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                                                      Απ. Δ/σης Μακεδονίας – Θράκης 

Στα πλαίσια υποβληθέντων ερωτημάτων, ως αυτά διατυπώθηκαν με το ανωτέρω σχετικό αναφορικά με
το εν θέματι αντικείμενο, προκειμένου να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση από τις περιφερειακές Δασικές
Υπηρεσίες επί των τεθέντων ζητημάτων, παρατίθενται τα κάτωθι:
Αναφορικά με τη δυνατότητα εγκρίσεως επεμβάσεως σε επιπλέον δασικού χαρακτήρα έκταση, πέραν
του αδειοδοτημένου λατομικού χώρου, για την εναπόθεση στείρων ή καταλοίπων ή των υπολοίπων
βιομηχανικής  επεξεργασίας  των  μεταλλευμάτων,  επιτρέπεται  σε  ειδικούς  προς  τούτο  χώρους,  κατ’
εφαρμογήν  της  διάταξης  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  52  του  νόμου  998/1979  ως  ισχύει,  και
σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή. Η αναγκαία δασική επιφάνεια για την εξυπηρέτηση του ανωτέρω
σκοπού προσδιορίζεται στην εκδοθείσα ΑΕΠΟ, με γνώμονα την ελάχιστη δυνατή φθορά της φυόμενης
στην περιοχή δασικής βλαστήσεως. 
Επί  της εκφρασθείσης  απόψεως στο ανωτέρω σχετικό ότι  μπορούν ν’  αποδοθούν εκτάσεις  για την
εναπόθεση  στείρων  επικαλούμενοι  συνταγματικές  διατάξεις,  κάνουμε  γνωστό  ότι  το  Σύνταγμα
καθορίζει  τον  κανόνα  και  η  εκτέλεση  κι  εξειδίκευση  σύμφωνα  με  τον  κανόνα  προκύπτει  από  τις
διατάξεις  της  οικείας  νομοθεσίας,  προς  την  οποία  παραπέμπει  ο  Συντακτικός  νομοθέτης,  που  εν
προκειμένω  είναι  η  δασική  νομοθεσία.  Από  τις  σχετικές  διατάξεις  της  δασικής  νομοθεσίας,  όπως
αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο σε σχέση με την επέμβαση που ζητείται, προκύπτει ότι η
επέμβαση για τη λατομική δραστηριότητα μελετάται και εγκρίνεται στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης
επέμβασης στο λατομικό χώρο, στην οποία εντάσσεται και η δυνατότητα χώρου απόθεσης στείρων,
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χωρίς να ξεχωρίζεται η τελευταία ως ιδιαίτερη μορφή επέμβασης. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η
έγκριση χώρων εναπόθεσης στείρων ως ιδιαίτερη επέμβαση.
Επί της αποκαταστάσεως χώρου στον οποίο έχουν αποτεθεί στείρα υλικά λατομικής εκμετάλλευσης
χωρίς  σχετική  έγκριση,  εκτελούμενη  στα  πλαίσια  εθελοντικής  αναδάσωσης  σύμφωνα  με  την  αριθ.
125599/737/12-4-2013 εγκύκλιο Δ/γή, κάνουμε γνωστό ότι η συγκεκριμένη εγκύκλιος αναφέρεται σε
αναδασώσεις  επί  καμένων  εκτάσεων,  εκτάσεων  που  είχαν  αναδασωθεί  σε  προγενέστερο  χρόνο  με
χαμηλό ποσοστό επιτυχίας και επί εκτάσεων υποβαθμισμένων δασών, χωρίς να περιλαμβάνονται σε
αυτήν οι αποκαταστάσεις λόγω παράνομης επέμβασης. Οι συγκεκριμένες αποκαταστάσεις αποτελούν
αναδασώσεις  ειδικού  χαρακτήρα  και  σκοπού  εκτελούμενες  ως  δασοτεχνικό  έργο,  ενταγμένες  στο
ετήσιο  πρόγραμμα  έργων  και  εργασιών  Δημόσιας  και  μη  Δημόσιας  Δασοπονίας,  στην  ενότητα
αναδασωτικές εργασίες, της οικείας Δ/νσης Δασών περιφερειακής ενότητας, σύμφωνα με ειδική μελέτη
αναδάσωσης.  Μετά,  δε,  την αποκατάσταση ως ανωτέρω των χώρων,  δεν  θα ήταν δυνατό αυτοί  ν’
αποδοθούν για την απόθεση στείρων, κατόπιν άρσης της αναδάσωσης, αφού τότε αίρεται ο σκοπός
εκτέλεσης  της  αναδάσωσης  και  αναιρείται  ο  ειδικός  προορισμός των εν  λόγω εκτάσεων,  κάτι  που
αντίκειται στο άρθρο 117 του Συντάγματος.
Παρακαλούμε  όπως  η  παρούσα  κοινοποιηθεί  στις  Δασικές  Υπηρεσίες  των  αντιστοίχως  περιοχών
δικαιοδοσίας σας, προς ενημέρωση και εφαρμογή της, στα πλαίσια ασκήσεως των αρμοδιοτήτων τους.
      

        

     
  

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ι.  Αποδέκτες προς ενέργεια       
                                                                               
    Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
    Γενικές Δ/νσεις Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων                                                     
                  Έδρες τους    
      (για την κοινοποίηση της παρούσης στις Δασικές Υπηρεσίες
         ευθύνης τους προς εφαρμογή)

ΙΙ. Αποδέκτες προς κοινοποίηση     
                                                              

1) Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
 Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
 Γραφείο Γενικής Γραμματέως

(κας Χρ. Μπαριτάκη)

2) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
Γραφεία Συντονιστών

              
3) Δ/νσεις της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης

& Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος 
                 Ενταύθα
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Η ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗ
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