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Θέμα:  Εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. σε διακατεχόμενες εκτάσεις 

δασικού χαρακτήρα 

Σχετ: α. Άρθρα 45 και 58 ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 2 ν. 2941/2001. 

 β. Άρθρο 13 ν. 3208/2003. 

 γ. Έγγραφο υπ’ αρ. 98336/1844/30-6-2005 της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 

Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος. 

 δ. Η υπ’ αριθ. 2019/150/14-12-2019 επιστολή μας. 

 

Αξιότιμοι Κύριοι, 

Αναφερόμαστε στα ανωτέρω σχετικά και τη σύσκεψη επί του ζητήματος της εγκατάστασης 

έργων Α.Π.Ε. σε διακατεχόμενες εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που έγινε με συνεργάτες και 

μέλη μας στη Δ/νση Προστασίας Δασών την 28.1.2020. 

Αφού σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον που επιδείξατε για την επίλυση του θέματος, 

επισημαίνουμε τα εξής: 
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Με το γ΄ σχετικό έγγραφο δόθηκαν οδηγίες προς τις Διευθύνσεις Δασών ειδικώς για την 

εγκατάσταση Α.Π.Ε. σε διακατεχόμενες εκτάσεις δασικού χαρακτήρα και τη διαδικασία που 

ακολουθείται για την έγκριση επέμβασης για την εγκατάσταση Α.Π.Ε. σε τέτοιες εκτάσεις. 

Όμως, ενόψει των διδαγμάτων της μέχρι τώρα πείρας, τόσο της Διοίκησης, όσο και των 

επιχειρήσεων του κλάδου, θεωρούμε ότι υφίσταται άμεση ανάγκη να διευκρινιστούν 

απολύτως οι σχετικές με τη διακατοχή προϋποθέσεις, υπό τις οποίες οι δασικές Υπηρεσίες θα 

γνωμοδοτούν θετικά για την εγκατάσταση έργων Α.Π.Ε. σε διακατεχόμενες δασικές εκτάσεις.  

Η θετική αυτή γνωμοδότηση είναι απαραίτητη για την έκδοση της ΑΕΠΟ (ή της υπαγωγής σε 

ΠΠΔ), η οποία, κατά τον ν. 4014/2011 αποτελεί και έγκριση επέμβασης.  

Ειδικότερα, κατά το γ’ σχετικό, η γνώμη των διακατόχων, θετική ή αρνητική, πρέπει να 

συνοδεύει το φάκελο της υπόθεσης, χωρίς βεβαίως η συναίνεση των διακατόχων να εξαρτά τη 

θετική ή όχι γνωμοδότηση των δασικών υπηρεσιών. Κατά κανόνα όμως η μόνη πληροφορία 

που διαθέτουν και μπορούν να παρέχουν τα Δασαρχεία ως προς την ταυτότητα των 

διακατόχων είναι ότι αυτοί είναι κληρονόμοι προσώπων που έχουν αποβιώσει προ πολλών 

ετών αν όχι δεκαετιών. Κατά συνέπεια τα σημερινά πρόσωπα των διακατόχων είναι άγνωστα 

ως προς τον αριθμό και ως προς τα στοιχεία τους, ώστε κατ’ ακολουθία να είναι αδύνατη η 

προσκόμιση της γνώμης τους, όπως προβλέπει το γ΄ σχετικό. Ακόμη όμως και στην περίπτωση 

που ευρεθούν -όσοι ευρεθούν- είναι αδύνατο να υποχρεωθούν να εκφέρουν, και μάλιστα 

γραπτώς, γνώμη, θετική ή αρνητική. 

Εν όψει της πραγματικής αυτής κατάστασης, είναι αναγκαίο να οριστεί πρακτικά εφαρμόσιμος 

τρόπος, στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων, ώστε οι δασικές υπηρεσίες να δύνανται να 

γνωμοδοτούν για την εγκατάσταση έργων Α.Π.Ε. σε διακατεχόμενες εκτάσεις δασικού 

χαρακτήρα, και θα παρακαλούσαμε να προσδιορίσετε τη σχετική πρόσφορη διαδικασία που 

πρέπει να ακολουθούν οι κατά τόπο δασικές αρχές. Τίθεται το ερώτημα αν θα μπορούσε να 

γίνει αποδεκτό εκ μέρους σας να αρκεί η δημοσιοποίηση της σχετικής πρόθεσης του 

επενδυτή, με δημοσίευση στον τύπο και κοινοποίηση στον οικείο Δήμο πρόσκλησης όσων 

θεωρούν εαυτούς συνδιακατόχους να υποβάλουν γραπτώς τη γνώμη τους. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 
 

 

Με εκτίμηση, 

 

 
 
 

Παναγιώτης Παπασταματίου 
Γενικός Διευθυντής ΕΛΕΤΑΕΝ 

 
 
 


