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δαζνηερληθώλ έξγωλ - εξγαζηώλ»
Θαηόπηλ πιεξνθνξηώλ πνπ ιάβακε από κέιε ηνπ παξαξηήκαηόο καο - εηδηθόηεξα από
Γαζνιόγνπο Δξγνιήπηεο Γεκνζίωλ Έξγωλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη θαη ζε πεξηνρέο εθηόο
ηνπ παξαξηήκαηόο καο (π.ρ. λεζηά ηνπ Αηγαίνπ), παξαηεξήζεθε ην θαηλόκελν όηη δηάθνξνη
θνξείο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Λ. 3852/2010 (π.ρ. Γήκνη, θ.ιπ.), θπζηθά ή λνκηθά πξόζωπα
ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 178 ηνπ Λ. 3669/2008 πξνβαίλνπλ ζηελ εθηέιεζε δαζνηερληθώλ
έξγωλ – εξγαζηώλ. Οη εξγαζίεο απηέο όκωο γίλνληαη ρωξίο ηελ ζπκκεηνρή εξγνιεπηηθήο
επηρείξεζεο δεκόζηωλ δαζνηερληθώλ έξγωλ (Δ.Γ.Γ.Δ.) ή από εξγνιεπηηθή επηρείξεζε
εγγεγξακκέλε ζηα Κ.Δ.Δ.Π. Πξαζίλνπ ή Κ.Δ.Θ. Πξαζίλνπ ζηειερωκέλε από Γαζνιόγν ή
Γαζνπόλν, όπωο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο πεξί εθηέιεζεο δαζνηερληθώλ έξγωλ θαη ηεο
λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηνλ θνξέα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Αληηζέηωο όκωο γίλνληαη κε ηελ
ζπκκεηνρή εζεινληηθώλ νκάδωλ - νξγαλώζεωλ. Δηδηθόηεξα, ηα ελ ιόγω δαζνηερληθά έξγα
- εξγαζίεο

γίλνληαη ζηα πιαίζηα έγθξηζεο επέκβαζεο έξγωλ ηωλ αλωηέξω θνξέωλ -

πξνζώπωλ, επί δεκόζηωλ ή ηδηωηηθώλ δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεωλ, θαζώο θαη δεκόζηωλ
εθηάζεωλ ηωλ πεξηπηώζεωλ α' θαη β' ηεο παξ. 5 ηνπ λόκνπ 998/1979 όπωο ηζρύεη, θαηά ηε
δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ αλωηέξω λόκνπ όπωο ηζρύεη.
Πέξαλ όκωο ηεο θαηαζηξαηήγεζεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ην ηειηθό απνηέιεζκα ηεο
αλαδάζωζεο δελ ζπλάδεη κε ηνπο θαλόλεο ηεο δαζνινγηθήο επηζηήκεο θαη ηωλ
πξνδηαγξαθώλ ηεο εθάζηνηε ζεωξεζείζαο κειέηεο αλαδάζωζεο, νύηε επηηπγράλεηαη ν
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νηθνζπζηήκαηνο πνιιαπιώλ ζθνπώλ - ωθειεηώλ (ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαηά ηελ
κειέηε θαη ε πξόλνηα ζπληήξεζεο ηεο δαζωηέαο έθηαζεο ηα πξώηα ρξόληα). Αληί απηνύ

γίλεηαη άδηθε θαηαζπαηάιεζε θπηεπηηθνύ πιηθνύ απ’ ηα δεκόζηα θξαηηθά θπηώξηα ηεο
ρώξαο, ην νπνίν δηαηίζεηαη δωξεάλ ζηνλ θνξέα ηνπ εθάζηνηε έξγνπ από ηηο αξκόδηεο
Γαζηθέο αξρέο. Κε ιίγα ιόγηα, πέξαλ ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ηωλ πνιηηώλ
θαη ηεο ηππηθήο νινθιήξωζεο ηεο ππάξρνπζαο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ηωλ θνξέωλ ηνπ
έξγνπ, ε εθηέιεζε ηωλ έξγωλ αλαδάζωζεο κε ηνλ αλωηέξω ηξόπν θαη θαηαπαηώληαο ηελ
ηζρύνπζα λνκνζεζία, νύηε ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα απνδίδεη, νύηε είλαη αλάινγε ζε
επηηπρία, ζε ζρέζε κε ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ.
Οη πεξηπηώζεηο απηέο θαηαζηξαηήγεζεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο παξνπζηάζηεθαλ ζε
πεξηνρέο εθηόο ηνπ ρώξνπ επζύλεο ηνπ παξαξηήκαηνο καο, ζηηο νπνίεο όκωο
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζπλάδειθνη Γεωηερληθνί, νξηζκέλνη από ηνπο νπνίνπο είλαη θαη κέιε
ηνπ Παξαξηήκαηνο καο. Γηα ηνλ ιόγν απηό παξαθαινύκε όπωο εμεηάζεηε ηελ παξνύζα
επηζηνιή καο θαη ελεκεξώζεηε ηηο αξκόδηεο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο δηα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ
καο, πξνθεηκέλνπ λα επηζεκαλζεί ζηηο θαηά ηόπνπο Γαζηθέο Τπεξεζίεο ε νξζή εθαξκνγή
ηεο δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο Γαζνηερληθώλ Έξγωλ από ηνπο αλωηέξω θνξείο, θπζηθά ή
λνκηθά πξόζωπα.
Παξακέλνπκε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία.
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