
 

 

 

 

                    Αθήνα 11 /  2  /2013 

           Αριθ. Πρωτ.: οικ. 125135 /347  
  

 

 ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις  

                Γεν. ∆/νσεις ∆ασών &   

               Αγροτικών    Υποθέσεων 

                            της Χώρας 
                                 Έδρες τους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα:  Αντάλλαγμα χρήσης για τις γραμμές μέσης τάσης έργου ΑΠΕ 

Σχετ.:  το αριθ. ΥΑΠΕ/Φ63/15915/2135π.ε./15-1-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης  

            Επενδυτών για ΄Έργα ΑΠΕ 

 

     Σε απάντηση ερωτημάτων που τίθενται από δασικές υπηρεσίες της χώρας, σχετικά με την καταβολή 

ή μη ανταλλάγματος χρήσης για τις γραμμές μέσης τάσης που αποτελούν συνοδό έργο έργου ΑΠΕ, και 

μετά από αλληλογραφία που υπήρξε για το ζήτημα αυτό με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών 

για Έργα ΑΠΕ του υπουργείου μας, ως αρμοδία επί των ζητημάτων εφαρμογής των νόμων που 

αφορούν στα ΑΠΕ (νόμοι 2773/1999, 2941/2001, 3468/2006, 3851/2010 κ.λπ.), κάνουμε γνωστά τα 

εξής:   

     Με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 3468/2006 ρυθμίζονται θέματα ανταλλάγματος 

χρήσης για έργα σύνδεσης υψηλής τάσης, χωρίς ν’ αντιμετωπίζονται αντίστοιχα θέματα που αφορούν 

στις γραμμές μέσης τάσης. Με τη δε παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου, ρυθμίζονται θέματα κυριότητας 

έργων σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ με το Σύστημα, χωρίς να θίγονται θέματα καταβολής ανταλλάγματος 

χρήσης εδάφους. Παράλληλα, με την παράγραφο 3 του ίδιου ανωτέρω άρθρου, ορίζεται η ανάλογη 

εφαρμογή υπέρ του κατόχου της άδειας παραγωγής των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 9 

του νόμου 2941/2001 για τα έργα σύνδεσής τους με το Σύστημα ή το Δίκτυο. 

     Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καταλήγουμε στο ότι, δεν απαιτείται η καταβολή ανταλλάγματος 

χρήσης για τις επεμβάσεις σε εκτάσεις που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία, για την 

εγκατάσταση γραμμών μέσης τάσης, που εξυπηρετούν έργο ΑΠΕ. 

     Παρακαλούμε την παρούσα να κοινοποιήσετε στις δασικές υπηρεσίες ευθύνης σας, για εφαρμογή. 

          

  

                                                                                               Ο Ειδικός Γραμματέας Δασών 

 

 

 

                                                                                                  Γεώργιος Αμοργιανιώτης 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ &  

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

∆ΑΣΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ 

Ταχ. ∆/νση          : Χαλκοκονδύλη 31  

Τ.Κ.                    : 101 64 Αθήνα  

Πληροφορίες      :Αντώνιος Β. Καπετάνιος 

Τηλ.                    : 210-2124661 

FAX                    : 210-5244135 

Email: prostasiadason@minagric.gr  
 

ΑΔΑ: ΒΕΥΣ0-ΝΑΘ



 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση 

 

1.Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής 

        Γενική Γραμματεία Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής 

        Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για ΄Έργα ΑΠΕ   

        Μεσογείων 119-10192 Αθήνα  

2. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

      Πειραιώς 132-11854 Αθήνα 

3. ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 

     Πατησίων 27-10432 Αθήνα 

4. ΑΔΜΗΕ ΑΕ 

      Δυρραχίου 89 & Κηφισού-10443 Αθήνα   

5. Γραφεία Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων  

       Έδρες τους 

 

 

Εσωτερική διανομή 

 

Διευθύνσεις της Ειδικής Γραμματείας 

Ενταύθα 

 

      
 

ΑΔΑ: ΒΕΥΣ0-ΝΑΘ


