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Αρ. πρωτ.:171979/2323

ΠΡΟΣ :

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
Γενική ∆ιεύθυνση ∆ασών & Αγροτικών
Υποθέσεων
∆ασαρχείο Λαµίας
1χιλ. Ν.Ε.Ο. Λαµίας –Αθηνών
Τ.Κ.35100 ΛΑΜΙΑ

ΚΟΙΝ.:

1.-Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της Χώρας
Γενικές ∆ιευθύνσεις ∆ασών &
Αγροτικών Υποθέσεων
2.- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
∆/νση Πολιτικής Γής
∆εστούνη 2 & Αχαρνών 381
Τ.Κ.11854 ΑΘΗΝΑ
3.-ΤΣΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.
& ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙ∆Α 4 Ε.Ε.
Ακαδηµίας 72 Τ.Κ. 10678 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: «Φορέας ∆ιαχείρισης ∆ασικής έκτασης για εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου σύµφωνα µε τον
Ν.4061/23-3-2012 ΦΕΚ66».
ΣΧΕΤ.: Η υπ΄αριθ. ΕΞ. /12/ΣΑΠ/434 έγγραφο της ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

Μετά το ανωτέρω σχετικό, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτουµε, κάνουµε γνωστά τα εξής:
Σύµφωνα µε την παρ. 3 άρθορυ 1 νόµου 4061/2012, δεν υπάγονται στις διατάξεις του νόµου αυτού
τα δάση, οι δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις. Αυτή η βασική ρύθµιση του νόµου εισήχθη
προκειµένου να καθορισθεί το πλαίσιο εφαρµογής αυτού από το οποίο προκύπτει ότι η αρµοδιότητα
των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

περιορίζεται αυστηρά της παραγράφου 1

άρθρου 1 του νόµου.
Το γεγονός ότι στις τελευταίες περιλαµβάνονται και εκείνες που αποτέλεσαν αντικείµενο
κτηνοτροφικής

αποκατάστασης

(παράγραφος

1ε

άρθρο1),

δεν

σηµαίνει

ότι

σε

αυτές

συµπεριλαµβάνονται και οι εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, αφού πλέον οι συγκεκριµένες ( µετά τη
δηµοσίευση του νόµου 4061/12) διαχειρίζονται µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας.
Για το ειδικότερο της αντιµετώπισής τους, σε σχέση µε την κτηνοτροφική αποκατάσταση υπέρ
ΣΑΑΚ,

που πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κτηνοτροφικού Κώδικα, πρέπει να

ζητηθεί από την οικεία ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής

να αποφανθεί εάν υφίσταται ο

ΣΑΑΚ και σε θετική περίπτωση, να γίνει σεβαστό το δικαίωµα του που αφορά στη βόσκηση της
δασικής γής, για το χρόνο που ο Συνεταιρισµός υφίσταται.
Σε αντίθετη περίπτωση, εφαρµόζονται οι διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας που αφορούν στη
βόσκηση δηµοσίων δασικών εκτάσεων, χωρίς να υφίσταται δικαίωµα βόσκησης από τον κατηργηµένο
ΣΑΑΚ, σύµφωνα µε τά αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.
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Η αλλαγή χρήσης της συγκεκριµένης δασικού χαρακτήρα έκτασης σύµφωνα µε τις διατάξεις
δασικής νοµοθεσίας περί επιτρεπτών επεµβάσεων, δύναται στην πρώτη εκ των ανωτέρω περίπτωση
να επιτραπεί µε τη συναίνεση του ΣΑΑΚ, ενώ στη δεύτερη περίπτωση δεν απαιτείται η προηγούµενη
συναίνεση.
Οι

Γενικές ∆ιευθύνσεις ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων

παρακαλούνται για την κοινοποίηση της

παρούσας στις δασικές υπηρεσίες αρµοδιότητας τους, καθώς και στις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής για ανάλογη εφαρµογή.
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