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ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Γενικές Δ/νσεις Δασών
& Αγροτικών Υποθέσεων  
          Έδρες τους

ΚΟΙΝ: Ως ο πίνακας κοινοποιήσεων

ΘΕΜΑ:
Δυνατότητα προσεγγίσεως εκτάσεων που προστατεύονται από
τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για την εγκατάσταση πυλώνων
Δικτύων Υψηλής και Υπερυψηλής Τάσης

ΣΧΕΤ: αριθ. ΔΝΕΜ/23168/8-12-2015 έγγραφο ΑΔΜΗΕ

Αναφορικά με το εν θέματι αντικείμενο και στα πλαίσια των διαλαμβανομένων του ανωτέρω σχετικού,
παρατίθενται τα κάτωθι, προκειμένου να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση επί των τεθέντων ζητημάτων:
Συμφώνως των οριζομένων της  παραγράφου 3 του άρθρου 48 του νόμου 998/1979 ως ισχύει,  του
Έκτου Κεφαλαίου περί επιτρεπτών επεμβάσεων, είναι δυνατή η διάνοιξη οδών επί δασών, δασικών
εκτάσεων και δημοσίων εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του
νόμου 998/1979 ως ισχύει, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 1, σύμφωνα με τους όρους της
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Η  προσέγγιση  των  εν  θέματι  εκτάσεων  για  την  εξυπηρέτηση  της  κατασκευής  πυλώνων  Δικτύων
Υψηλής και Υπερυψηλής Τάσης, μπορεί να επιτευχθεί στα πλαίσια του επιτρεπτού των επεμβάσεων
κατ’ εφαρμογήν των οριζομένων της παραγράφου 3α του άρθρου 53 «Έργα υποδομής» του νόμου
998/1979 ως ισχύει, περιλαμβανόμενη στα λοιπά έργα σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο.
Λόγω  του  ιδιαίτερου  χαρακτήρα  των  συγκεκριμένων  εργασιών,  που  εξυπηρετούν  την  προσέγγιση
μόνον στις θέσεις των πυλώνων, χωρίς να υπάρχει απαίτηση διατήρησής τους, επιβάλλεται όπως τεθούν
ως  προσωρινού  χαρακτήρα  επεμβάσεις,  μετά  το  πέρας  των  οποίων  θα  πραγματοποιηθεί  άμεση
αποκατάσταση του δασικού χώρου, με σχετική πρόβλεψη στην ΑΕΠΟ του έργου. Έπεται τούτων ότι οι
εν  λόγω επεμβάσεις  δεν  θεωρούνται  ως  δασική  οδοποιία  και  δεν  ακολουθούνται  οι  προδιαγραφές
αυτής,  αλλά  είναι  περιοριστικού  χαρακτήρα  επεμβάσεις  εξυπηρετούσες  αποκλειστικά  το  σκοπό
δυνατότητας προσέγγισης στις θέσεις των πυλώνων.  
Ο φορέας υλοποίησης της ανωτέρω επέμβασης, υποχρεούται σε αποκατάσταση του χώρου, κατόπιν
εκπονήσεως,  αρμοδίως θεωρημένης και  εγκεκριμένης ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης αποκατάστασης
του δασικού χώρου επέμβασης.  Στην περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, λαμβάνονται  αρμοδίως
μέτρα κατασταλτικού χαρακτήρα (διοικητικές και ποινικές κυρώσεις), για την προστασία του δασικού
περιβάλλοντος.
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Παρακαλούμε  όπως  η  παρούσα  κοινοποιηθεί  στις  Δασικές  Υπηρεσίες  των  αντιστοίχως  περιοχών
δικαιοδοσίας σας, προς ενημέρωση και εφαρμογή της, στα πλαίσια ασκήσεως των αρμοδιοτήτων τους. 

 

  
   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
α) Γραφείο Υπουργού
        Μεσογείων 119
         10192 Αθήνα

      β) Γραφείο Αναπλ. Υπουργού
              Αμαλιάδος 17
              11523 Αθήνα
      γ) Γραφείο Γενικής Γραμματέως (κας Χρ. Μπαριτάκη)

            Μεσογείων 119
             10192 Αθήνα

     δ) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
        Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
                 Λ. Αλεξάνδρας 11
                  11473 Αθήνα

2.  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Γραφεία Συντονιστών
      Έδρες τους   

3. ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
     Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
             Δυρραχίου 89 & Κηφισού 
                    10443 Αθήνα    

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Δ/νσεις της Γενικής Δ/νσης
       Ενταύθα
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Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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