην
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πξόγξακκα Δ5, ην νπνίν αθνξνύζε 79 δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο, ζπλνιηθήο
επηθάλεηαο 1.600.000 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ.
5.

Επηπιένλ όισλ απηώλ, πξηλ από ιίγεο εκέξεο νινθιεξώζεθε ε Δεκόζηα Δηαβνύιεπζε
θαη αλακέλεηαη πιένλ ε πξνθήξπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο Δ6, ην νπνίν αθνξά ζε 4 κειέηεο
ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 32.000.000 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ.

Δειαδή, ε Δηεύζπλζε Δαζηθώλ Φαξηώλ ηεο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί ηε
ζηηγκή απηή έλα ζύλνιν 29 πεξίπνπ ζπκβάζεσλ ζύληαμεο Δαζηθώλ Φαξηώλ, νη νπνίεο,
εθόζνλ εμειηρζνύλ θαλνληθά, ζα θαιύςνπλ κέζα ζε ιίγα ρξόληα 75.000.0000 πεξίπνπ
ζηξέκκαηα, εκβαδόλ πνπ αληηζηνηρεί ζην 56% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο ρώξαο καο.
Καη όηαλ ιέκε λα δηαρεηξηζηεί, ελλννύκε όιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη λα γίλνπλ από ηελ
πξνθήξπμε ησλ δηαγσληζκώλ, ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ηελ δηθαζηηθή αληηκεηώπηζε
όισλ ησλ ελζηάζεσλ θαη ησλ πξνζθπγώλ, ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηελ ππνγξαθή
ησλ ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ, ηελ παξάδνζε ησλ αλαγθαίσλ πιηθώλ ζηνπο αλαδόρνπο, ηελ
επηθνηλσλία κε ηηο θαηά ηόπνπο Δαζηθέο Υπεξεζίεο, ηελ παξαιαβή άιισλ πιηθώλ από άιιεο
ππεξεζίεο (π.ρ. Πνιενδνκίεο) θαη ηελ παξάδνζε ζηνπο αλαδόρνπο, ηνλ έιεγρν ησλ
παξαδνηέσλ ηνπ θάζε Σηαδίνπ πνπ ππνβάιινπλ νη αλάδνρνη, ηελ νηθνλνκηθή παξαθνινύζεζε
ησλ ζπκβάζεσλ θαη ηελ ζηαδηαθή πιεξσκή ησλ αλαδόρσλ θιπ, θιπ.
Καη παξάιιεια κε όια απηά, ε ίδηα Δηεύζπλζε ζρεδίαζε θαη ππνζηήξημε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο
αλάξηεζεο ησλ πξώησλ Δαζηθώλ Φαξηώλ ζηε ρώξα καο (γηα ηνπο ΟΤΑ Μαξαζώλα, Πεληέιεο
θαη Νέαο Πεληέιεο), εμαζθαιίδεη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε όισλ αλεμαξηήησο ησλ Δαζηθώλ
Φαξηώλ πνπ άξρηζαλ λα αλαξηώληαη από ηελ Δαζηθή Υπεξεζία ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο
ρώξαο, είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηε ζύληαμε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηελ πξνθήξπμε
ησλ κειεηώλ γηα ηνλ επαλαθαζνξηζκό θαη ηελ αθξηβή νξηνζέηεζε όισλ ησλ πεξηνρώλ ηνπ
δηθηύνπ NATURA 2000 ηεο ρώξαο θιπ.
Είλαη πξνθαλέο δειαδή όηη, ε ζπγθεθξηκέλε Δηεύζπλζε ηεο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., έρεη λα
επηηειέζεη έλα ηεξάζηην (θαη πξσηόγλσξν γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα) έξγν, ην νπνίν είλαη
αλζξσπίλσο αδύλαηνλ λα πινπνηεζεί κε ηνπο 4 κόλνλ Δαζνιόγνπο θαη ην ειάρηζην ππόινηπν
επηζηεκνληθό πξνζσπηθό πνπ δηαζέηεη.
Γηα ην ιόγν απηό, είλαη επείγνπζα θαη επηηαθηηθή ε αλάγθε λα εληζρπζεί κε ην πξνζσπηθό πνπ
ε ίδηα έρεη πξνηείλεη κε ην εγθεθξηκέλν Τερληθό Δειηίν ηνπ έξγνπ "Ανάπηςξη ςπηπεζιών και
ςποδομήρ συπικών δεδομένυν για ηην πποζηαζία ηυν δαζών και δαζικών εκηάζευν",
πνπ πινπνηεί ε ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ζην πιαίζην ηνπ Ε.Π. "Χεθηαθή Σύγθιηζε" ηνπ ΕΣΠΑ
2007-2013.
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Δηαθνξεηηθά, δελ θηλδπλεύεη κόλνλ λα ζηακαηήζεη ην ηεξάζηην πξόγξακκα ηεο ζύληαμεο ησλ
Δαζηθώλ Φαξηώλ ηεο ρώξαο καο πνπ πξνζπαζεί λα πινπνηήζεη απηήλ ηελ πεξίνδν, αιιά
θηλδπλεύνπλ λα ραζνύλ θαη πνιύηηκνη πόξνη πνπ έρνπλ δεζκεπηεί από ην ΕΣΠΑ γηα απηόλ
αθξηβώο ηνλ ζθνπό.
Κύξηε Μαξθόπνπιε,
Οη Δαζηθνί Φάξηεο είλαη ην απνηειεζκαηηθόηεξν εξγαιείν πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ
δαζηθώλ θαη ρνξηνιηβαδηθώλ εθηάζεσλ ηεο ρώξαο καο, θαη ην αλαγθαίν πξναπαηηνύκελν γηα
ηνλ ρσξνηαμηθό ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπμε.
Είκαζηε ε κνλαδηθή ρώξα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο πνπ δελ έρεη αθόκε Δαζηθνύο Φάξηεο, θαη
βξηζθόκαζηε ζηε ζπγθπξία πνπ ν ζηόρνο απηόο (πνπ απνηεινύζε ην όξακα δεθαεηηώλ) κπνξεί
λα γίλεη πξάμε,
Γηα όινπο απηνύο ηνπο ιόγνπο, ζαο δεηάκε λα θάλεηε άκεζα απνδεθηό ην ζρεηηθό ππνέξγν
"Υπηπεζίερ ζςλλογήρ δεδομένυν / επίβλετηρ και ποιοηικού ελέγσος" ζην πιαίζην ηνπ
αλσηέξσ έξγνπ, γηα ηελ (πξνζσξηλή θαη έζησ κε δηεηείο ζπκβάζεηο) ζηειέρσζε ηεο αξκόδηαο
Δηεύζπλζε Δαζηθώλ Φαξηώλ ηεο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. κε ηελ έγθξηζε ηνπ.

Γηα ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην
Ο Πξόεδξνο

Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο

Θαλάζεο Μπνπδηλέθεο

Τάζνο Κνπξήο
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Πίλαθαο Απνδεθηώλ

1.

Μηράιεο Φξπζνρντδεο
Υπνπξγόο Αλάπηπμεο
Μεζνγείσλ 119
10192 Αζήλα

2.

Γεώξγηνο Παπαθσλζηαληίλνπ
Υπνπξγόο ΠΕΚΑ
Ακαιηάδνο 17
11523 Αζήλα

3.

Νηθόιανο Σηθνπλάθεο
Αλαπιεξσηήο Υπνπξγόο ΠΕΚΑ,
αξκόδηνο γηα ηελ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
Ακαιηάδνο 17
11523 Αζήλα

4.

Απόζηνινο Αξβαλίηεο
Πξόεδξνο ηεο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
Μεζνγείσλ 288 - 15562 Φνιαξγόο

