
                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ
- Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Ταχ.Δ/νση        : Τέρμα Αλκμάνος
Τ.Κ.                  : 115 28 Ιλίσια 
Πληρ. :             : Γραφείο Προϊσταμένων
Τηλ.                  : 2131512161, 201
FAX                  : 210-5244135

                  ΠΡΟΣ:

                     
                  
                         

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
- Συντονιστές
- Γενικές Δ/νσεις Δασών & 

Αγροτικών Υποθέσεων
- Δνσεις Συντονισμού και 

Επιθεώρησης Δασών
                          Έδρες τους
(για την ενημέρωση των Δασικών 
Υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους)

ΘΕΜΑ  Διευκρινίσεις επί έγκρισης μελέτης οδοποιίας αιολικού πάρκου.
ΣΧΕΤ.: α. Αριθ. 383/27-01-2020 αίτηση της εταιρείας ΔΕΗ Ανανεώσιμες.
             β. Αριθ. 135661/4400/16-9-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ10-Η2Ι) εγκύκλιο οδηγία της υπηρεσίας μας.

Με αφορμή ερωτήματα Δασικών Υπηρεσιών αλλά και ενδιαφερόμενων εταιρειών, 
διευκρινίζουμε τα παρακάτω: 

Η συντακτική διατύπωση της ανωτέρω (β) σχετικής εγκυκλίου διαταγής, αναγνωρίζοντας 
ακριβώς την ιδιαιτερότητα των οδών για τη διέλευση οχημάτων μεταφοράς ογκώδους εξοπλισμού, 
απαραίτητων για την εκτέλεση έργων (όπως είναι οι οδοί διασύνδεσης των ανεμογεννητριών), 
ανέχεται ως ανώτατο όριο αποδεκτής κλίσης για αυτές το 14%, παρά το γεγονός ότι αυτό ξεπερνάει το 
όριο του 12 % που θέτουν οι τεχνικές προδιαγραφές της δασικής οδοποιίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
θα πρέπει να λαμβάνονται επιπρόσθετα μέτρα για τη διαρκή συντήρηση - διατήρηση της βατότητάς 
τους και την αποφυγή διαβρώσεων. Τα μέτρα αυτά καθορίζονται από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία 
κατά την έγκριση της σχετικής μελέτης οδοποιίας και αναφέρονται σε υποχρέωση υλοποίησής τους σε 
τακτά χρονικά διαστήματα που θα καθορίσει η εν λόγω υπηρεσία. Εξυπακούεται ότι η ενδιαφερόμενη 
εταιρεία αναλαμβάνει με δικά της έξοδα την υποχρέωση τήρησης των επιπρόσθετων μέτρων και των 
έργων συντήρησης των οδών αυτών.

 Σε κάθε περίπτωση πάντως ισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του 
άρθρου 48 του ν. 998/1979 (Α’ 289), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε ότι αφορά τη χρήση ή 
αποκατάσταση των οδών αυτών, αν εκλείψει ο λόγος της επέμβασης. 

  
Ο  Γενικός Γραμματέας Φυσικού 

Περιβάλλοντος & Υδάτων

 
Κων/νος Αραβώσης

ΑΔΑ: Ω1Μ94653Π8-ΚΚΩ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εσωτερική Διανομή 
- Γενική Δ/νση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος – Προϊστάμενος

- Δ/νσεις της Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος
                                                                                ΕΝΤΑΥΘΑ  

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
    α. Γραφείο Υπουργού
        Μεσογείων 119, 101 92, Αθήνα
    β. Γρ. Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων
        Μεσογείων 119,  101 92, Αθήνα
   
2.    ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - Διεύθυνση Μελετών και Αδειοδοτήσεων Έργων
       email : etsakmakidis@ppcr.gr

ΑΔΑ: Ω1Μ94653Π8-ΚΚΩ
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