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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.
ε. Η υπ’ αριθ. 2020/155/24-2-2020 επιστολή μας.

Αξιότιμοι Κύριοι,
1.

Με την (δ) σχετική επιστολή μας θέσαμε τα εκεί αναφερόμενα προβλήματα
εγκατάστασης Α.Π.Ε. σε διακατεχόμενες εκτάσεις δασικού χαρακτήρα και προτείναμε
ειδική νομοθετική ρύθμιση. Συγκεκριμένα προτείναμε να προστεθεί στη συνέχεια του
άρθρου 13 του ν.3208/2003, ειδική διάταξη ως άρθρο 13Α το οποίο θα ρυθμίζει τη
διαδικασία πρόσκαιρης κατάργησης των δικαιωμάτων διακατοχής χάριν της ανάπτυξης
έργων Α.Π.Ε. στις αντίστοιχες δασικές εκτάσεις. Περαιτέρω, με τη διάταξη αυτή
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ρυθμίζεται μέσω ιδίως της παρακατάθεσης του ανταλλάγματος σε περίπτωση άγνωστων
δικαιούχων των προς κατάργηση διακατοχικών δικαιωμάτων. Κατά τα λοιπά η διαδικασία
που προτείναμε ομοιάζει με ορισμένες παραλλαγές στην ήδη προβλεπόμενη του άρθρου
13 του ν. 3208/2003.
2.

Ακολούθως με την (ε) σχετική επιστολή μας αναφερθήκαμε στο μερικό θέμα της
αδειοδότησης Α.Π.Ε. σε διακατεχόμενες εκτάσεις χωρίς να επεκταθούμε στο όλον του
προβλήματος που καλύπτει η (δ) σχετική. Συγκεκριμένα, σημειώσαμε ότι 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 να προσδιοριστεί η σχετική πρόσφορη
διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι κατά τόπο δασικές αρχές. Θέσαμε δε 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.

3.

Με την παρούσα επιθυμούμε να διευκρινίσουμε ότι η πρόταση που υποβάλαμε με την
(δ) σχετική εξακολουθεί να ισχύει, διότι -ως αναφέραμε- αντιμετωπίζει συνολικά το
πρόβλημα μη περιοριζόμενη στην αδειοδοτική διάστασή του στην οποία αφορά
αποκλειστικά η (ε) σχετική στην οποία δεν έχουμε λάβει κάποια απάντηση.
Μάλιστα θεωρούμε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση θα μπορούσε να αποσαφηνίσει ότι:
• η προβλεπόμενη στην παρ. 4 αίτηση για την έκδοση της απόφασης πρόσκαιρης των
δικαιωμάτων διακατοχής μπορεί να υποβληθεί από τον ασκούντα τη δραστηριότητα
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αδειοδότησης του έργου,
συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου
εγκατάστασης.
• oι διατάξεις του νέου άρθρου 13Α ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως και στις
περιπτώσεις ήδη αδειοδοτηθέντων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
Αν και από τη διατύπωση της διάταξης που προτείναμε, τα ανωτέρω δεν απαγορεύονται
θεωρούμε ότι η διευκρίνιση είναι χρήσιμη για την αποφυγή μακρών δικαστικών
διαμαχών που άρχονται σε μεταγενέστερο στάδιο (π.χ. κατασκευής) και δύνανται να
καθυστερήσουν την υλοποίηση ενός έργου καθιστώντας άνευ αντικειμένου τις
διοικητικές άδειες που έχει νομίμως λάβει ο κάτοχός του.
Τέλος, θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο για την περιβαλλοντική νομοθεσία που έχει τεθεί
σε δημόσια διαβούλευση, είναι το κατάλληλο στο οποίο πρέπει να ενταχθεί η
προτεινόμενη ρύθμιση, την οποία επαναλαμβάνουμε για λόγους πληρότητας
συμπληρωμένη κατά τα ανωτέρω:

«Άρθρο 13Α - Κατάργηση δικαιωμάτων διακατοχής για την εγκατάσταση έργων Α.Π.Ε.
1.

Τα δικαιώματα διακατοχής τα οποία εμπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 13 μπορεί επίσης
να καταργούνται και υπέρ κατόχων άδειας παραγωγής από Α.Π.Ε. ή εξαίρεσης από άδεια
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παραγωγής. Η κατάργηση είναι πρόσκαιρη και διαρκεί μέχρι εξάντλησης της ισχύος της
άδειας παραγωγής ή της εξαίρεσης, οπότε και τα δικαιώματα διακατοχής αναβιώνουν.
Για την καταβαλλόμενη αποζημίωση έχει εφαρμογή το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 13.
2.

Η κατάργηση των δικαιωμάτων εκτείνεται στο τμήμα του δασοκτήματος για το οποίο
εκδίδεται έγκριση επέμβασης υπέρ του παραγωγού Α.Π.Ε. και το οποίο απαιτείται για την
εγκατάσταση της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ως άνω προσωρινή
κατάργηση των δικαιωμάτων διακατοχής δεν αποτελεί κατάτμηση δασικής έκτασης και
δεν υπάγεται στις σχετικές διατάξεις για την κατάτμηση δάσους ή δασικής έκτασης.

3.

Για την κατάργηση σύμφωνα με την παρ. 1 εκδίδεται απόφαση του Γενικού Δ/ντου
Δασών, που έχει το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρ. 2 εδ. α΄ του άρθρου 13 του
παρόντος νόμου. Η απόφαση μεταγράφεται με επιμέλεια του ασκούντος την
δραστηριότητα και κοινοποιείται στον οικείο Δασάρχη.

4.

Για την έκδοση της απόφασης κατάργησης του παρόντος άρθρου, ο ασκών τη
δραστηριότητα υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον κατά τόπο αρμόδιο οικείο Δασάρχη. Η
κατά τα άνω αίτηση μπορεί να υποβληθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
αδειοδότησης του έργου, συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου μετά την έκδοση του
πρωτοκόλλου εγκατάστασης. Ο Δασάρχης διαβιβάζει υποχρεωτικά την αίτηση στον Γεν.
Δ/ντη Δασών συνοδευόμενη από έκθεση υπολογισμού του ανταλλάγματος του τμήματος
του δασοκτήματος για το οποίο ζητείται η άρση των δικαιωμάτων διακατοχής. Η αίτηση
και η έκθεση του Δασάρχη επιδίδονται, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας, στους διακατόχους με επιμέλεια και δαπάνη του αιτούντος.

5.

Προκειμένου περί διακατόχων των οποίων τα στοιχεία είναι άγνωστα, ανακοίνωση με
περιγραφή της έκτασης, του φορέα του έργου καθώς και το αντάλλαγμα που περιέχει η
έκθεση του Δασαρχείου, αφενός αναρτάται στο κατάστημα του τελευταίου και στο
Δημοτικό κατάστημα του Δήμου στην εδαφική περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το
δασοκτήμα, αφετέρου δημοσιεύεται με μέριμνα και δαπάνη του αιτούντος σε δυο
ημερήσιες εφημερίδες, από τις οποίες η μία πρέπει να εκδίδεται στην Αθήνα και η άλλη
στην περιφέρεια της εκάστοτε αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, με ανάλογη εφαρμογή του
άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 998/1979. Στην περίπτωση αυτή, η επίδοση θεωρείται ότι έχει
συντελεστεί από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης του προηγούμενου
εδαφίου.

6.

Κάθε διακάτοχος μπορεί να προσφύγει, ως προς το ποσό του ανταλλάγματος και μόνον,
στα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ Α΄ 17)
εντός δύο (2) μηνών από την κατά τα ανωτέρω επίδοση. Η απόφαση που εκδίδεται είναι
αμετάκλητη.

7.

Μετά την έκδοση της απόφασης κατάργησης, ο ασκών την δραστηριότητα καταβάλλει
στον διακάτοχο το ποσό που προσδιορίζεται στην έκθεση υπολογισμού ανταλλάγματος
και αν αυτός αποκρούσει την καταβολή ή αν οι διακάτοχοι είναι άγνωστοι, προβαίνει σε
δημόσια κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Μέχρι την καταβολή ή την
παρακατάθεση του ανταλλάγματος διατηρούνται τα δικαιώματα διακατοχής. Η απόφαση
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ανακαλείται όμως εφόσον εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης του
αρμόδιου δικαστηρίου επί διαφοράς ως προς το ποσό του ανταλλάγματος, ο ασκών τη
δραστηριότητα δεν καταβάλει ή δεν παρακαταθέσει το τυχόν επιπλέον ποσό που θα
καθοριστεί.
8.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε κάθε στάδιο της αδειοδοτικής
διαδικασίας, ακόμα και μετά την έκδοση πρωτοκόλλου εγκατάστασης, καθώς και σε ήδη
αδειοδοτηθέντες σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.».

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Παπασταματίου
Γενικός Διευθυντής ΕΛΕΤΑΕΝ
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