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ΘΕΜΑ: 

Περί της διαδικασίας γνωµοδότησης των δασικών υπηρεσιών 

για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

(ΑΕΠΟ) σε επίπεδο Υπουργού  

 

ΣΧΕΤ:  

 

       Επί του αντικειµένου του θέµατος, καθορίζουµε την κάτωθι διαδικασία: 

Κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του νόµου 998/1979 ως ισχύει, όταν για το 

έργο ή τη δραστηριότητα απαιτείται έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) ή 

υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (ΠΠ∆) µε απόφαση Υπουργού ή του οικείου 

Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, τότε η έγκριση επέµβασης σε εκτάσεις που 

προστατεύονται µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, ενσωµατώνεται αντίστοιχα στις ανωτέρω 

πράξεις. Στις περιπτώσεις αυτές, η αρµόδια δασική υπηρεσία γνωµοδοτεί για την έγκριση 

επέµβασης, προκειµένου αυτή να ενσωµατωθεί στις διοικητικές πράξεις, όπως προεκτέθηκε, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 45 του νόµου 998/1979 ως ισχύει. 

Όταν η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) εκδίδεται από τον αρµόδιο Υπουργό 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας, και αφορά σε έργα ή δραστηριότητες σε εκτάσεις που προστατεύονται 

µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, τότε ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζεται στη Γενική 

∆/νση ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων προκειµένου να γνωµοδοτήσει αρµοδίως. Ο φάκελος της 

υπόθεσης συµπληρούται µε τη γνωµοδότηση της δασικής υπηρεσίας της οικείας αποκεντρωµένης 

διοίκησης, στην οποία θα πραγµατοποιηθεί το έργο ή η δραστηριότητα, και η οποία διαβιβάζεται 

ιεραρχικώς, και αφορά στην έγκριση επέµβασης που θα ενσωµατωθεί στην απόφαση έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων. 

Μετά τούτων, παρακαλούµε όπως στο εξής ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης που αφορά στη 

γνωµοδότηση της αρµόδιας δασικής υπηρεσίας της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για τη 
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Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ή της δραστηριότητας για την οποία θα 

εκδοθεί ΑΕΠΟ από τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, να διαβιβάζεται στην υπηρεσία µας 

(Τµήµα Επιτρεπτών Επεµβάσεων στα ∆ασικά Εδάφη & Προστασίας Αστικών Χώρων Πρασίνου 

της ∆/νσης Προστασίας ∆ασών & Αγροπεριβάλλοντος, της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης & 

Προστασίας ∆ασών & Αγροπεριβάλλοντος), ώστε να γνωµοδοτεί αρµοδίως για τα ζητήµατα των 

Επιτρεπτών Επεµβάσεων. Στη συνέχεια, η υπηρεσία µας θα διαβιβάζει τον φάκελο συµπληρωµένο 

µε τη γνωµοδότησή της στο Τµήµα ∆ασικών Προστατευόµενων Περιοχών & ∆ασικής Αναψυχής 

της ∆/νσης ∆ιαχείρισης ∆ασών & ∆ασικού Περιβάλλοντος, της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης & 

Προστασίας ∆ασών & Αγροπεριβάλλοντος, για τις περαιτέρω ενέργειές του σύµφωνα µε τις 

αρµοδιότητές του. 

Παρακαλούµε όπως η παρούσα κοινοποιηθεί στις δασικές υπηρεσίες των αντιστοίχως περιοχών 

δικαιοδοσίας σας, προς ενηµέρωση και εφαρµογή της, στα πλαίσια ασκήσεως των αρµοδιοτήτων 

τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
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Η ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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