
 

 

 

 

 

 Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2015 

 

Α.Π.  147932 

 

 ΠΡΟΣ: 1.  Ε.Ε.Τ.Τ. 

     Τμήμα Διαχείρισης Φάσματος 

     Λ. Κηφισίας 60, 15125 Αθήνα 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙ.Π.Α.) 

ΤΜΗΜΑ B΄ 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11  

Τ.Κ.: 114 73 

Πληροφορίες: Κ. Γιαβής  

Τηλέφωνο: 210.6417802 

Fax: 210.6451914 

  

2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΣ 

Γενικές Δ/νσεις Δασών & 

         Αγροτικών Υποθέσεων 

       Έδρες τους 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ  

ΕΔΑΦΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ    

Ταχ. Δ/νση: Χαλκοκονδύλη 31  

Τ.Κ.: 104 32 

Πληροφορίες: Μ. Βλάχου  

Τηλέφωνο: 210.2124685 

Fax:  210.5244135 

     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Θέμα : Διευκρινήσεις για την Υπαγωγή σε ΠΠΔ έργων Σταθμών Βάσης Κινητής και 

Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας, που βρίσκονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις  

 

Σχετ:  α) O ν. 4014/2011 (Α’ 209), για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων & 

Δραστηριοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 

β) Ο ν. 4280/2014 (Α’  159) Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση 

– Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών, ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας & άλλες διατάξεις 

 

γ) Ο ν. 4325/2015 (Α’ 47) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης κλπ. και ειδικότερα το 

άρθρο 28 παρ.1 αυτού. 

 

δ) Η υπ’ αρ. οικ. 174610/1.09.2014 (Β΄ 2498) ΚΥΑ για Πρότυπες Περιβαλλοντικές 

Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 12ης ομάδας 

«Ειδικά Έργα και Δραστηριότητες», α/α 6 «Σταθμοί Βάσης Κινητής και Ασύρματης 

Σταθερής Τηλεφωνίας», του παραρτήματος ΧΙΙ της Υ.Α. 1958/2012 (Β΄ 21), όπως 

εκάστοτε ισχύει 
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 ε) Η Υ.Α. υπ’ αρ. 15277/23.3.2012 (Β΄ 1077), με την οποία εξειδικεύονται οι 

διαδικασίες για την ενσωμάτωση στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, 

σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4014/2011. 

 

στ) Η Υ.Α. 115973/6088/2014 (Β’ 2961) με την οποία καθορίζονται τα 

δικαιολογητικά για την έκδοση α) Απόφασης Έγκρισης Επέμβαση και β) Πράξεως 

Πληροφοριακού Χαρακτήρα  

 

ζ) Το υπ’ αρ. 320/19.3.15 έγγραφο της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας 

(ΕΕΚΤ). 

 

Με αφορμή τα ζητήματα που έχουν προκύψει μετά την έκδοση του Ν. 4280/2014, για την 

υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) των έργων Σταθμών Βάσης 

Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας, που πρόκειται να εγκατασταθούν σε δάση 

και δασικές εκτάσεις, καθώς και δημόσιες εκτάσεις (χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή 

πετρώδεις εκτάσεις) των περιπτώσεων α και β της παρ.5  άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως 

ισχύει και για τα οποία απαιτείται η έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης, από το 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 45 και της 

παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν. 998/1979 ως ισχύει, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

1. Η διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠΔ των εν λόγω έργων τηρείται από την αρμόδια αρχή, 

[Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)], η οποία εκδίδει την 

άδεια λειτουργίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις της δ) σχετικής ΚΥΑ.  

2. Σε περίπτωση έργων Σταθμών Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας, 

που πρόκειται να εγκατασταθούν σε δάση ή δασικές εκτάσεις, καθώς και δημόσιες 

εκτάσεις (χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις) των περιπτώσεων α 

και β της παρ.5  άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως ισχύει, η πράξη υπαγωγής σε ΠΠΔ 

εκδίδεται υπό την αίρεση της έκδοσης αρμοδίως απόφασης έγκρισης επέμβασης, 

κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 45 και της παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν. 

998/1979 ως ισχύει, σε μεταγενέστερο στάδιο από αυτό της υπαγωγής σε ΠΠΔ. 

Αμφότερες, οι διαδικασίες δύναται να εξελίσσονται παράλληλα, με την υποβολή 

των απαιτούμενων φακέλων, ώστε όταν ολοκληρωθεί η υπαγωγή σε ΠΠΔ από την 

ΕΕΤΤ, να προωθείται ο φάκελος στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, για να εκδοθεί η απόφαση έγκρισης επέμβασης από το Συντονιστή, σε 

σύντομο χρονικό διάστημα. Αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που αποκλείουν τη 

δυνατότητα έγκρισης επέμβασης, η αρμόδια κατά τόπους Δασική Υπηρεσία 

ενημερώνει άμεσα την Ε.Ε.Τ.Τ., για τις ενέργειές της σχετικά με την ανάκληση της 

άδειας. 

3. Η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται και για τις κατασκευές κεραιών που 

υπάγονται στο άρθρο 31 του Ν.4053/2012 όπως ισχύει και είναι εγκατεστημένες σε 

δάση ή δασικές εκτάσεις, καθώς και δημόσιες εκτάσεις (χορτολιβαδικές και 

βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις) των περιπτώσεων α και β της παρ.5  άρθρου 3 

του Ν. 998/79 όπως ισχύει.  
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 4. Για τα έργα Σταθμών Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας, τα οποία 

βρίσκονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις, καθώς και δημόσιες εκτάσεις 

(χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις) των περιπτώσεων α και β της 

παρ.5  άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως ισχύει και έχουν υπαχθεί σε ΠΠΔ πριν την 

έκδοση του Ν. 4280/2014, δεν απαιτείται απόφαση έγκρισης επέμβασης από το 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

 

 

 

Εσωτερική διανομή 

1. ΔΙΠΑ 

2. Χρον. Αρχείο 

3. Τμήμα Β’ 

4. Β.  Πάτση 

5. Κ. Γιαβής 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 
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