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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ∆ΑΣΟΛΟΓΩΝ 
∆ιδότου 26 - 10680 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210.36.41.361 - Fax: 210.36.41.374 

(Πρωινές ώρες: 210.82.27.171 και 210.82.31.340) 
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          Αθήνα, 21.02.2013  

Αρ. Πρωτ. : 1947 

 
Προς : 
1. Γρηγόρη Αποστολάκο,  
Πρόεδρο του ∆Σ του ΟΠΕΚΕΠΕ 
2. Α. Οφίδη 
3. ∆. Χαλικιά 
4. Π. Ρίζο 
5. Α. Μωραϊτη 
6. Ε. Καραμαγκιόλη 
7. Χ. Τσιχίτα 
8. Ο. Μυλωνά 
9. Ι. Παπαϊορδανίδη 
10. Γ. Σιγαλό 
11. Μ. Σαρρή 
μέλη του ∆.Σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ 
∆ομοκού 5 - 10445 Αθήνα. 
 
Κοινοποίηση: 
Όπως Πίνακας Αποδεκτών  
 

 

Θέμα : Παρέμβαση στην προκήρυξη του έργου: "Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας 

Αίτησης Ενίσχυσης στο Ανανεωμένο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων". 
 

Κύριοι, 

Σε συνέχεια της παρέμβασης που ήδη κάναμε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του 

συγκεκριμένου έργου και με δεδομένο ότι πρόσφατα προχωρήσετε στην προκήρυξή του, 

θέλουμε να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα: 

 

1. Με βάση τα όσα οι ίδιοι περιγράφετε στο Κεφάλαιο Α.3 - "Τεχνικές Προδιαγραφές 

Έργου", και συγκεκριμένα στην Ενότητα Α.3.4.3 - "Φωτοερμηνευτικές Εργασίες" (σελίδα 

37 του τεύχους της προκήρυξης), αυτό που ζητάτε από τον ανάδοχο που θα αναλάβει 

αυτό το έργο, είναι να φωτοερμηνεύσει και να προσδιορίσει επακριβώς πάνω σε 

ορθοφωτοχάρτες όλα τα πολύγωνα χρήσεων γης της χώρας (και μάλιστα μέσα σε 12 

μόλις μήνες), αποδίδοντας σε αυτά χαρακτηρισμούς όπως "δάση", "δασικό μικτό", 

"δασικό-βοσκότοπος", "βοσκότοπος μικτός" "θαμνώδεις εκτάσεις" κλπ, όπως άλλωστε τα 

εξειδικεύετε λεπτομερέστερα στο Παράρτημα ∆ (σελίδα 83 του τεύχους της προκήρυξης), 

όπου παρατίθεται ο αναλυτικός κατάλογος ολόκληρης της κωδικοποίησης που ζητάτε να 
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γίνει. Χρησιμοποιείτε μάλιστα και παραδείγματα με αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών 

(όπως αυτά των σελίδων 44, 45 και 46), για να δείξετε στους υποψηφίους αναδόχους  

πώς θα πρέπει να οριοθετηθούν τα δάση, οι δασικές και οι λοιπές εκτάσεις..  

Για να γίνει δε αυτή η δουλειά, καλείτε ως υποψηφίους τον οποιοδήποτε ιδιώτη ή εταιρία 

επιθυμεί να την κάνει (χωρίς καμία απαίτηση μελετητικής εμπειρίας ή Πτυχίου Μελετών 

από αυτά που επίσημα απονέμει το Ελληνικό Κράτος στους καθ' ύλην αρμόδιους και 

εξειδικευμένους επιστήμονες), αρκεί στην Ομάδα Έργου που θα παρουσιάσει να 

συμπεριλαμβάνει 10 Μηχανικούς με 2ετή εμπειρία στην Φωτογραμμετρία (αντικείμενο 

εντελώς άσχετο με αυτήν την δουλειά), 10 "Γεωτέχνες" με 2ετή επίσης εμπειρία στην 

Φωτογραμμετρία, και 2 ειδικούς επιστήμονες πληροφορικής. 

Στο τεύχος "Αποτελέσματα ∆ιαβούλευσης" που επισυνάπτεται στα τεύχη της 

προκήρυξης, διευκρινίσατε επίσης ότι με τον όρο "Γεωτέχνης" (ένα σαφώς αδόκιμο όρο), 

εκτός από τους Πολιτικούς Μηχανικούς και τους Τοπογράφους, εννοείτε και 

οποιονδήποτε άλλο επιστήμονα "έχει κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο". 

Όπως όμως σας επισημάναμε και στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, σύμφωνα με 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα), καθώς και το Π.∆. 344/2000 ("άσκηση του 

επαγγέλματος του γεωτεχνικού" - Κεφάλαιο Γ - "Υποχρεωτική απασχόληση 

∆ασολόγων"), αρμόδιοι για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση των δασικών και 

χορτολιβαδικών εν γένει εκτάσεων είναι αποκλειστικά και μόνον η ∆ασική Υπηρεσία (στο 

πλαίσιο της έκδοσης σχετικών διοικητικών πράξεων) και οι ∆ασολόγοι μελετητές στο 

πλαίσιο των μελετών σύνταξης των ∆ασικών Χαρτών. 

Με άλλα λόγια, με το έργο αυτό: 

1.α Καλείτε άτομα ή εταιρίες που δεν έχουν καμία προηγούμενη σχετική επιστημονική ή 

επαγγελματική εμπειρία στα θέματα φωτοερμηνείας και οριοθέτησης δασικών 

εκτάσεων, να κάνουν μια δουλειά για την οποία δεν έχουν καμία θεσμική ή νομική 

κατοχύρωση, και 

1.β Επιπλέον αυτού, από προφανώς συντεχνιακούς λόγους, παρακάμπτετε την 

ισχύουσα νομοθεσία και ζητάτε από αυτές τις άσχετες με το αντικείμενο εταιρίες να 

έχουν ως ελάχιστο προσωπικό στις Ομάδες Έργου που θα παρουσιάσουν, 

επιστήμονες που δεν έχουν, ούτε τις γνώσεις, αλλά ούτε και την αρμοδιότητα, με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία, να κάνουν τη δουλειά που τους ζητάτε.  

 

 

2. Παράλληλα με τα παραπάνω, επιμένετε να παραβαίνετε κατάφορα την ισχύουσα 

νομοθεσία και στο ζήτημα της ουσίας αυτού του έργου: Όπως σας  επισημάναμε και στο 

πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, ο όρος "βοσκότοπος" που χρησιμοποιείτε, έχει 

καταργηθεί όταν καταργήθηκε ως αντισυνταγματικός ο σχετικός Νόμος που τον 



3 

θεσμοθετούσε. Αυτό που εννοείτε ως "εντός των δασών βοσκότοποι", είναι προφανώς 

δασικές εκτάσεις, οι οποίες διαχειρίζονται από την ∆ασική Υπηρεσία και προστατεύονται 

από το Σύνταγμα και την ισχύουσα ∆ασική Νομοθεσία. 

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

δάση και τις δασικές εκτάσεις, είναι ένα ζήτημα που διαχειρίζονται εδώ και πάρα πολλά 

χρόνια οι ∆ασολόγοι, και προφανώς, κανένας μας δεν είναι αντίθετος με το να βόσκονται 

όσες από αυτές τις εκτάσεις μπορούν να βοσκηθούν μέσα στις δασικές εκτάσεις. 

Αυτό όμως θα πρέπει να γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της δασικής 

νομοθεσίας, και όχι στο πλαίσιο κάποιου (άγνωστου σε εμάς) "σχεδίου δράσης" που 

συμφώνησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ με τις "Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης" όπως 

διευκρινίζεται στην προκήρυξή του συγκεκριμένου έργου.  

 

Για τους λόγους αυτούς, σας ζητάμε να προχωρήσετε στην ακύρωση του διαγωνισμού και να 

κάνετε τις αναγκαίες αλλαγές στις τεχνικές προδιαγραφές και στις ελάχιστες απαιτήσεις 

συμμετοχής των υποψηφίων αναδόχων, έτσι ώστε το έργο αυτό να βρίσκεται τουλάχιστον μέσα 

στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Σας δηλώνουμε δε ότι, εφόσον το θελήσετε, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 

επιπλέον πληροφορία χρειαστείτε για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. 

 

 

Για το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 

 

Ο Πρόεδρος        Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 

Θανάσης Μπουζινέκης       Τάσος Κουρής 
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Πίνακας Αποδεκτών: 

1. Γραμματέα Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας ∆ημοκρατίας 

2. Γραμματέα Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ 

3. Γραμματέα Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ 

4. Γραμματέα Κοινοβουλευτικής Ομάδας των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

5. Γραμματέα Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ∆ΗΜΑΡ 

6. Γραμματέα Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ 

 

7. Κο Λιβιεράτο, Υπουργό ΠΕΚΑ 

8. Κο Γ. Αμοργιανιώτη, Ειδικό Γραμματέα ∆ασών 

9. Κο Κ. ∆ημόπουλο, Γενικό ∆ιευθυντή ∆ασών 

10. ∆ιεύθυνση ∆ασικών Χαρτών ΥΠΕΚΑ 

11. ∆ιεύθυνση ∆ασικών Χαρτών και Φυσικού Περιβάλλοντος της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 

 

12. Πρόεδρο ΓΕΩΤΕΕ 

13. Γενικό ∆ιευθυντή ΓΕΩΤΕΕ 

 

 


