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ΣΧΕΤ:

αριθ. 137/11-3-2021(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφό σας

Επί των ζητημάτων που διαλαμβάνονται στο ανωτέρω σχετικό, σε εκτάσεις που διέπονται υπό το
προστατευτικό καθεστώς των διατάξεων δασικής νομοθεσίας, και ειδικότερα σε ότι αφορά στο
πλαίσιο αρμοδιοτήτων μας, παραθέτουμε τα κάτωθι:
Το νομικό πλαίσιο που διέπει τις επιτρεπτές επεμβάσεις επί εκτάσεων που προστατεύονται από τις
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, καθορίζεται από τη διάταξη του άρθρου 36 «Αντικατάσταση των
άρθρων 45 έως 61 του νόμου 998/1979» του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159Α΄/8-8-2014), η οποία
αντικατέστησε τα άρθρα 45 έως 61 του Έκτου Κεφαλαίου του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289Α΄/29-121979) περί επιτρεπτών επεμβάσεων στα δάση και τις δασικές εκτάσεις. Σύμφωνα με την γενική
διάταξη του άρθρου 45 «Γενικές διατάξεις» του νόμου 998/1979 ως ισχύει, οι επιτρεπτές επεμβάσεις
αποτελούν εξαιρετικό μέτρο. Οποιαδήποτε επέμβαση επί εκτάσεων που προστατεύονται από τη
δασική νομοθεσία είναι επιτρεπτή κατόπιν εισηγήσεως της οικείας δασικής αρχής και εκδόσεως
αρμοδίως εγκριτικής αποφάσεως επέμβασης, εκτός αν άλλως ορίζεται στη διάταξη της παραγράφου 4
της ως άνω διάταξης.
Ειδικότερα, και κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 57 «Λοιπές επεμβάσεις» ν.
998/1979 ως ισχύει, είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση δομικών ή μηχανικών κατασκευών, πάνω στις
οποίες τοποθετούνται κεραίες, πομποί, αναμεταδότες και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις, καθώς και η
κατασκευή των απαραίτητων συνοδών τους έργων κατά τα οριζόμενα στην διάταξη, με την
επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ως άνω νόμου κατά περίπτωση.
Η αποκατάσταση του διαταραχθέντος δασικού χώρου είναι υποχρεωτική από τον δικαιούχο της
επέμβασης, απορρέουσα εκ της διατάξεως της παραγράφου 12 του άρθρου 45 ν. 998/1979 ως ισχύει,
είτε κατόπιν εγκατάλειψης του σκοπού επέμβασης, είτε ολοκλήρωσής της, ενώ η έκταση επανέρχεται
στο καθεστώς που ίσχυε πριν από την αλλαγή χρήσης της. Εφόσον διαπιστωθεί αρμοδίως μη
συμμόρφωση του δικαιούχου, ακολουθούνται τα οριζόμενα του δευτέρου εδαφίου της ως άνω
διάταξης. Προκειμένου της αποκατάστασης εφαρμόζεται η εκπονηθείσα φυτοτεχνική μελέτη, η οποία
ως ειδικό δασοτεχνικό έργο δυνάμει της διάταξης του άρθρου 16 ν. 998/1979, εγκρίνεται αρμοδίως εκ
της δασικής υπηρεσίας, η οποία συντάσσεται και υποβάλλεται κατά τα οριζόμενα στην διάταξη της
παραγράφου 2 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 15277/23-3-2012 (ΦΕΚ 1077Β΄/2012) Υπ. Αποφάσεως,
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δηλαδή πριν την εγκατάσταση στην έκταση καθόσον η προσκόμισή της αποτελεί αναγκαία
προϋπόθεση έναρξης των εργασιών επέμβασης.
Ο ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
1. ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(α) Γρ. κ. Υπουργού
(β) Γρ. κ. Αναπλ. Υπουργού
(γ) Γρ.κ. Γενικού Γραμματέα
Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων
2. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

2

