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ΘΕΜΑ:
Περί απαλλαγής ή μη από περιβαλλοντικούς όρους, επιτρεπτών επεμβάσεων
επί δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, για την εγκατάσταση και λειτουργία
εξοπλισμών μέτρησης ταχύτητας ανέμου και παρεμφερών εγκαταστάσεων 

ΣΧΕΤ: αριθ. 145261/6-2-2015 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

       Στα πλαίσια υποβολής ερωτημάτων των δασικών υπηρεσιών αναφορικά με το θέμα και
κατόπιν διαμειφθείσης αλληλογραφίας με την αρμόδια επί  του θέματος Δ/νση Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης, παρατίθενται τα κάτωθι:
Κατ’  εφαρμογή  του  άρθρου  36  του  νόμου  4280/2014  (ΦΕΚ  159Α΄8-8-2014)  με  το  οποίο
αντικαταστάθηκε  η  παράγραφος  4  του  άρθρου  53  «Έργα  υποδομής»  του  νόμου  998/1979,
προβλέπεται  η  έκδοση  εγκριτικής  αποφάσεως  επέμβασης,  προκειμένου  να  λάβει  χώρα  η
εγκατάσταση  και  λειτουργία  εξοπλισμών  για  τη  μέτρηση  της  ταχύτητας  καθώς  και  άλλων
χαρακτηριστικών του ανέμου, εγκαταστάσεων για ερευνητικούς σκοπούς και λοιπών.
Επί των ανωτέρω εγκαταστάσεων χορηγείται  έγκριση από τον οικείο Δασάρχη ή Δ/ντή Δασών
(άνευ  Δασαρχείου),  με  γνώμονα  τα  οριζόμενα  στην  παράγραφο  4  του  άρθρου  53  του  νόμου
998/1979 ως ισχύει χωρίς την απαίτηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, πλην των περιπτώσεων
των οποίων στην εγκριτική απόφαση συμπεριλαμβάνονται και συνοδά έργα, απαραίτητα για την
κατασκευή  ή  λειτουργία  των  υπόψη  εγκαταστάσεων,  για  τα  οποία  απαιτείται  περιβαλλοντική
αδειοδότηση.  

Τέλος, παρακαλούμε όπως η παρούσα κοινοποιηθεί στις δασικές υπηρεσίες των αντιστοίχως
περιοχών  δικαιοδοσίας  σας,  προς  ενημέρωση  και  εφαρμογή  της,  στα  πλαίσια  ασκήσεως  των
αρμοδιοτήτων τους.
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