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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τπενθύμιζη ανάπηηζηρ Δαζικών Υαπηών και διαδικαζίαρ ςποβολήρ
ανηιππήζεων καηά αςηών.
Σν Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο είλαη ν
ζεζκνζεηεκέλνο επηζηεκνληθόο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκα Πξσηνγελνύο
Παξαγσγήο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (άξζξν 2 ηνπ Ν. 1474/1984). Κηλνύκελνη
ζηα πιαίζηα απηά θαη κε αθνξκή ηελ ανάπηηζη – ππόζκληζη ηων Δαζικών Χαπηών
ζηελ Π.Δ. Καβάιαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηη Δημοηική κοινόηηηα Κεπαμωηήρ και ζηιρ
Τοπικέρ Κοινόηηηερ Αγιάζμαηορ, Νέαρ Καπςάρ και Πηγών ηηρ Δημοηικήρ ενόηηηαρ
Κεπαμωηήρ ηος Δήμος Νέζηος ζέινπκε θαη εκείο λα ζπκβάινπκε από ηελ πιεπξά
καο ζηελ νκαιόηεξε πινπνίεζε έξγνπ πνπ ζα ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηε δηαζθάιηζε
ησλ Διιεληθώλ δαζώλ θαη ηνπ Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ηεο ρώξαο καο γεληθόηεξα. Ζ
θαηάξηηζε ησλ Γαζηθώλ

Υαξηώλ απνηεινύζε άιισζηε έλα πάγην αίηεκα ησλ

Γαζνιόγσλ ην νπνίν βιέπνπκε ζηαδηαθά λα γίλεηαη πξαγκαηηθόηεηα.
Έηζη, ην παξάξηεκα ζέινληαο λα ζπκβάιεη ζηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ ηεο
Π.Δ. Καβάιαο ζαο ππελζπκίδεη ηελ αλαθνίλσζε ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Ννκνύ Καβάιαο
ε νπνία έρεη ήδε αλαξηήζεη ηνπο δαζηθνύο ράξηεο ησλ αλσηέξσ πεξηνρώλ.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα αληιήζεηε από ηε Γ/λζε Γαζώλ Ν. Καβάιαο
ζηα ηειέθσλα 2510461820 θαη 2510461819, ζηα ζεκεία αλάξηεζεο ηνπο ζηα
αλσηέξσ
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θαηαζηήκαηα,
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http://www.ktimatologio.gr/ktima/index.php?ID=das, όπσο επίζεο θαη ζην site ηεο
Απνθεληξσκέλεο
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http://www.damt.gov.gr/

επηιέγνληαο από αξηζηεξά ηνπο Γαζηθνύο Υάξηεο θαη θαηόπηλ απηνύο ηνπ Ν.Καβάιαο.

Δθεί νη ελδηαθεξόκελνη πνιίηεο ζα βξνύλε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηη είλαη νη
Γαζηθνί Υάξηεο, πνπ κπνξνύλε λα ηνπο βξνύλε αλαξηεκέλνπο, ηε δηαδηθαζία
ππνβνιήο αληηξξήζεσλ (ελζηάζεσλ) θαηά ησλ Γαζηθώλ Υαξηώλ θαζώο θαη όηη άιιν
ζρεηηθό. αο ππελζπκίδνπκε όηη ε ππνβνιή ελζηάζεσλ - αληηξξήζεσλ ιήγεη ζηηο 14
επηεκβξίνπ 2012 γηα όζνπο δηακέλνπλ κόληκα ζηελ Διιάδα θαη ζηηο 4 Οθησβξίνπ
2012 γηα ηνπο κόληκνπο θαηνίθνπο εμσηεξηθνύ.
ρεηηθά όκσο κε ηελ ππνβνιή ησλ αληηξξήζεσλ από ηνπο πνιίηεο ην
παξάξηεκα καο ζέιεη λα ηνλίζεη ηα παξαθάησ. Σν επάγγεικα ηνπ Γαζνιόγνπ είλαη
θαηνρπξσκέλν από ην Π.Γ. 344/2000 (ΦΔΚ 297 Α’ 29-12-2000) θαη ζπγθεθξηκέλα
ζην άξζξν 10 παξ. ηζη) αλαθέξεηαη ξεηώο όηη απνηειεί επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα
ησλ δαζνιόγσλ θαη ζπγθεθξηκέλα « Οι δαζολόγοι αζκούν ηιρ επαγγελμαηικέρ ηοςρ
δπαζηηπιόηηηερ, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ πος κάθε θοπά ιζσύοςν και ειδικόηεπα: …..
ιζη) Σηη ζύνηαξη ηων δαζικών σαπηών, ζύνηαξη μελεηών θωηοεπμηνείαρ και
ηηλεπιζκόπηζηρ,
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κηημαηολογικούρ ή άλλοςρ ζκοπούρ.». Από ηα παξαπάλσ θαη κε δεδνκέλν ην
γεγνλόο όηη νη Γαζηθνί Υάξηεο πξνζδηνξίδνπλ ην ραξαθηήξα ηεο έθηαζεο (Γαζηθή ή
κε) θαη όρη ην ηδηνθηεζηαθό ηεο θαζεζηώο, καθίζηαηαι ζαθέρ όηι για να έσει έννοια
η ανηίππηζη επί ηος Δαζικού Υάπηη είναι αναγκαία η επιλογή Δαζολόγος ωρ
Σεσνικού ςμβούλος ζηην καηάθεζη ανηίππηζηρ (ένζηαζηρ) καηά ηων Δαζικών
Υαπηών, εάν και εθόζον ο πολίηηρ επιλέξει ηην ςποζηήπιξη από Σεσνικό
ύμβοςλο.
Δπηπξόζζεηα, εθηηκνύκε όηη γηα ηελ νξζόηεξε ππνζηήξημε θαη ηεθκεξίσζε ηεο
έλζηαζεο, απηή ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ηελ έθζεζε απηνςίαο θαη
θσηνεξκελείαο από Γαζνιόγν, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη πιεξέζηεξα ηηο ζέζεηο ηνπ
εληζηάκελνπ γηα ηε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ θπηνθνηλσληώλ ηεο ελ ιόγσ έθηαζεο, γηα
ηελ νπνία γίλεηαη ε έλζηαζε.
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