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Προς τον 
κ. Ευάγγελο Μπασιάκο 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Αχαρνών 2  
104 32 Αθήνα 
 
 
 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
 
Στις 28 Νοεμβρίου 2006 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στα γραφεία του Συνηγόρου του 
Πολίτη ημερίδα με θέμα «Το Δένδρο και το Δάσος: Κανόνες και διαδικασίες για την 
αποτελεσματική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων». Η ημερίδα διοργανώθηκε με 
πρωτοβουλία της Ανεξάρτητης Αρχής μας με βάση την πολυετή έρευνα εκατοντάδων 
υποθέσεων σχετικών με εκτάσεις σε δασικές περιοχές και μετά από διαβούλευση με τους 
συμμετέχοντες. Συγκεκριμένα, στην ημερίδα μετείχαν με εισηγήσεις και παρεμβάσεις ο 
Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθηγητές ΑΕΙ, στελέχη του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, δασάρχες, μέλη του επιστημονικού προσωπικού του 
Συνηγόρου του Πολίτη, εκπρόσωποι περιβαλλοντικών Μ.Κ.Ο. και επιστημονικών ενώσεων 
κ.α..  
 
Στην ημερίδα εθίγησαν όλα τα κρίσιμα θέματα που αφορούν την προστασία των δασών και 
δασικών εκτάσεων. Ωστόσο, κοινή εκτίμηση όλων των συμμετεχόντων ήταν ότι επείγει η  
οριστική σύνταξη των δασικών χαρτών για όλη την επικράτεια στο πλαίσιο της ανταπόκρισης 
της διοίκησης στη συνταγματική υποχρέωση για την εκπόνηση δασολογίου. Με τη 
διαδικασία αυτή θεωρείται, ως κοινό συμπέρασμα της ημερίδας, ότι θα τεθούν οι βάσεις για 
την έγκυρη και πλήρη καταγραφή του δασικού πλούτου της χώρας, για την διασφάλιση της 
δημόσιας περιουσίας που αφορά τις δασικές περιοχές, αλλά και για την εμπέδωση ασφάλειας 
δικαίου ως προς τις συναλλαγές των πολιτών μεταξύ αυτών, όπως και με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες σχετικά με εκτάσεις που αμφισβητούνται ως προς το δασικό ή μη χαρακτήρα τους.  
 
Με την παρούσα θα ήθελα, πέραν της ενημέρωσής σας για τα παραπάνω συμπεράσματα της 
ημερίδας, να σας απευθύνω την εισήγηση της Ανεξάρτητης  Αρχής για την κατά το δυνατόν 
σύντομη έναρξη των ενδεδειγμένων διαδικασιών για την εκπόνηση του δασολογίου ως 
αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.  
 
Αναμένοντας την ανταπόκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ως προς την πορεία 
σύνταξης των δασικών χαρτών και κατάρτισης του δασολογίου, ελπίζω, κύριε Υπουργέ, ότι η 
εισήγηση αυτή θα συμβάλει, στον έργο σας προς αποτελεσματική προστασία των δασών και 
δασικών εκτάσεων.  
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       Γιώργος Β. Καμίνης 

Συνήγορος του Πολίτη 
        


