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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 
ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΕΔΑΦΗ, ΠΑΡΚΩΝ & ΑΛΣΩΝ       
                  

 

Ταχ. Δ/νση      : Τέρμα Αλκμάνος                                                     
Ταχ. Κώδικας : 11528 Ιλίσια                                                                     
Πληροφορίες  : Στ. Τζαφέρος                               
Τηλέφωνο       : 2131512181
FAX                 : 2105244135

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ: 

ΑΠ    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
         ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Γ       ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ &

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
                        Έδρες τους
            
         Ως ο πίνακας κοινοποιήσεων 

ΘΕΜΑ: Περί του κόστους δαπάνης αναδάσωσης στα πλαίσια υποχρέωσης
των δικαιούχων επέμβασης σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις

ΣΧΕΤ:

(α) αριθ. 35860/23-9-2020 έγγραφο Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών                 
                                         Αποκεντρωμένης Δ/σης Ηπείρου Δυτικ΄ξης Μακεδονίας
(β) αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/35864/1023/6-5-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα
                                                                     Δ/νσης Δασικών Έργων & Υποδομών

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού εγγράφου, και προκειμένου σχηματισμού γνώμης επί των 
τεθέντων ζητημάτων, εκ της υπηρεσίας μας προεκλίθη σχετικώς με το θέμα αλληλογραφία στην 
αρμοδία Δ/νση Δασικών Έργων & Υποδομών, διατυπώνοντας διά του (β) σχετικού, τις απόψεις της.

Ακολούθως, και συνεκτιμώντας την εκφρασθείσα γνώμη της αρμοδίας Δ/νσης, εφαρμοζομένης της 
παρ. 8 του άρθρου 45 ν. 998/1979 ως ισχύει, συμπληρωθείσα με την προσθήκη εδαφίου διά της παρ. 2 
του άρθρου 1 ν. 4467/2017, οι προτεινόμενες από την υπηρεσία σας εργασίες, ως ειδικά δασοτεχνικά 
έργα, υλοποιούνται κατόπιν εκπονήσεως σχετικής μελέτης, αντιστοίχου προϋπολογισμού της μελέτης 
αναδάσωσης, ή στην περίπτωση υπάρχουσας εγκεκριμένης μελέτης, κατόπιν επικαιροποιήσεώς της, 
τηρουμένης της διαδικασίας κατ’ αντιστοιχία και προσαρμοσμένης κατ’ αναλογία, της περ. Β του 
άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 117653/6833/28-11-2014 Υπ. Απόφασης.

Ο προϋπολογισμός του κόστους δαπάνης αναδάσωσης, για εκτάσεις μεγαλύτερες των τεσσάρων (4) 
στρ., θα προκύπτει κατ’ εκτίμηση και προσεγγιστικά εκ του προϋπολογισμού μελέτης ίδιου εμβαδού με 
την έκταση επέμβασης στην ίδια περιοχή (βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της – μορφολογικά, 
εδαφολογικά, κλιματολογικά στοιχεία, είδος βλάστησης) και εν συνεχεία εκπόνησης σχετικής μελέτης 
ειδικού δασοτεχνικού έργου αντίστοιχου προϋπολογισμού, κατά τα οριζόμενα στη σχετική διάταξη.

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/55750/2547
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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 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
α) Γραφείο Υπουργού
β) Γραφείο Αναπλ. Υπουργού

     γ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
                Μεσογείων 119

             10192 Αθήνα
     
2.  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Γραφεία Συντονιστών
      Έδρες τους 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Δ/νσεις της Γενικής Δ/νσης
       Ενταύθα

     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
        ΦΥΣΙΚΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΥΔΑΤΩΝ

    ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ
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