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Προς: 

1. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα  

Μεσογείων 119, Αθήνα 10192 

secmin@ypen.gr 

2. Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Αμυρά 

Μεσογείων 119, Αθήνα 10192 

secdepmin.envr@ypen.gr  

Κοινοποίηση: 

1. Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Κων/νο Αραβώση 

grggper@ypen.gr 

2. Γενική Γραμματέα Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών κ. Αλεξάνδρα Σδούκου 

ggenergy@ypen.gr 

3. Γενικό Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος κ. Ευάγγελο Γκουντούφα 

Τέρμα Αλκμάνος, 115 28 Αθήνα 
v.goudoufas@prv.ypeka.gr 

 
 ΑΠ. ΕΛΕΤΑΕΝ: 2021/237 

Αθήνα, 14 Απριλίου 2021 

Θέμα:  Υπόμνημα προτάσεων για τις διαδικασίες της δασικής νομοθεσίας σε σχέση με την 

αδειοδότηση και εγκατάσταση έργων Α.Π.Ε. 

Σχετ.: H 235/2.4.2021 επιστολή μας προς τη ΓΔ Δασών1 που επισυνάπτεται λόγω του επείγοντός 

της 

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,  

Αξιότιμε Κύριε Υφυπουργέ, 

Όπως γνωρίζετε, ο ρόλος των δασικών υπηρεσιών στην ανάπτυξη των Α.Π.Ε. και ειδικά της 

αιολικής ενέργειας, είναι σημαντικός και διαρκής, αφού οι δασικές υπηρεσίες εμπλέκονται σε 

πάρα πολλές και διαφορετικές φάσεις, σε όλη τη διάρκεια ανάπτυξης, μελέτης και 

αδειοδότησης ενός έργου Α.Π.Ε.  

 
1  https://eletaen.gr/epistoli-eletaen-gia-ipologismo-antallagmatos-chrisis-gia-egkatastasi-ape-se-dasikes-

ektaseis/ 
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Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

• τη γνωμοδότηση για την έγκριση επέμβασης που ενσωματώνεται στην ΑΕΠΟ,  

• την έκδοση της Πράξης Πληροφοριακού Χαρακτήρα,  

• την έγκριση τεχνικών μελετών οδοποιίας,  

• την έγκριση και επίβλεψη εκτέλεσης μελετών αποκατάστασης,  

• τον καθορισμό των αντισταθμιστικών αναδασώσεων ή δασοτεχνικών έργων και την 

έγκριση και επίβλεψη εκτέλεσης των σχετικών μελετών,  

• την έκδοση του πρωτοκόλλου εγκατάστασης.  

Πρόκειται για ένα τεράστιο όγκο υποχρεώσεων που στην πράξη δημιουργεί καθυστερήσεις και 

μερικές φορές θέτει σε κίνδυνο τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης για τα οποία έχουν 

δεσμευθεί οι επενδυτές. 

Για αυτό απαιτείται γενναία και σημαντική ενίσχυση του προσωπικού των δασικών 

υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα.  

Περαιτέρω απαιτείται σημαντική ελάφρυνση του βάρους που φέρουν οι δασικές υπηρεσίες 

χωρίς να θιγεί η ουσία της προστασίας και του ρόλου που επιτελούν.  

Προς την κατεύθυνση αυτή χρειάζονται θεσμικές παρεμβάσεις σε όλο το πλέγμα των σχετικών 

διαδικασιών και επ’ αυτών επισυνάπτουμε σχετικό Υπόμνημα με τις προτάσεις μας. Από 

αυτές καταγράφουμε στην παρούσα συνοδευτική επιστολή τις ακόλουθες: 

1. Απαιτείται κατ’ αρχάς άμεσα να διευκρινισθεί ότι το αντάλλαγμα χρήσης συνεχίζει να 

υπολογίζεται επί της πραγματικής έκτασης επέμβασης, όπως αυτή προσδιορίζεται στην 

Πράξη Πληροφοριακού Χαρακτήρα, σύμφωνα με την ανωτέρω 235/2021 σχετική 

επιστολή μας την οποία επισυνάπτουμε.  

Δυστυχώς, η νέα διατύπωση της παρ. 8 του άρ. 45 του ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε 

από το άρθρο 32 του ν. 4688/2020 δημιουργεί ήδη προβλήματα αφού υπάρχει δασικές 

υπηρεσίες που την παρερμηνεύουν και υπολογίζουν το αντάλλαγμα επί τους συνόλου 

των πολυγώνων, ακόμα και σε εκτάσεις που δεν πραγματοποιείται πραγματική 

επέμβαση. 

2. Να καθορισθούν ενιαίοι για όλη την Ελλάδα, όροι για την εκτίμηση του προϋπολογισμού 

των αντισταθμιστικών δασοτεχνικών έργων (κατά την παρ. 8 του αρ. 45 του ν.998/1979) 

με βάση τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας επέμβασης. 

3. Τα ανωτέρω αντισταθμιστικά έργα, είτε η αναδάσωση, είτε τα άλλα δασοτεχνικά έργα, 

θα πρέπει να εκτελούνται κατά προτίμηση σε περιοχές πλησίον της ευρύτερης περιοχής 

επέμβασης.  

4. Να υπάρξει πλήρης απεμπλοκή της διαδικασίας έκδοσης πρωτοκόλλου εγκατάστασης 

στην περιοχή επέμβασης για την υλοποίηση του έργου Α.Π.Ε. από τη διαδικασία 

καθορισμού, μελέτης και έγκρισης των προβλεπόμενων αντισταθμιστικών αναδασώσεων 

ή δασοτεχνικών έργων (που γίνονται σε άλλες θέσεις που υποδεικνύει το Δασαρχείο και 

δεν εμπλέκονται με την θέση υλοποίησης του έργου Α.Π.Ε.). Ειδικότερα, δεν θα πρέπει 
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να απαιτείται υποβολή εγκεκριμένης μελέτης αναδάσωσης ή άλλου δασοτεχνικού έργου 

για την έκδοση πρωτοκόλλου εγκατάστασης στην έκταση επέμβασης από τη δασική 

υπηρεσία.  

5. Στις περιπτώσεις εγκατάστασης Α.Π.Ε. (και γενικά επιτρεπτής επέμβασης) εντός 

χορτολοβαδικών εκτάσεων για τις οποίες έχει κινηθεί η διαδικασία αναγνώρισης τρίτων 

ιδιωτών ως ιδιοκτητών, να αναστέλλονται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρ. 

8 του άρ. 45 του ν. 998/1979 έως ότου αποσαφηνιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 

εκτάσεων επέμβασης, γεγονός που θα καθορίσει το εάν αυτές εμπίπτουν στη δασική 

νομοθεσία ή όχι. 

6. Οι δασικές αρχές να εξετάζουν κατά προτεραιότητα αιτήματα τροποποίησης έργων που 

έχουν επιλεγεί σε διαγωνισμούς της ΡΑΕ. 

7. Η γνώμη του Δασαρχείου στο πλαίσιο της ΑΕΠΟ να διαβιβάζεται απευθείας στην 

περιβαλλοντική αρχή κοινοποιούμενη στη λοιπή ιεραρχία. Στην περίπτωση που η 

γνωμοδότηση είναι αρνητική ή θέτει υπερβολικούς περιορισμούς με τους οποίους δεν 

συμφωνεί η προϊσταμένη αρχή, τότε η τελευταία να έχει δικαίωμα να εκφράσει 

τεκμηριωμένα τη θετική της γνώμη. 

8. H Έγκριση Επέμβασης η οποία ενσωματώνεται στην ΑΕΠΟ να αφορά το σύνολο του 

πολυγώνου του έργου και μια επαρκή ζώνη γύρω από τα συνοδά έργα οδοποιίας και 

σύνδεσης που είναι εκτός του πολυγώνου. Τα ακριβή εμβαδά επέμβασης και ο 

υπολογισμός του ανταλλάγματος, να γίνεται κατά το τελικό στάδιο πριν το πρωτόκολλο 

εγκατάστασης.  

9. Να διευκρινισθεί ότι έργα που διαθέτουν Έγκριση Επέμβασης (στο πλαίσιο της ΑΕΠΟ) 

μπορούν πριν την εγκατάστασή τους στην έκταση και την έναρξη κατασκευής, να 

εκτελούν επεμβάσεις μικρής έκτασης  όπως ενδεικτικά γεωφυσικές έρευνες, διασκόπηση 

υπεδάφους, μετρήσεις αγωγιμότητας, κ.α 

10. Η δασική αρχή να γνωμοδοτεί για το έργο Α.Π.Ε. που διαθέτει Άδεια Παραγωγής ή 

Βεβαίωση Παραγωγού, ή για την έκταση εκτέλεσης των αντισταθμιστικών έργων, όταν η 

Άδεια Παραγωγής ή η Βεβαίωση Παραγωγού άλλου έργου Α.Π.Ε. που εμπλεκόταν με τις 

εκτάσεις αυτές, έχει παύσει, χωρίς να απαιτεί προηγουμένως την ύπαρξη ιδιαίτερης 

πράξης ακύρωσης της ΑΕΠΟ του άλλου αυτού έργου. 

11. Να καθορισθεί ότι για την οδοποιία των έργων Α.Π.Ε της παρ. 3 του άρ. 53 του ν.998/1979, 

εφαρμόζονται αναλόγως όσα προβλέπονται στην παρ. 3 του αρ. 48 του ν.998/1979. 

Συγκεκριμένα, οι διανοίξεις των επεμβάσεων επί του εδάφους (οδοί, πλατείες) δεν θα 

πρέπει να υπάγονται στις προδιαγραφές δασικής οδοποιίας, αλλά να μελετώνται κατά τις 

ανάγκες του έργου με κριτήριο την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης. 

Παράλληλα, (σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο 135661/4400/16.9.2013) 

θα πρέπει η αποκατάσταση των πρόσθετων επεμβάσεων να γίνεται «μετά το πέρας 

λειτουργίας του έργου και την αποξήλωση των εγκαταστάσεων» (και όχι μετά την λήξη 

εργασιών κατασκευής).  
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12. Να καταργηθεί η υποχρέωση καταβολής ανταλλάγματος χρήσης για διάνοιξη νέας 

οδοποιίας που εντάσσεται σε κοινή χρήση. 

Οι ανωτέρω, όπως και άλλες προτάσεις, τεκμηριώνονται και αναλύονται στο συνημμένο 

Υπόμνημα. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

 

Παναγιώτης Λαδακάκος 

Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 

 

 

 

Συνημμένa: 

Υπόμνημα: Προτάσεις για τον κρίσιμο ρόλο των δασικών υπηρεσιών στην αδειοδότηση και 

υλοποίηση έργων Α.Π.Ε. 

H 235/2.4.2021 επιστολή μας προς τη ΓΔ Δασών 

 

 


