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                 Αρ. Πρωτ.: 143220/4436 

 

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις   

Περιφερειών της Χώρας 

Γενικές ∆/νσεις ∆ασών  

& Αγροτικών Υποθέσεων 

Έδρες τους 

 

 

ΚΟΙΝ.: όπως Πίνακας Κοινοποίησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του νόµου 998/1979 όπως ισχύει. 

ΣΧΕΤ.:  το υπ’ αριθµ. 37429/8-6-2016 έγγραφο της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ασών & Αγροτικών 

Υποθέσεων Μακεδονίας - Θράκης 

 

Επί του αντικειµένου του θέµατος και µετά το σχετικό σας κάνουµε γνωστά τα εξής: 

Με τις διατάξεις του άρθρου 45 του νόµου 998/1979, «Επιτρεπτές επεµβάσεις σε δάση, δασικές 

εκτάσεις και στις δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 5 του νόµου 998/1979» 

όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 36 του νόµου 4280/2014, καθορίστηκε ότι κάθε 

επιτρεπτή επέµβαση κατά τις διατάξεις του ΣΤ’ κεφαλαίου επιτρέπεται µετά από την έκδοση απόφασης 

έγκρισης επέµβασης, η οποία εκδίδεται από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

(σήµερα Συντονιστή). Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του ανωτέρω άρθρου, σε περίπτωση που για κάποια 

δραστηριότητα ή έργο απαιτείται ΑΕΠΟ ή υπαγωγή σε ΠΠ∆, µε απόφαση του Υπουργού ή του Συντονιστή 

της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, τότε η έγκριση επέµβασης ενσωµατώνεται αντίστοιχα στην 

τελευταία πράξη. 

Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι η ενσωµάτωση της έγκρισης 

επέµβασης στην ΑΕΠΟ του έργου ή στην υπαγωγή σε ΠΠ∆ πραγµατοποιείται για τις περιπτώσεις που οι εν 

λόγω πράξεις υπογράφονται από τον Υπουργό ή από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όταν το όργανο που εκδίδει αυτές είναι διάφορο των 

προαναφεροµένων, η έγκριση επέµβασης της δασικής Αρχής εκδίδεται αυτοτελώς. 

 Παρακαλούµε να κοινοποιήσετε την παρούσα στις δασικές υπηρεσίες της αποκεντρωµένης 

διοίκησης σας για εφαρµογή της. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & 

ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & 

ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ 

∆ΑΣΙΚΑ Ε∆ΑΦΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ    

 

Ταχ. ∆/νση         : Τέρµα Αλκµάνος   

Τ.Κ.                    : 11528 Ιλίσια  

Πληροφορίες      : Θεοδωρίδου Χριστίνα 

Τηλ.                    : 210-7706521 

FAX                     : 210-5244135 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗ 

ΑΔΑ: Ω66Π4653Π8-ΛΦ3



Αποδέκτες προς κοινοποίηση 

 

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

α. Γραφείο Υπουργού 

Μεσογείων 119, Τ.Κ. 10192, Αθήνα  

β. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 

Μεσογείων 119, Τ.Κ. 10192, Αθήνα  

γ. Γραφείο Γενικής Γραµµατέως κας Χριστίνας Μπαριτάκη 

Μεσογείων 119, Τ.Κ. 10192, Αθήνα 

2.Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

Γενική ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (∆Ι.Π.Α.) 

Λ. Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ. 11473, Αθήνα 

3. Γραφεία Συντονιστών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της χώρας 

Έδρες τους 

ΑΔΑ: Ω66Π4653Π8-ΛΦ3
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