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ΚΟΙΝ. : 1. Συντονιστή Αποκεντρωμένης
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Θέμα :

Παράταση συμβάσεων Δασολόγων και Δασοπόνων της ΣΟΧ 2/2018 του
Ελληνικού Κτηματολογίου.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας του

Γεωτεχνικού

Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.), ύστερα από συνάντηση και σχετική ενημέρωση
που είχε από Δασολόγους μέλη του Παραρτήματος, και ακόμη έχοντας υπ’ όψη ότι:
 η κύρωση των δασικών χαρτών που αποτελεί συνταγματική και διεθνής υποχρέωση της
χώρας αφορά μία πολύ σημαντική διαδικασία με πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον και
για τους πολίτες, που έχει να κάνει με τη ρύθμιση θεμάτων χωροταξίας, χρήσεων γης και
ιδιοκτησιακού καθεστώτος δημοσίων εκτάσεων καθώς και προστασίας του δάσους και των
δασικών εκτάσεων. Η σύνταξη δασολογίου θεωρείται ως ένα από τα πρωτεύοντα εργαλεία
για τη χάραξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης δασικής πολιτικής,
 για την υποστήριξη των Δ/νσεων Δασών των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων της χώρας, για
την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των
δασικών χαρτών έως και την κύρωσή τους, προσελήφθησαν με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 100 άτομα (70 δασολόγοι και 30
δασοπόνοι) δυνάμει της ΣΟΧ 2/2018 του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»,
 με τις προσλήψεις αυτές καλύφθηκε σημαντικά το κενό στην στελέχωση των Διευθύνσεων
Δασών και διασφαλίστηκε προσωρινά η αποτελεσματικότερη, ορθότερη και κατά συνέπεια
πιο οικονομική για το Δημόσιο, υλοποίηση του έργου κατάρτισης των Δασικών Χαρτών,
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ως εκ τούτου θεωρούμε αναγκαία την παράταση των συμβάσεων της ΣΟΧ 2/2018 του
Ελληνικού Κτηματολογίου των συμβασιούχων Δασολόγων και Δασοπόνων, για την
υποστήριξη του έργου των Διευθύνσεων Δασών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.
Για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους καλούμε την Κυβέρνηση και τους αρμόδιους
Φορείς να παρατείνουν τις συμβάσεις αυτές τουλάχιστον μέχρι την κύρωση των Δασικών
Χαρτών (31/12/2020), για την απρόσκοπτη και άρτια ολοκλήρωση του έργου των τμημάτων
Δασικών Χαρτογραφήσεων.''
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή συνεργασία επί του θέματος.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Παρ. Δυτ. Μακεδονίας

Θεόδωρος Γ. Σιόγκας
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