
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Η ένωση των εταιρειών "NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ."-  "ΟΜΙΚΡΟΝ –
Σύμβουλοι  Περιβάλλοντος  Α.Ε."  -  "  ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  Α.Ε."  που  εκπονεί  το  έργο
«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  ΔΑΣΙΚΗΣ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»,  το  οποίο  υλοποιείται  στο  πλαίσιο  του
Επιχειρησιακού  Προγράμματος   «Μεταρρύθμιση  Δημόσιου  Τομέα  2014-2020»  με  κωδικό
ΟΠΣ5000346  ,  σας  ενημερώνει  ότι  την  Παρασκευή  23/09/2016  άρχισε  η  διενέργεια  δημόσιας
διαβούλευσης επί  του Προσχεδίου Κώδικα Δασικής Νομοθεσίας και  της Αιτιολογικής Έκθεσης
αυτού, όπως προβλέπεται από τις συμβατικές απαιτήσεις του έργου, και η οποία ολοκληρώνεται
στις  14/10/2016.

Το στάδιο της σύνταξης του Προσχεδίου Κώδικα έπεται εκείνου των προτάσεων βελτίωσης και
προτάσεων εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας, που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες φάσεις του
έργου  "  Κωδικοποίηση  της  Δασικής  Νομοθεσίας".  Η  συλλογή  και  αξιολόγηση  της  δασικής
νομοθεσίας αποτέλεσαν τη βάση για τη διατύπωση των παραπάνω προτάσεων. Επί της ουσίας τα
τρία αυτά προηγούμενα στάδια αποτέλεσαν τις βασικές αλλά και αναγκαίες προϋποθέσεις για τη
σύνταξη του πρώτου Προσχεδίου Κωδικοποίησης της Δασικής Νομοθεσίας.

Για την κατάρτιση του προσχεδίου Κώδικα, λήφθηκαν υπόψη οι προδιαγραφές και οι νομοτεχνικοί
κανόνες,  όπως  αυτοί  περιλαμβάνονται  στο  Εγχειρίδιο  Οδηγιών  για  την  Κωδικοποίηση  της
Νομοθεσίας, που έχει συνταχθεί από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ) (Ν. 3133/2003
ΦΕΚ  Α  85).  Για  την  παρακολούθηση  και  τον  έλεγχο  της  κωδικοποίησης,  η  ομάδα  έργου
συνεργάστηκε με την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης, καθώς και με τους καθ’ ύλην αρμόδιους
φορείς.

Το Προσχέδιο Κώδικα Δασικής Νομοθεσίας θα αποτελέσει τη βάση για την οριστικοποίησή του ως
Σχεδίου  Κώδικα,  μετά  από  την  επεξεργασία  του  και  τις  διορθώσεις  ή  παρατηρήσεις  από  την
Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου, την οριστική κρίση της ΚΕΚ για ζητήματα νομοτεχνικής
φύσεως που επισημαίνονται, τέλος δε τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προβλέπεται.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο, μπορείτε να αναζητήσετε τα σχετικά κείμενα και να υποβάλλετε σχόλια
επί του Προσχεδίου Κώδικα Δασικής Νομοθεσίας και της Αιτιολογικής Έκθεσης αυτού.
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