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Θέμα :

Εξέλιξη του προγράμματος κατάρτισης και κύρωσης των Δασικών Χαρτών
της χώρας.

Κύριε Υπουργέ,
Διαβάσαμε την απομαγνητοφώνηση της προχτεσινής συνέντευξης τύπου που δώσατε για την
εξέλιξη του προγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου, και με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε
ότι δεν υπήρχε καμία απολύτως αναφορά στο πρόγραμμα των Δασικών Χαρτών.
Μόνον όταν υπήρξαν σχετικές ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους έγιναν κάποιες αναφορές,
που και αυτές δεν ήταν και τόσο κατατοπιστικές.
Επειδή λοιπόν το ζήτημα των Δασικών Χαρτών έχει για μας άμεση προτεραιότητα και επειδή
οφείλουμε να ενημερώσουμε σχετικά τα μέλη μας (τόσο μέσω της εφημερίδας μας, όσο και
μέσω της ιστοσελίδας μας), σας παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα ακόλουθα:

1.

Έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των προγραμμάτων FOREST_MAP_Δ5 και
FOREST_MAP_Δ6 που αυτήν τη στιγμή βρίσκονται στην διαδικασία επιλογής αναδόχων,
και αν ναι, από πού;

2.

Έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την σύνταξη των Δασικών Χαρτών στο υπόλοιπο
της χώρας, και αν ναι, από πού;
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3.

Σε αντίθεση με ότι συνέβαινε μέχρι σήμερα, σκοπεύει η ΕΚΧΑ ΑΕ να προκηρύξει τις
μελέτες κτηματογράφησης για το υπόλοιπο της χώρας ΠΡΙΝ από τις αντίστοιχες μελέτες
κατάρτισης των Δασικών Χαρτών για τις ίδιες περιοχές, και αν ναι, γιατί;

4.

Υπάρχει πρόβλεψη και σχεδιασμός από το ΥΠΕΚΑ και την ΕΚΧΑ ΑΕ για την ανάρτηση
των Δασικών Χαρτών των παλαιότερων και των πρόσφατων προγραμμάτων, και αν ναι,
τι προβλέπει αυτός ο σχεδιασμός και πότε αναμένεται να υλοποιηθεί.

Σας παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν συντομότερη απάντησή σας,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Θανάσης Μπουζινέκης

Τάσος Κουρής

