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ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις
Γενικές ∆/νσεις ∆ασών &
Αγροτικών Υποθέσεων

Έδρες τους
ΚΟΙΝ.:

1.Υπουργείο Περιβάλλοντος &
Ενέργειας
α. Γραφείο Υπουργού
Μεσογείων 119
ΤΚ 101 92
β. Γραφείο Αν. Υπουργού
Αµαλιάδος 17
γ. Γραφείο Γεν. Γραµµατέως
(κ. Μπαριτάκη Χριστίνα)
2. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις
-Γραφεία Γενικών Γραµµατέων
3. Γρ. Γενικού ∆/ντή

ΘΕΜΑ: «Υποδείγµατα για την έκδοση:(Α) Απόφασης έγκρισης επέµβασης & (Β) Πράξεως
πληροφοριακού χαρακτήρα »
ΣΧΕΤ.: Η αριθ. αριθ. 115973/6088/27-10-2014 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Α∆Α: ΩΑ9Θ0-Α3Μ) (ΦΕΚ 2961/Β΄/2014).
Επί του αντικειµένου του θέµατος, και σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής υπουργικής
απόφασης, σας στέλνουµε σε υποδείγµατα: (Α) το πρότυπο απόφασης έγκρισης επέµβασης της παρ.
2 άρθρου 45 νόµου 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 36 του νόµου 4280/2014 (ΦΕΚ
159/Α΄/8-8-2014) (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ I), καθώς και (Β) το πρότυπο της πράξης πληροφοριακού χαρακτήρα
της παρ. 6α άρθρου 45 νόµου 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 36 του νόµου
4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α΄/8-8-2014) (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ II), τα οποία θα εφαρµόζονται στο εξής κατά την
έκδοση των οικείων διοικητικών πράξεων.
Παρακαλούµε την παρούσα να κοινοποιήσετε στις δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησής σας για εφαρµογή.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ιωάννης Τσιρώνης
Εσωτ. ∆ιανοµή
-

∆/νσεις της Γενικής ∆/νσης ∆ασών
ΕΝΤΑΥΘΑ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ I

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
............................................................
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
…................................................
Ταχ. ∆/νση
: ………………
Ταχ. Κώδικας : ........................
Πληροφορίες : ………………
Τηλέφωνο
: ………………
FAX
: ……………...
e – mail
: .......................

Έδρα

/

/

20...

Αριθ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣ : τον/την ενδιαφερόµενο/µενη
(φυσικό/νοµικό πρόσωπο)
πλήρης διεύθυνση

ΚΟΙΝ : 1. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
..........................................
(α) Γενική ∆/νση ∆ασών&
Αγροτικών Υποθέσεων
(β) ∆/νση Συντ/σµού & Επ/σης ∆ασών
(γ) ∆/νση ∆ασών π.ε. ...............
(δ) ∆ασαρχείο .........................
Έδρα
2. Λοιπές Υπηρεσίες, πρόσωπα ή φορείς
στους οποίους κατά περίπτωση
απαιτείται η κοινοποίηση της απόφασης

ΘΕΜΑ: «Απόφαση έγκρισης επέµβασης επί (κατά περίπτωση) δάσους, δασικής έκτασης,
δηµόσιας χορτολιβαδικής ή βραχώδους έκτασης των παραγράφων 5α & 5β,
άρθρου 3 του νόµου 998/1979 ως ισχύει, σε έκταση εµβαδού ……, για την υλοποίηση
και εγκατάσταση του έργου ........................... στη θέση…………., της τοπικής κοινότητας
..............................., δηµοτικής ενότητας . ……… του ∆ήµου ………., περιφερειακής
ενότητας............, περιοχής αρµοδιότητος ∆ασαρχείου ............/∆/νσης ∆ασών (άνευ ∆ασαρχείου)...........»
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
............................................................................

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 36 «Αντικατάσταση των άρθρων 45 έως 61 του νόµου 998/1979» του νόµου
4280/2014 (ΦΕΚ 159Α΄/8-8-2014) «Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση – Βιώσιµη
ανάπτυξη οικισµών – Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα τη διάταξη …
(αναφέρεται η διάταξη του Έκτου Κεφαλαίου του νόµου 998/1979 όπως ισχύει, µε την οποία εγκρίνεται η
συγκεκριµένη επιτρεπτή επέµβαση).
2. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 12 «Κατάργηση αδειών» του νόµου 4014/2011 «Περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ
209Α΄/21-9-2011), ως αναδιατυπώθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 55 «Τροποποίηση διατάξεων του
νόµου 4014/2011» του νόµου 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρµόνιση µε την
Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρµόνιση µε την Οδηγία
2008/98/ΕΚ – Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (ΦΕΚ
24Α’/13-2-2012).
3. Τις διατάξεις του νόµου ……… (αναφέρονται οι διατάξεις της ειδικής για το έργο νοµοθεσίας, βάσει της
οποίας προσαπαιτούνται δικαιολογητικά για την αδειοδότηση του έργου).
1.
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Τις διατάξεις του νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις της αριθ. 15277/23-3-2012 Αποφάσεως ΥΠΕΚΑ «Εξειδίκευση διαδικασιών για την
ενσωµάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές
∆εσµεύσεις της προβλεπόµενης από τις διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας έγκρισης επέµβασης, για έργα
και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης µε αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β΄/13-12012), σύµφωνα µε το άρθρο 12 του νόµου 4014/2011» (ΦΕΚ 1077/Β΄/9-4-2012).
6. Την αριθ. ............ απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ περί αναπροσαρµογής του ύψους καταβολής ανταλλάγµατος
χρήσης επί επιτρεπτών επεµβάσεων σε δάση, δασικές εκτάσεις ή δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄
και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόµου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α΄/29-12-1979) όπως ισχύει.
7. Το αριθ. ………………. έγγραφο της ......... (αναφέρεται η αρµόδια περιβαλλοντική υπηρεσία) περί
απαλλαγής του έργου από την περιβαλλοντική διαδικασία (όταν υφίσταται αυτή η περίπτωση).
8. Την αριθ. .............. έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη (περίπτωση επέµβασης από τρίτους στις ιδιωτικού
χαρακτήρα εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας).
9. Την αριθ. ……………. πράξη Χαρακτηρισµού του ∆/ντή ∆ασών(άνευ ∆ασαρχείου)/∆ασάρχη…………, µετά
της αριθ. ………….. βεβαιώσεως τελεσιδικίας της ανωτέρω πράξης (εξαιρέσει των περιπτώσεων της
παραγράφου 8 του άρθρου 45 του νόµου 998/1979, για τις οποίες δεν απαιτείται τελεσιδικία της πράξης
χαρακτηρισµού για την έγκριση της επέµβασης) ή, στην περίπτωση ύπαρξης κυρωµένων δασικών χαρτών,
τη βεβαίωση του χαρακτήρα της έκτασης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 του νόµου
3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α΄/14-10-2010).
10. Την αριθ. ........... βεβαίωση της Κτηµατικής Υπηρεσίας του ∆ηµοσίου καθώς και της οικείας ∆/νσης
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής περιφερειακής ενότητας .................. για τη µη ύπαρξη άλλων
διαθεσίµων εκτάσεων στην περιοχή του έργου, δυνάµενων να διατεθούν για τον υπόψη σκοπό (όπου
απαιτείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 45 του νόµου 998/1979 ως ισχύει).
11. Την αριθ. ……….. γνωµοδότηση της αρχαιολογικής υπηρεσίας, καθώς και τις γνωµοδοτήσεις άλλων
υπηρεσιών ή φορέων (όπου απαιτείται από τη σχετική για το έργο νοµοθεσία ή τη νοµοθεσία που αφορά
στο ειδικό καθεστώς που διέπει την περιοχή).
12. Την αριθ. ……………….. υποβληθείσα αίτηση του/της ενδιαφερόµενου/νης (φυσικό/νοµικό πρόσωπο/
νόµιµος εκπρόσωπος) προς τη ∆/νση ∆ασών(άνευ ∆ασαρχείου)/∆ασαρχείο ………….. περί υποβολής
αιτήµατος χορήγησης αδείας έγκρισης επέµβασης για την υλοποίηση και εγκατάσταση του έργου
........................... στη θέση…………., της τοπικής κοινότητας ..............................., δηµοτικής ενότητας
............ του ∆ήµου ………., περιφερειακής ενότητας.............
13. Το αριθ. .............. έγγραφο – θετική πρόταση της ∆/νσης ∆ασών(άνευ ∆ασαρχείου)/∆ασαρχείου, στην οποία
περιλαµβάνεται και η διαπίστωση ότι δεν είναι δυνατή η διάθεση εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της
παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόµου 998/1979 ως ισχύει για το σκοπό αυτό.
14. Το αριθ. ………. έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών (στις περιπτώσεις της ύπαρξης δασαρχείων στο νοµό) και
ακολούθως της ∆/νσης Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών, µε το οποία εκφράζονται η σύµφωνη γνώµη
για την επέµβαση.
15. Τα σχετικά µε το φάκελο υποβληθέντα στοιχεία, τα οποία αφορούν στο προς υλοποίηση έργο.
4.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουµε την επέµβαση από τον/την ενδιαφερόµενο/µενη (φυσικό/νοµικό πρόσωπο) ………….. επί (κατά
περίπτωση) δάσους, δασικής έκτασης, δηµόσιας χορτολιβαδικής ή βραχώδους έκτασης των περιπτώσεων α΄
και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόµου 998/1979 ως ισχύει, σε έκταση εµβαδού ………, κατόπιν
καταβολής/άνευ καταβολής (κατά περίπτωση) ανταλλάγµατος χρήσης και της υποβολής εγκεκριµένης µελέτης
αναδάσωσης ή δάσωσης (όπου απαιτείται) έκτασης ίδιου εµβαδού µε εκείνης της έκτασης επέµβασης. Η
παρούσα έγκριση χορηγείται για ……. έτη (χρονικό διάστηµα που διαρκεί η επέµβαση).
Το προς υλοποίηση και υπό εγκατάσταση έργο ........................... ευρίσκεται στη θέση…………., της
τοπικής κοινότητας ..............................., δηµοτικής ενότητας ............ του ∆ήµου ………., περιφερειακής
ενότητας............., περιοχής αρµοδιότητος της ∆/νσεως ∆ασών(άνευ ∆ασαρχείου)/∆ασαρχείου .......................
Η έκταση επέµβασης αποτυπώνεται και περιγράφεται στο µε ηµεροχρονολογία ……/…../20... αρµοδίως
θεωρηµένο τοπογραφικό διάγραµµα, µε συντεταγµένες κορυφών βασιζόµενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα
Αναφοράς ΕΓΣΑ 1987, µε στοιχεία περιµέτρου ( …………… ) και κλίµακας 1:……. του ........... (ιδιότητα του
συντάξαντα το τοπογραφικό διάγραµµα), το οποίο συνοδεύει την παρούσα απόφαση.
Η έγκριση επέµβασης δίδεται υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
3
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1. Η διαµόρφωση των επιφανειών εργασίας θα πραγµατοποιηθούν στην απαιτούµενη έκταση και οι
επιτρεπτές εκσκαφές θα είναι µόνο οι τεχνικά απαραίτητες, περιοριζόµενες αυστηρά στα όρια του
τοπογραφικού διαγράµµατος που συνοδεύει την παρούσα.
2. Λαµβάνεται µέριµνα για τη µικρότερη δυνατή διατάραξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής
του έργου, ώστε τα δυσµενή αποτελέσµατα αυτής στο οικείο και ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, να
είναι τα µικρότερα δυνατά.
3. Οι εγκαταστάσεις κατασκευάζονται κατά το δυνατόν µε τρόπο και υλικά που δε θίγουν και δεν
προσβάλουν το οικείο φυσικό περιβάλλον, και να είναι προσαρµοσµένες στο τοπίο, στην
ταυτότητα και στις συνθήκες (κοινωνικές και περιβαλλοντικές) της περιοχής.
4. Ο δικαιούχος µεριµνά για την πλήρη αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, φέρει την ευθύνη για
πιθανή ζηµιά σε τρίτους και αναλαµβάνει την υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων µέτρων
αντιπυρικής προστασίας της περιβάλλουσας δασικής βλάστησης. Τα τυχόν ακατάλληλα προϊόντα
εκσκαφής αποτίθενται σε θέσεις (αποθεσιοθαλάµους), που θα υποδειχθούν από την οικεία ∆ασική
Αρχή, ενώ στη συνέχεια πρέπει αυτοί οι χώροι να αποκατασταθούν µε κατάλληλη φύτευση.
5. Η φθορά της δασικής βλαστήσεως περιορίζεται στην ελάχιστη δυνατή. Η ανάγκη αποµάκρυνσης
της υπάρχουσας φυτικής ύλης στην περιοχή ανάπτυξης του έργου πραγµατοποιείται υπό την
καθοδήγηση και τις υποδείξεις της τοπικής ∆ασικής Αρχής. Τα δασικά προϊόντα που θα παραχθούν
θα διακινηθούν και διατεθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας,
και όπου απαιτείται θα συνταχθεί πίνακας υλοτοµίας.
6. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αποφυγή ισχυρών διαταράξεων, ενώ η δηµιουργία πρανών θα
διαµορφωθεί και επιτευχθεί κατάλληλα, αφενός προς αποτροπή και αποφυγή κατολισθήσεων και
εµφάνισης διαβρωτικών φαινοµένων, αφετέρου προς διευκόλυνση της αποκατάστασης της
βλάστησης.
7. Οι θέσεις επέµβασης είναι συγκεκριµένες και αυστηρά προσδιορισµένες στο έδαφος διά του
πρωτοκόλλου εγκατάστασης που θα συνταχθεί, δύναται δε να τροποποιηθούν µετά από εισήγηση
της αρµόδιας δασικής αρχής, αν προκύψουν σοβαρά ζητήµατα προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος.
8. Θα υπάρξει πρόβλεψη λήψης όλων των απαραίτητων µέτρων προστασίας των εργαζοµένων ή των
τυχόν επισκεπτών του δασικού χώρου. Απαιτείται επ’ αυτού όπως τοποθετηθούν καλαίσθητες
πινακίδες προειδοποίησης πιθανών κινδύνων που διατρέχουν οι παραπάνω.
9. Γίνεται πρόβλεψη αποκατάστασης της βλάστησης των διαταραχθέντων χώρων, µε φύτευση ή µε
σπορά των κατάλληλων προσηκόντων στη χλωρίδα της περιοχής ειδών, συµφώνως της ειδικής
δασοτεχνικής µελέτης που θα συνταχθεί. Η φροντίδα των φυτών θα συνεχιστεί για τουλάχιστον
τρία (3) έτη από τη φύτευση τους, µε ευθύνη του δικαιούχου την επέµβαση. Η αφαίρεση του
επιφανειακού εδαφικού ορίζοντα θα υλοποιηθεί µε προσοχή και θα διαφυλαχθεί κατάλληλα για
µελλοντική χρήση αποκατάστασης του χώρου.
10. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση στη γύρω έκταση, πλην των καθορισµένων για την
επέµβαση θέσεων.
11. Απαγορεύεται η µεταβολή ή επέκταση της χρήσης της έκτασης, πέραν του εγκεκριµένου σκοπού.
12. Η παρούσα έγκριση χορηγείται υπέρ του προσώπου ή φορέα που εγκρίθηκε και ισχύει αυστηρά γι’
αυτόν. Τυχόν αλλαγή του δικαιούχου που θα απαιτηθεί, θα πραγµατοποιηθεί µε τροποποίηση της
παρούσας µόνο ως προς το πρόσωπο ή τον φορέα, χωρίς αλλαγή των λοιπών όρων της επέµβασης.
13. Σε περίπτωση που δεν εκπληρωθεί ή εκλείψει ή οποτεδήποτε ήθελε µεταβληθεί ο σκοπός για τον
οποίον δίδεται η έγκριση αυτή και δεν τηρηθούν οι προαναφερόµενοι όροι, η έκταση θα επανέλθει
χωρίς άλλες διατυπώσεις στη διαχείριση της δασικής υπηρεσίας και η παρούσα απόφαση παύει να
ισχύει.
14. Στην περίπτωση παύσης λειτουργίας του έργου, ο δικαιούχος οφείλει όπως αποµακρύνει τις
εγκαταστάσεις που τοποθέτησε εντός της εκτάσεως και αποκαταστήσει το χώρο της επέµβασης,
σύµφωνα µε µελέτη αποκατάστασης που θα συνταχθεί, και η έκταση επανέρχεται στο καθεστώς
που ίσχυε πριν από την αλλαγή της χρήσης της. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τα ανωτέρω
επιβάλλονται οι ποινές που ορίζονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 45 του νόµου 998/1979
όπως ισχύει.
15. Η εγκατάσταση στην έκταση πραγµατοποιείται µε πρωτόκολλο εγκατάστασης, το οποίο θα
συντάξει το ∆ασαρχείο/∆/νση ∆ασών(άνευ ∆ασαρχείου) και αντίγραφό του θα αποσταλεί αντιστοίχως
στη ∆/νση Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών και στη ∆/νση ∆ασών περιφερειακής ενότητας
.............. (όταν υφίστανται ∆ασαρχεία στο νοµό).
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16. Προϋπόθεση για την εγκατάσταση του δικαιούχου στην έκταση είναι η υποβολή εγκεκριµένης
µελέτης αναδάσωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα για το σκοπό αυτό στις παραγράφους 8, 9 & 10
του άρθρου 45 του νόµου 998/1979 όπως ισχύει. Η αναδάσωση αυτή πραγµατοποιείται στη θέση
………. επί εκτάσεως εµβαδού ………..
17. Προκειµένου να εγκατασταθεί ο δικαιούχος στην έκταση προσκοµίζονται οι εγκεκριµένες τεχνικές
µελέτες όπου απαιτούνται (όπως στις περιπτώσεις της έγκρισης οδοποιίας, είτε αποτελεί αυτή
κύριο έργο, είτε είναι συνοδό).
18. Ο δικαιούχος µε την εγκατάστασή του στην έκταση, αποδέχεται πλήρως τους σχετικούς όρους της
πράξης έγκρισης επέµβασης, ενώ η µη συµµόρφωσή του στους τεθέντες όρους συνεπάγεται
υποχρεωτικά την ανάκληση του πρωτοκόλλου εγκατάστασης, µε τις προκύπτουσες από την
∆ασική Νοµοθεσία συνέπειες.
19. Η παρούσα έγκριση δεν απαλλάσσει τον δικαιούχο από την εξασφάλιση τυχόν άλλων εγκρίσεων
και αδειών.
20. Πριν την εγκατάσταση ζητείται το οριζόµενο στις παραγράφους 8, 9 & 10 του άρθρου 45 του
νόµου 998/1979 όπως ισχύει αντάλλαγµα χρήσης, το οποίο ανέρχεται στα ……… euro, και (στην
περίπτωση καταβολής δόσεων λόγω τµηµατικής επέµβασης στην έκταση) καταβάλλεται σε …….
δόσεις, αρχοµένης της πρώτης µε τη σύνταξη του πρωτοκόλλου εγκατάστασης, ενώ οι υπόλοιπες
καταβάλλονται σύµφωνα µε το σχέδιο εκµετάλλευσης.
21. Πριν την καταβολή του ανταλλάγµατος και τη σύνταξη πρωτοκόλλου εγκατάστασης, ουδεµία
επέµβαση θεωρείται επιτρεπτή.
22. Το ∆ηµόσιο δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν εκνίκηση εκ µέρους τρίτων της έκτασης, επί της
οποίας εγκρίθηκε η επέµβαση κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του νόµου 998/1979 ως
ισχύει, ή σε περίπτωση που η υπόψη έκταση είχε χαρακτηρισθεί ως δασική, κρίθηκε όµως, κατόπιν
σχετικών αντιρρήσεων επί της εκδοθείσας πράξης χαρακτηρισµού, ως µη δασική (όπου απαιτείται
έκδοση έγκρισης επέµβασης χωρίς τελεσιδικία της πράξης χαρακτηρισµού).
23. Η παρακολούθηση και εφαρµογή της παρούσας απόφασης ανατίθεται στην ∆/νση ∆ασών(άνευ
∆ασαρχείου)/∆ασαρχείο της περιοχής αρµοδιότητος.
Παρατήρηση: Επιπρόσθετοι όροι που κατά περίπτωση κρίνονται απαραίτητοι να επιβληθούν και στην παρούσα
δεν περιλαµβάνονται, µπορούν να τεθούν µετά από πρόταση του αρµόδιου δασικού οργάνου.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
....................................

(σφραγίδα, υπογραφή)
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ II
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
............................................................
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
…................................................
Ταχ. ∆/νση
: ………………
Ταχ. Κώδικας : ........................
Πληροφορίες : ………………
Τηλέφωνο
: ………………
FAX
: ……………...
e – mail
: .......................

Έδρα

/

/

20...

Αριθ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣ : τον/την ενδιαφερόµενο/µενη
(φυσικό/νοµικό πρόσωπο)
πλήρης διεύθυνση

ΚΟΙΝ : 1. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
..........................................
(α) Γενική ∆/νση ∆ασών&
Αγροτικών Υποθέσεων
(β) ∆/νση Συντ/σµού & Επ/σης ∆ασών
(γ) ∆/νση ∆ασών π.ε. ...............
(άνευ ∆ασαρχείου)

Έδρα
2. Λοιπές Υπηρεσίες, πρόσωπα ή φορείς στους
οποίους κατά περίπτωση απαιτείται η
κοινοποίηση της απόφασης

ΘΕΜΑ: «Πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα για την επέµβαση επί (κατά περίπτωση) δάσους, δασικής
έκτασης, δηµόσιας χορτολιβαδικής ή βραχώδους έκτασης των παραγράφων 5α & 5β ,
άρθρου 3 του νόµου 998/1979 ως ισχύει, σε έκταση εµβαδού ……, για την υλοποίηση
και εγκατάσταση του έργου ........................... στη θέση…………., της τοπικής κοινότητας
..............................., δηµοτικής ενότητας . ……… του ∆ήµου ………., περιφερειακής
ενότητας............, περιοχής αρµοδιότητος ∆ασαρχείου ............/∆/νσης ∆ασών (άνευ ∆ασαρχείου)...........»
ΠΡΑΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ο ∆ΑΣΑΡΧΗΣ Ή Ο ∆/ΝΤΗΣ ∆ΑΣΩΝ (άνευ ∆ασαρχείου)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 «Αντικατάσταση των άρθρων 45 έως 61 του νόµου 998/1979» του νόµου
4280/2014 (ΦΕΚ 159Α΄/8-8-2014) «Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση –
Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών – Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα τη
διάταξη … (αναφέρεται η διάταξη του Έκτου Κεφαλαίου του νόµου 998/1979 όπως ισχύει, µε την
οποία εγκρίνεται η συγκεκριµένη επιτρεπτή επέµβαση).
2. Τη διάταξη της παραγράφου 6α του άρθρου 45 του νόµου 998/1979 όπως ισχύει.
3. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 12 «Κατάργηση αδειών» του νόµου 4014/2011
«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε
δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209Α΄/21-9-2011), ως αναδιατυπώθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 55
«Τροποποίηση διατάξεων του νόµου 4014/2011» του νόµου 4042/2012 «Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης
αποβλήτων – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24Α’/13-2-2012).
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4. Τις διατάξεις του νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις της αριθ. 15277/23-3-2012 Αποφάσεως ΥΠΕΚΑ «Εξειδίκευση διαδικασιών για την
ενσωµάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές
∆εσµεύσεις της προβλεπόµενης από τις διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας έγκρισης επέµβασης, για
έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης µε αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ
21/Β΄/13-1-2012), σύµφωνα µε το άρθρο 12 του νόµου 4014/2011» (ΦΕΚ 1077/Β΄/9-4-2012).
6. Την αριθ. ............ απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ περί αναπροσαρµογής του ύψους καταβολής
ανταλλάγµατος χρήσης επί επιτρεπτών επεµβάσεων σε δάση, δασικές εκτάσεις ή δηµόσιες εκτάσεις
των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόµου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α΄/29-121979), ως ισχύει.
7. Την αριθ. ………………. απόφαση του ........., µε την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του
έργου ή την αριθ. …….... απόφαση υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις.
8. Την αριθ. .............. έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη (περίπτωση επέµβασης από τρίτους στις
ιδιωτικού χαρακτήρα εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας).
9. Την αριθ. ……………….. υποβληθείσα αίτηση του/της ενδιαφερόµενου/νης (φυσικό/νοµικό πρόσωπο/
νόµιµος εκπρόσωπος) προς το ∆ασαρχείο/∆/νση ∆ασών(άνευ ∆ασαρχείου) ………….. περί υποβολής
αιτήµατος χορήγησης της πράξης πληροφοριακού χαρακτήρα για την υλοποίηση και εγκατάσταση του
έργου
........................... στη θέση…………., της τοπικής κοινότητας ...............................,
δηµοτικής ενότητας ............ του ∆ήµου ………., περιφερειακής ενότητας.............
10. Τα σχετικά µε το φάκελο υποβληθέντα στοιχεία, τα οποία αφορούν στο προς υλοποίηση έργο.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕ
Τον/την ενδιαφερόµενο/µενη (φυσικό/νοµικό πρόσωπο) ………….. ότι δύναται να επέµβει σε (κατά
περίπτωση) δάσος, δασική έκταση, δηµόσια χορτολιβαδική ή βραχώδη των περιπτώσεων α΄ και β΄ της
παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόµου 998/1979 ως ισχύει, εµβαδού ………, επί της οποίας η επέµβαση
εγκρίθηκε µε την αριθ. ……… απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή µε την µε αριθ. ……… υπαγωγή
σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις, ως ενσωµατωµένη σε αυτήν. Η επέµβαση πραγµατοποιείται κατόπιν
καταβολής/άνευ καταβολής (κατά περίπτωση) ανταλλάγµατος χρήσης και της υποβολής εγκεκριµένης µελέτης
αναδάσωσης ή δάσωσης (όπου απαιτείται) έκτασης ίδιου εµβαδού µε εκείνης της έκτασης επέµβασης. Η
έγκριση της επέµβασης στην έκταση χορηγείται για ……. έτη (χρονικό διάστηµα που διαρκεί η επέµβαση).
Το προς υλοποίηση και υπό εγκατάσταση έργο ........................... ευρίσκεται στη θέση…………., της
τοπικής κοινότητας ..............................., δηµοτικής ενότητας ............ του ∆ήµου ………., περιφερειακής
ενότητας............., περιοχής αρµοδιότητος της ∆/νσεως ∆ασών(άνευ ∆ασαρχείου)/∆ασαρχείου .......................
Η έκταση επέµβασης αποτυπώνεται και περιγράφεται στο µε ηµεροχρονολογία ……/…../20... αρµοδίως
θεωρηµένο τοπογραφικό διάγραµµα, µε συντεταγµένες κορυφών βασιζόµενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα
Αναφοράς ΕΓΣΑ 1987, µε στοιχεία περιµέτρου ( …………… ) και κλίµακας 1:……. του ........... (ιδιότητα του
συντάξαντα το τοπογραφικό διάγραµµα), το οποίο συνοδεύει την παρούσα απόφαση.
Η επέµβαση στην έκταση θα πραγµατοποιηθεί µε τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
1. Η διαµόρφωση των επιφανειών εργασίας θα πραγµατοποιηθούν στην απαιτούµενη έκταση και οι
επιτρεπτές εκσκαφές θα είναι µόνο οι τεχνικά απαραίτητες, περιοριζόµενες αυστηρά στα όρια του
τοπογραφικού διαγράµµατος που συνοδεύει την παρούσα.
2. Ο δικαιούχος µεριµνά για την πλήρη αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, θα φέρει την ευθύνη
για πιθανή ζηµιά σε τρίτους και αναλαµβάνει την υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων
µέτρων αντιπυρικής προστασίας της περιβάλλουσας δασικής βλάστησης. Τα τυχόν ακατάλληλα
προϊόντα εκσκαφής αποτίθενται σε θέσεις (αποθεσιοθαλάµους), που θα υποδειχθούν από την
οικεία ∆ασική Αρχή, ενώ στη συνέχεια πρέπει αυτοί οι χώροι να αποκατασταθούν µε κατάλληλη
φύτευση.
3. Η φθορά της δασικής βλαστήσεως περιορίζεται στην ελάχιστη δυνατή. Η ανάγκη αποµάκρυνσης
της υπάρχουσας φυτικής ύλης στην περιοχή ανάπτυξης του έργου πραγµατοποιείται υπό την
καθοδήγηση και τις υποδείξεις της τοπικής ∆ασικής Αρχής. Τα δασικά προϊόντα που θα παραχθούν
θα διακινηθούν και διατεθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας,
και όπου απαιτείται θα συνταχθεί πίνακας υλοτοµίας.
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4. Οι θέσεις επέµβασης είναι συγκεκριµένες και αυστηρά προσδιορισµένες στο έδαφος διά του
πρωτοκόλλου εγκατάστασης που θα συνταχθεί, δύναται δε να τροποποιηθούν µετά από εισήγηση
της αρµόδιας δασικής αρχής, αν προκύψουν σοβαρά ζητήµατα προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος.
5. Γίνεται πρόβλεψη αποκατάστασης της βλάστησης των διαταραχθέντων χώρων, µε φύτευση ή µε
σπορά των κατάλληλων προσηκόντων στη χλωρίδα της περιοχής ειδών, συµφώνως των
οριζοµένων στην αριθ. ……… ΑΕΠΟ ή στην αριθ. ……… απόφαση υπαγωγής σε ΠΠ∆ (σε
περίπτωση που κριθεί ότι επιβάλλεται ως προς την αποκατάσταση του δασικού περιβάλλοντος
επιπρόσθετοι όροι, αυτοί θα τεθούν στην παρούσα). Η φροντίδα των φυτών θα συνεχιστεί για
τουλάχιστον τρία (3) έτη από τη φύτευση τους, µε ευθύνη του δικαιούχου την επέµβαση. Η
αφαίρεση του επιφανειακού εδαφικού ορίζοντα θα υλοποιηθεί µε προσοχή και θα διαφυλαχθεί
κατάλληλα για µελλοντική χρήση αποκατάστασης του χώρου.
6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση στη γύρω έκταση, πλην των καθορισµένων για την
επέµβαση θέσεων.
7. Απαγορεύεται η µεταβολή ή επέκταση της χρήσης της έκτασης, πέραν του εγκεκριµένου σκοπού.
8. Τηρούνται αυστηρά οι περιβαλλοντικοί όροι της αριθ. ……….. ΑΕΠΟ ή οι περιβαλλοντικές
δεσµεύσεις της αριθ. ………… απόφασης υπαγωγής σε ΠΠ∆.
9. Η παρούσα έγκριση χορηγείται υπέρ του προσώπου ή φορέα που εγκρίθηκε και ισχύει αυστηρά γι’
αυτόν. Τυχόν αλλαγή του δικαιούχου που θα απαιτηθεί, θα πραγµατοποιηθεί µε τροποποίηση της
παρούσας µόνο ως προς το πρόσωπο ή τον φορέα, χωρίς αλλαγή των λοιπών όρων της επέµβασης.
10. Σε περίπτωση που δεν εκπληρωθεί ή εκλείψει ή οποτεδήποτε ήθελε µεταβληθεί ο σκοπός για τον
οποίον δίδεται η έγκριση αυτή και δεν τηρηθούν οι προαναφερόµενοι όροι, η έκταση θα επανέλθει
χωρίς άλλες διατυπώσεις στη διαχείριση της δασικής υπηρεσίας και η παρούσα απόφαση παύει να
ισχύει.
11. Στην περίπτωση παύσης λειτουργίας του έργου, ο δικαιούχος οφείλει όπως αποµακρύνει τις
εγκαταστάσεις που τοποθέτησε εντός της εκτάσεως και αποκαταστήσει το χώρο της επέµβασης,
σύµφωνα µε µελέτη αποκατάστασης που θα συνταχθεί, και η έκταση επανέρχεται στο καθεστώς
που ίσχυε πριν από την αλλαγή της χρήσης της. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τα ανωτέρω
επιβάλλονται οι ποινές που ορίζονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 45 του νόµου 998/1979
όπως ισχύει.
12. Η εγκατάσταση στην έκταση πραγµατοποιείται µε πρωτόκολλο εγκατάστασης, το οποίο θα
συντάξει το ∆ασαρχείο/∆/νση ∆ασών(άνευ ∆ασαρχείου) και αντίγραφό του θα αποσταλεί αντιστοίχως
στη ∆/νση Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών και στη ∆/νση ∆ασών περιφερειακής ενότητας
.............. (όταν υφίστανται ∆ασαρχεία στο νοµό).
13. Προϋπόθεση για την εγκατάσταση του δικαιούχου στην έκταση είναι η υποβολή εγκεκριµένης
µελέτης αναδάσωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα για το σκοπό αυτό στις παραγράφους 8, 9 & 10
του άρθρου 45 του νόµου 998/1979 όπως ισχύει. Η αναδάσωση αυτή πραγµατοποιείται στη θέση
………. επί εκτάσεως εµβαδού ………..
14. Προκειµένου να εγκατασταθεί ο δικαιούχος στην έκταση προσκοµίζονται οι εγκεκριµένες τεχνικές
µελέτες όπου απαιτούνται (όπως στις περιπτώσεις της έγκρισης οδοποιίας, είτε αποτελεί αυτή
κύριο έργο, είτε είναι συνοδό).
15. Ο δικαιούχος µε την εγκατάστασή του στην έκταση, αποδέχεται πλήρως τους σχετικούς όρους της
έγκρισης επέµβασης, κατά την ενσωµάτωσή της στην ΑΕΠΟ ή στις ΠΠ∆, ενώ η µη συµµόρφωσή
του στους τεθέντες όρους συνεπάγεται υποχρεωτικά την ανάκληση του πρωτοκόλλου
εγκατάστασης, µε τις προκύπτουσες από την ∆ασική Νοµοθεσία συνέπειες.
16. Η παρούσα πράξη δεν απαλλάσσει τον/την ενδιαφερόµενο/µενη (φυσικό/νοµικό πρόσωπο) από την
εξασφάλιση τυχόν άλλων εγκρίσεων και αδειών.
17. Πριν την εγκατάσταση ζητείται το οριζόµενο στις παραγράφους 8, 9 & 10 του άρθρου 45 του
νόµου 998/1979 όπως ισχύει αντάλλαγµα χρήσης, το οποίο ανέρχεται στα ……… euro, και (στην
περίπτωση καταβολής δόσεων λόγω τµηµατικής επέµβασης στην έκταση) καταβάλλεται σε …….
δόσεις, αρχοµένης της πρώτης µε τη σύνταξη του πρωτοκόλλου εγκατάστασης, ενώ οι υπόλοιπες
καταβάλλονται σύµφωνα µε το σχέδιο εκµετάλλευσης.
18. Πριν την καταβολή του ανταλλάγµατος και τη σύνταξη πρωτοκόλλου εγκατάστασης, ουδεµία
επέµβαση θεωρείται επιτρεπτή.
19. Το ∆ηµόσιο δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν εκνίκηση εκ µέρους τρίτων της έκτασης, επί της
οποίας εγκρίθηκε η επέµβαση κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του νόµου 998/1979 ως
ισχύει, ή σε περίπτωση που η υπόψη έκταση είχε χαρακτηρισθεί ως δασική, κρίθηκε όµως, κατόπιν
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σχετικών αντιρρήσεων επί της εκδοθείσας πράξης χαρακτηρισµού, ως µη δασική(όπου απαιτείται
έκδοση έγκρισης επέµβασης χωρίς τελεσιδικία της πράξης χαρακτηρισµού).
20. Η παρακολούθηση και εφαρµογή της ενσωµατωµένης στην ΑΕΠΟ ή της ΠΠ∆ έγκρισης
επέµβασης, κατά τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα,
πραγµατοποιείται από την υπηρεσία µας.

Ο ∆ΑΣΑΡΧΗΣ
Ή Ο ∆/ΝΤΗΣ ∆ΑΣΩΝ (άνευ ∆ασαρχείου)
....................................

(σφραγίδα, υπογραφή)
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