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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 115973/6088

& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ &
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. ∆/νση

: Χαλκοκονδύλη 31

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

Ταχ. Κώδικας : 104 32 Αθήνα
Πληροφορίες : Γρ. Γενικού ∆/ντη
Τηλέφωνο

: 2102124707

FAX

: 210 5244 775

ΘΕΜΑ: «Απόφαση καθορισµού δικαιολογητικών για την έκδοση:(Α) Απόφασης έγκρισης
επέµβασης & (Β) Πράξεως πληροφοριακού χαρακτήρα »
Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:
Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 78 του νόµου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α΄/29-12-1979) «Περί
προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», ‘όπως αντικαταστάθηκε µε
την παρ. 5 του άρθρου 42 του νόµου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α΄/8-8-2014) «Περιβαλλοντική
αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση – Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών – Ρυθµίσεις δασικής
νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 2,4 και 6 του άρθρου 45 του νόµου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α΄/29-121979)όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 36 του νόµου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α΄/8-8-2014).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την µε αριθ. 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ 21/Β) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας &
Κλιµατικής Αλλαγής «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες
και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 §4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.
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Την µε 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΄/131-2012), σύµφωνα µε το άρθρο 12 του νόµου 4014/2011» (ΦΕΚ 1077/Β΄/9-4-2012).
6. Τη διάταξη του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» που κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του προεδρικού διατάγµατος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
7. Τις διατάξεις των άρθρων του προεδρικού διατάγµατος 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/2009) «Καθορισµός
και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις των
άρθρων του προεδρικού διατάγµατος 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α΄/2010)
«Ανακαθορισµός των
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγµατος 189/2009» και τις
διατάξεις του προεδρικού διατάγµατος 28/2010 (ΦΕΚ 64/Α΄) «Ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των
Υπουργείων και τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγµατος 189/2009», όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις αντιστοίχως των προεδρικών διαταγµάτων 119/2013 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α΄/2013) και
46/2014 (ΦΕΚ 79/Α΄/2014) «∆ιορισµός Αναπληρωτών Υπουργών».
9. Την αριθ. Υ436/3-4-2014 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά»
(ΦΕΚ 831/Β΄/2014) όπως ισχύει.
10. Την αριθ. 23111/31-5-2010 (ΦΕΚ 855/Β΄/18-6-2010) ΚΥΑ Εσωτερικών, Αποκέντρωσης &
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής «Συγκρότηση ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα µε τίτλο ¨Ειδική Γραµµατεία ∆ασών¨».
11. Το αριθ. 100/2014 προεδρικό διάταγµα (ΦΕΚ 167/Β΄/28-8-2014) «Οργανισµός Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής».
12. Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.
5.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Με την παρούσα καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έκδοση απόφασης έγκρισης
επέµβασης επί δασών, δασικών και δηµοσίων χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων, καθώς και την
έκδοση πράξης πληροφοριακού χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 2 και 6 του άρθρου 45
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 36 του νόµου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α΄/8-8-2014).
Άρθρο 2

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 και σύµφωνα µε
το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 5 όπως αυτό προστέθηκε µε την υπ΄αριθµ. 20741/12 (ΦΕΚ 1565/ Β΄/85-2012) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής, εφόσον πρόκειται για έργα
και δραστηριότητες που δεν συµπεριλαµβάνονται στην απόφαση 1958/12 (ΦΕΚ 21 Β), όπως αυτή
ισχύει και απαλλάσσονται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή της υπαγωγής σε
Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις,
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έκδοση της
έγκρισης επέµβασης είναι τα ακόλουθα :
1. Αίτηση προς την οικεία δασική αρχή. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος της επέµβασης είναι οι
ΟΤΑ Α και Β βαθµού, απαιτείται και σύµφωνη γνώµη του οικείου ∆ηµοτικού ή Περιφερειακού
Συµβουλίου, αντίστοιχα.
2. Τεχνική περιγραφή του έργου στην οποία περιγράφονται περιληπτικά το αντικείµενο της
επέµβασης, ο σκοπός, η θέση, τα όρια, ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης της επέµβασης καθώς και
αιτιολόγηση της επιφάνειας της επέµβασης.
3. Πράξη χαρακτηρισµού για την έκταση επέµβασης, η οποία συνοδεύεται από αρµοδίως θεωρηµένο
τοπογραφικό διάγραµµα αποτύπωσης της έκτασης αναλόγου κλίµακας, µε συντεταγµένες κορυφών,
βασιζόµενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς Ε.Γ.Σ.Α ’87 και τοποθέτησής του
τοπογραφικού διαγράµµατος της έκτασης σε απόσπασµα φύλλου χάρτη της Γ.Υ.Σ. κλίµακας
1:5000 ή στην περίπτωση ύπαρξης κυρωµένων δασικών χαρτών, βεβαίωση περί του χαρακτήρα της
έκτασης σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010.
2

ΑΔΑ: ΩΑ9Θ0-Α3Μ

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Πιστοποιητικό , µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8β του άρθρου 14 του Ν. 998/79 όπως
ισχύει , περί του οριστικού και αµετάκλητου χαρακτηρισµού της έκτασης σύµφωνα µε την παρ. 6
του άρθρου 14 του ιδίου νόµου.
Πέντε (5) τοπογραφικά διαγράµµατα της έκτασης για την οποία ζητείται η επέµβαση αναλόγου
κλίµακας, µε συντεταγµένες κορυφών, βασιζόµενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς
Ε.Γ.Σ.Α ’87. Εάν κριθεί ότι από τον πίνακα αποδεκτών απαιτούνται περισσότερα τοπογραφικά
διαγράµµατα, αυτά ζητούνται ανάλογα. Στην περίπτωση που για τη συγκεκριµένη επέµβαση
απαιτείται να εκδοθεί και άδεια δόµησης , προσκοµίζεται εκτός από το τοπογραφικό διάγραµµα
στο οποίο αποτυπώνεται το σύνολο του γηπέδου και διάγραµµα δόµησης.
Βεβαίωση από την Κτηµατική Υπηρεσία του ∆ηµοσίου καθώς και από την οικεία ∆/νση Αγροτικής
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής , µε την επιφύλαξη των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του
άρθρου 45 Ν. 998/79 όπως ισχύει, για τη µη ύπαρξη άλλων διαθεσίµων δηµόσιων εκτάσεων για την
πραγµατοποίηση του σκοπού της επέµβασης.
Νοµιµοποίηση του εκπροσώπου µε τα πλήρη στοιχεία του για την υποβολή του αιτήµατος και την
παραλαβή της έγκρισης επέµβασης, σε περίπτωση µη αυτοπρόσωπης υποβολής από τον αιτούντα ή
προκειµένου περί νοµικού προσώπου.
Τυχόν γνωµοδοτήσεις ή άδειες των αρµόδιων υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις επιµέρους ειδικές
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την συγκεκριµένη επέµβαση.
Εάν το αίτηµα αφορά έκταση ιδιωτικού χαρακτήρα, προσκοµίζονται επιπλέον :
α) Τίτλος κτήσης.
β) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε περίπτωση που η επέµβαση αφορά δηµοτική έκταση
και
γ) Έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη της έκτασης στην περίπτωση που η επέµβαση γίνεται από
τρίτους.
Άρθρο 3

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έκδοση της πράξης πληροφοριακού χαρακτήρα της παρ. 6α του
άρθρου 45 του Ν. 998/79 όπως ισχύει, είναι τα ακόλουθα:
1. Αίτηση του ενδιαφεροµένου προς την οικεία δασική αρχή.
2. Πέντε (5) τοπογραφικά διαγράµµατα της έκτασης για την οποία ζητείται η επέµβαση αναλόγου
κλίµακας, µε συντεταγµένες κορυφών, βασιζόµενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς
Ε.Γ.Σ.Α ’87. Εάν κριθεί ότι από τον πίνακα αποδεκτών απαιτούνται περισσότερα τοπογραφικά
διαγράµµατα, αυτά ζητούνται ανάλογα.
Στην περίπτωση που για τη συγκεκριµένη επέµβαση απαιτείται να εκδοθεί και άδεια δόµησης,
προσκοµίζεται εκτός από τα τοπογραφικό διάγραµµα, στο οποίο αποτυπώνεται το σύνολο του
γηπέδου και διάγραµµα δόµησης.
3. Νοµιµοποίηση του εκπροσώπου µε τα πλήρη στοιχεία του για την υποβολή του αιτήµατος και
την παραλαβή της έγκρισης επέµβασης, σε περίπτωση µη αυτοπρόσωπης υποβολής από τον
αιτούντα ή προκειµένου περί νοµικού προσώπου.
4. Εάν το αίτηµα αφορά έκταση ιδιωτικού χαρακτήρα, προσκοµίζονται επιπλέον :
I. Τίτλος κτήσης.
II. απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε περίπτωση που η επέµβαση αφορά δηµοτική
έκταση και
III. Έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη της έκτασης στην περίπτωση που η επέµβαση γίνεται
από τρίτους.
5. Αντίγραφο της εγκεκριµένης ΑΕΠΟ ή της απόφασης υπαγωγής σε Π.Π.∆. µαζί µε αντίγραφο
του θεωρηµένου τοπογραφικού διαγράµµατος που συνοδεύει την απόφαση αυτή.

Στην περίπτωση που γίνει τροποποίηση της ΑΕΠΟ ή της απόφασης υπαγωγής σε Π.Π.∆. όσον αφορά τη
θέση, τα όρια, το εµβαδόν της έκτασης , το όνοµα του δικαιούχου της έκτασης τροποποιείται αντίστοιχα
η Πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα της παρ. 6α του άρθρου 45 του Ν. 998/79 όπως ισχύει.
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Άρθρο 4

Η αρµόδια δασική υπηρεσία µεριµνά για τη συµπλήρωση του σχετικού φακέλου µε τα
ανωτέρω δικαιολογητικά, όπως η πράξη χαρακτηρισµού, το πιστοποιητικό περί του οριστικού
και αµετάκλητου χαρακτηρισµού της έκτασης καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που
υπάρχει σε αυτήν ή προσκοµίσθηκε σε προηγούµενο στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και κάθε προηγούµενη που ρύθµιζε διαφορετικά το υπόψη θέµα
παύει να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:

Ι. Αποδέκτες προς ενέργεια
Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της Χώρας
Γενικές ∆/νσεις ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων
Έδρες τους
(για την κοινοποίηση της παρούσης στις ∆ασικές Υπηρεσίες
ευθύνης της για εφαρµογή)

ΙΙ. Αποδέκτες προς κοινοποίηση
1) Γρ. Γενικής Γραµµατέως ΥΠΕΚΑ
(κ. Γιαννακοπούλου)
Αµαλιάδος 17
ΤΚ 115 23
2) Γρ. Γενικού Γραµµατέα Χωροταξίας &
Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ
Αµαλιάδος 17
ΤΚ 115 23
3) Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ
ΕΥΠΕ
Λ. Αλεξάνδρας 11
ΤΚ 114 73
4) Γρ. Γενικών Γραµµατέων των Αποκεντρωµένων
∆ιοικήσεων της Χώρας
Έδρες τους
Εσωτερική ∆ιανοµή
∆/νσεις της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών
Ενταύθα
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