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1.              

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών επί της υπ’ αριθ. 3504/25-1-2021 Ερώτησης  

ΣΧΕΤ: με αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/23889/1402/11-3-2021 ως εισερχομένου στην Υπηρεσία

Αναφορικά με την εν θέματι ερώτηση του Βουλευτή κ. Αντ. Μυλωνάκη και των ζητημάτων που 
διαλαμβάνονται σε αυτή σε ότι αφορά στο πεδίο αρμοδιοτήτων μας, παραθέτουμε τα κάτωθι 
προκειμένου συμπερίληψής τους στη συνολική απάντησή σας, προς το οικείο Γραφείο του ΥΠΕΝ:

Σύμφωνα με το επιτρεπτό των επεμβάσεων και κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 45 ν. 
998/1979 ως ισχύει, η χορηγηθείσα έγκριση επέμβασης συναρτάται αποκλειστικά με το σκοπό της 
διάθεσής της υπέρ του δικαιούχου, μη δυνάμενος να επεκταθεί πέραν του υφιστάμενου θεσμικού 
πλαισίου των επιτρεπτών επεμβάσεων. Ως εκ τούτου αποτελούν διακριτές μεταξύ τους διαδικασίες η 
διάθεση της έκτασης για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και η χρήση της για την άσκηση βόσκησης. Η 
τελευταία δεν αποτελεί επιτρεπτή επέμβαση αλά άσκηση οιονεί νομής δουλείας βοσκής σύμφωνα με 
τη διάταξη του άρθρου 2 του ΑΝ 1539/1938. Η άσκηση βόσκησης επί εκτάσεων δασικού χαρακτήρα 
αφορά στην χρήση αυτών και δεν αποτελεί επιτρεπτή επέμβαση. Οι ανωτέρω εκτάσεις δύναται να 
διατεθούν για βόσκηση, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που έχουν υπαχθεί σε κάποιο ιδιαίτερο 
καθεστώς προστασίας. Η κατασκευή έργων ως υποστηρικτικά της άσκησης βόσκησης, αποτελούν 
διακριτές επεμβάσεις οι οποίες υλοποιούνται επί των εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, εφόσον 
προβλέπονται από τις σχετικές δασικές διατάξεις περί επιτρεπτών επεμβάσεων.
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