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ΘΕΜΑ:
Περί δυνατότητας κατασκευής συνοδών έργων
ΑΠΕ (οδοποιία) εντός προστατευόμενων περιοχών  

ΣΧΕΤ:
αριθ. 3317/106237/17-7-2015 έγγραφο Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
                                                               Αποκ/μένης Δ/σης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

       Στα πλαίσια υποβολής ερωτημάτων αναφορικά με το θέμα και σε συνέχεια του ανωτέρω
σχετικού παραθέτουμε τα κάτωθι:
Καθόσον  ο  νομοθέτης  προέβλεψε  τη  δυνατότητα  ανάπτυξης  έργων  ΑΠΕ  εκ  του  ισχύοντος
θεσμικού πλαισίου βάσει της παραγράφου 3α της διάταξης του άρθρου 53 του νόμου 998/1979 ως
ισχύει, σε συνδυασμό της διάταξης του άρθρου 46 του ως άνω νόμου, μετά των συνοδών έργων εν
προκειμένω δασικής οδοποιίας, φρόντισε δια της διατάξεως της παραγράφου 15 του άρθρου 45 του
νόμου 998/1979 ως ισχύει, να ικανοποιήσει τη δυνατότητα υλοποίησής τους και επί εκτάσεων οι
οποίες εντοπίζονται εντός των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου NATURA.
Οι επεμβάσεις στις ανωτέρω περιοχές, ελλείψει σχετικών προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών
αποφάσεων προστασίας, επιτρέπονται τηρουμένης της ακολουθητέας διαδικασίας του άρθρου 10
του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α΄/21-9-2011).
Στην  περίπτωση  εκτέλεσης  αυτοτελών  έργων  οδοποιίας,  ο  νομοθέτης  εξειδικεύει  βάσει  της
διάταξης  της  παραγράφου  4  του  άρθρου  48  του  νόμου  998/1979  ως  ισχύει,  την  απαγόρευση
υλοποίησής τους στις περιοχές των οποίων η προστασία τους διέπεται υπό ειδικό καθεστώς.

Τέλος, παρακαλούμε όπως η παρούσα κοινοποιηθεί στις δασικές υπηρεσίες των αντιστοίχως
περιοχών  δικαιοδοσίας  σας,  προς  ενημέρωση  και  εφαρμογή  της,  στα  πλαίσια  ασκήσεως  των
αρμοδιοτήτων τους.
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