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ΚΟΙΝ:

Ως ο πίνακας κοινοποιήσεων

ΘΕΜΑ:

Γεωργοδενδροκομική εκμετάλλευση δασικού χαρακτήρα εκτάσεων
και συνοδά έργα δασικής οδοποιίας.

ΣΧΕΤ:

αριθ. 421/17-11-202024/11/2020 έγγραφό σας

Επί των διαλαμβανομένων του ανωτέρω σχετικού και των ζητημάτων που αναφέρεστε,
παραθέτουμε τα κάτωθι :
Εφαρμοζομένης της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 48 ν. 998/1979 ως ισχύει, είναι
επιτρεπτή η διάνοιξη οδών επί των εκτάσεων που διέπονται υπό των προστατευτικών διατάξεων της
δασικής νομοθεσίας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν εκμεταλλεύσεις δραστηριότητες ή και έργα,
ενός ευρύτερου πλαισίου δραστηριοτήτων, πέραν εκείνων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
παραγράφου 1 της ως άνω διάταξης, σύμφωνα με την οποία προσδιορίζονται συγκεκριμένα έργα π.χ.
εθνικές οδοί. Βάσει της παραγράφου 3 δύναται να εξυπηρετηθεί κάθε δραστηριότητα ή έργο που
αναπτύσσεται σε δασικού χαρακτήρα έκταση διά της διανοίξεως οδού είτε ως συνοδό του κυρίως
έργου ή εκμετάλλευσης, είτε ως αυτοτελές, ακολουθούμενο τις τεχνικές προδιαγραφές αντιστοίχου
κατηγορίας έργων δασικής οδοποιίας, καθόσον πρόκειται για ειδικό δασοτεχνικό έργο και
υλοποιείται εντός εν γένει δασικού οικοσυστήματος. Εν προκειμένω και οι γεωργικές
εκμεταλλεύσεις, στις οποίες αναφέρεστε, καταλαμβάνονται από το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου
3 του άρθρου 48 ν. 998/1979 ως ισχύει, εξυπηρετώντας συγκεκριμένο σκοπό, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην διάταξη.
Ως εκ τούτου, έχουμε την άποψη ότι ορθώς ο νομοθέτης δεν κατονόμασε συγκεκριμένες
εκμεταλλεύσεις στην ως άνω διάταξη, προκειμένου να εξυπηρετηθούν εκμεταλλεύσεις
δραστηριότητες ή και έργα, ενός ευρύτερου πλαισίου δραστηριοτήτων προς εξυπηρέτηση του
δημοσίου συμφέροντος.
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