
 

 

 

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

Ταχ.Δ/νση : Τέρμα Αλκμάνος

Τ.Κ. : 115 28 Ιλίσια 

Πληρ. : : Αγγέλη Γ.

Τηλ. : 2131512110

FAX : 210-5244135

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Γενικές Δ/νσεις Δασών &

Αγροτικών Υποθέσεων
Έδρες τους

ΚΟΙΝ.: Π. Κ.

Θέμα: Έκδοση συμπληρωματικής οδηγίας σχετικά με την δυνατότητα χρήσης τμημάτων 
δασικών οδών, αντιπυρικών λωρίδων και άλλων τεχνικών έργων, για την εκτέλεση 
κοινωφελών έργων. 
ΣΧΕΤ. Η αριθ. 93493/1885/28-6-2006 εγκύκλιος οδηγία μας.

Κατόπιν ζητημάτων που προέκυψαν σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται για να εκδοθεί άδεια διέλευσης οπτικής ίνας επί υφιστάμενου δασικού οδικού 
δικτύου, και προκειμένου να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση του ζητήματος, σας κάνουμε 
γνωστά τα εξής:

Για τις περιπτώσεις διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
συγκεκριμένα για τη διέλευση οπτικών ινών από δασικά εδάφη, η εν λόγω άδεια διέλευσης 
είναι επιτρεπτή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 998/1979 όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. η΄ του άρθρου 3 του παραρτήματος Χ του ν. 4070/2012 
όπως ισχύει.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3208/2003 με την οποία τροποποιήθηκε 
η παρ. 3 του άρθρου 60 του Ν/Δ 86/69, οι δασικοί ή επαρχιακοί δρόμοι που διασχίζουν δάση 
και δασικές εν γένει εκτάσεις (Δημόσια, διακατεχόμενα ή ιδιωτικά), οι αντιπυρικές ζώνες και 
άλλα τεχνικά έργα, δεν επιφέρουν κατάτμηση στα δάση και συνεπώς συνιστούν λειτουργικά 
παραρτήματά τους. Προκειμένου να αποφεύγεται η καταστροφή δασών και δασικών 
εκτάσεων για την εκτέλεση κοινωφελών έργων υποδομής, δύναται να δοθεί σχετική άδεια 
εκτέλεσης και διέλευσης των ανωτέρω έργων σε υφιστάμενο δασικό οδικό δίκτυο, 
ακολουθώντας τη διαδικασία σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αριθ. 93493/1885/28-6-
2006 εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αφορά στη 
δυνατότητα χρήσης τμημάτων δασικών οδών, αντιπυρικών λωρίδων και άλλων τεχνικών 
έργων, για την εκτέλεση κοινωφελών έργων υποδομής. Στα αναφερόμενα στην εγκύκλιο 
έργα δύναται να περιληφθεί και η διέλευση οπτικών ινών από υφιστάμενο δασικό δίκτυο 
καθότι η αναφορά τους σε αυτή είναι ενδεικτική και το έργο εξυπηρετεί σκοπό δημοσίου 
συμφέροντος. Η επέμβαση που θα χωρήσει επί υφιστάμενης οδού θα εξυπηρετήσει έτερη 
χρήση χωρίς να αναιρείται η λειτουργία της οδού, καθότι, οι εν λόγω διελεύσεις συνιστούν 
χρήση τμήματος δασικού εδάφους στο οποίο υφίσταται δασοτεχνικό έργο (δασικός δρόμος) 
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 και δεν αποτελεί έγκριση επέμβασης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της δασικής 
νομοθεσίας που αφορά στις επιτρεπτές επεμβάσεις και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 53 του ν. 998/1979 όπως ισχύει. Επισημαίνεται επίσης ότι, για την εφαρμογή της 
διάταξης αυτής οι δασικές οδοί, ως παραρτήματα των δασικών οικοσυστημάτων και 
λειτουργικά μέρη αυτών, δεν συνιστούν οδοστρώματα μετά πεζοδρομίων, έχοντα 
διαφορετική φύση και άλλο προορισμό σε σχέση με τα τελευταία

Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση της άδειας διέλευσης οπτικών 
ινών σε υφιστάμενο δασικό δίκτυο συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

Η αίτηση του ενδιαφερόμενου, συνοδευόμενη από αναλυτική περιγραφή της όδευσης 
της οπτικής ίνας συμπεριλαμβανομένων όλων των στοιχείων που ειδικότερα προβλέπονται 
στο ν. 4070/2012 (ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, μέτρα ασφαλείας, διαδικασίες 
αποκατάστασης κλπ). Για τις συγκεκριμένες εκτάσεις επέμβασης δεν απαιτείται πράξη 
χαρακτηρισμού, καθόσον πρόκειται για υφιστάμενο δασοτεχνικό έργο, και ο υπολογισμός 
του ανταλλάγματος χρήσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μορφή της γύρωθεν 
βλάστησης. Επίσης, δεν απαιτούνται βεβαίωση από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου 
και από την οικεία Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ούτε υποχρέωση 
δάσωσης ή αναδάσωσης, και δεδομένου ότι, ο δασικός δρόμος αποτελεί ήδη υφιστάμενο 
δασοτεχνικό έργο με κοινή χρήση, παρέλκει η συναίνεση ιδιοκτητών εκτάσεων από τις 
οποίες μπορεί να διέρχεται ο δρόμος. Τέλος, σύμφωνα με το αριθ. 15507/12-4-2017 έγγραφο 
της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, για την διέλευση δικτύου οπτικών ινών επί 
υφιστάμενου δασικού δικτύου δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης. 

Η δασική υπηρεσία χορηγεί την έγκριση δικαιώματος διέλευσης θέτοντας όρους και 
μέτρα πρόληψης, τα οποία κρίνονται απαραίτητα να επιβληθούν για την πορεία και την 
πραγματοποίηση του έργου, και τα οποία ο φορέας που έχει αναλάβει το έργο υποχρεούται 
να τηρήσει. Επίσης, παρακολουθεί και εποπτεύει την εκτέλεση των εργασιών βάσει του 
δικαιώματος διέλευσης που έχει χορηγήσει έχοντας τη δυνατότητα, εάν απαιτηθεί, να 
προτείνει στο φορέα επιπλέον μέτρα.

Για την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης θα πρέπει να τηρηθούν οι προθεσμίες που 
ορίζει το παράρτημα Χ του ν. 4070/2012 όπως ισχύει. Αν παρέλθουν άπρακτες οι 
καθοριζόμενες προθεσμίες τότε τεκμαίρεται ότι το παραπάνω δικαίωμα έχει χορηγηθεί. Σε 
περίπτωση που η θέση της υπηρεσίας είναι αρνητική ως προς τη χορήγηση του δικαιώματος 
διέλευσης θα πρέπει αιτιολογημένα να απορρίψει την αίτηση.

Τέλος, τα ανωτέρω αφορούν μόνο στις περιπτώσεις εκτέλεσης έργου με χρήση 
υφιστάμενης δασικής οδού, όπως αρχικά αναφερθήκαμε. Οποιαδήποτε άλλη επέμβαση πέραν 
αυτών, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΤ΄ Κεφάλαιο του ν. 998/1979 όπως 
ισχύει, και η άδεια διέλευσης εξομοιούται με την έγκριση επέμβασης που προβλέπεται από 
τις ανωτέρω διατάξεις. 

Παρακαλούμε την παρούσα να κοινοποιήσετε στις Δασικές Υπηρεσίες των 
αντιστοίχως περιοχών δικαιοδοσίας σας για εφαρμογή.

Ο Γενικός Γραμματέας 

Φυσικού Περιβάλλοντος 

και Υδάτων 

Αραβώσης Κων/νος
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:
1. Υπουργείο Περιβάλλοντος &
Ενέργειας 
α. Γραφείο Υπουργού
Μεσογείων 119
ΤΚ 101 92 Αθήνα
β. Γρ. Γενικού Γραμματέως
Μεσογείων 119 
2. Γραφεία Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας
Έδρες τους

Εσωτερική Διανομή 

- Γενική Δ/νση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος
ΕΝΤΑΥΘΑ
- Δ/νσεις της Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος
ΕΝΤΑΥΘΑ 
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