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ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ,
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ &
Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ : Γ’

Ταχ. ∆/νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36
Ταχ. Κώδικας: 115 26 Αθήνα
Πληροφορίες: Αναστασία Βιδάλη
Τηλέφωνο: 210 – 6980676
fax: 210 - 6918088

ΑΘΗΝΑ
4 / 12 / 2015
ΑΡ. ΠΡ. : 46794
Σχετ.: 41585, 33927, 31081, 13385, 355
ΠΡΟΣ: 1)Υπουργείο Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
∆ιεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ
Σταδίου 27
10183 Αθήνα
(για την ενηµέρωση ΟΤΑ)
2)∆/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού (ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.) των
Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων
της Επικράτειας
(για την ενηµέρωση των Υπηρεσιών ∆όµησης
χωρικής τους αρµοδιότητας)
ΚΟΙΝ: Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
∆/νση ∆ιοίκησης
Τµήµα Προσωπικού
Τ. Οικονοµίδη 1 & Καθ. Ρουσσίδη 11
54110 Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: Κοπή δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης.
Σχετ:(α)Το υπ’ αρ. 9326/12-12-2014 έγγραφο της ∆ΙΠΕΧΩΣΧ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης (µε αρ. πρωτ. ∆ΑΟΚΑ 355/7-1-2015).
(β)Το υπ’ αρ. 9109/16-2-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοίκησης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης (µε αρ. πρωτ. ∆ΑΟΚΑ 13385/26-3-2015).
(γ)Το υπ’ αρ. οικ4803/16-6-2015 έγγραφο της ∆ΙΠΕΧΩΣΧ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ΜακεδονίαςΘράκης (µε αρ. πρωτ. ∆ΑΟΚΑ 31081/13-7-2015)
(δ)Το υπ’ αρ. 51544+47246/10-7-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοίκησης της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (µε αρ. πρωτ. ∆ΑΟΚΑ 33927/3-8-2015).
(ε)Το υπ’ αρ. 27385/28-9-2015 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος του ∆. Χαλανδρίου (µε αρ.
πρωτ. ∆ΑΟΚΑ 41585/30-9-2015)
(στ)Το υπ’ αρ. Φ16/4981/14-10-2015 έγγραφο της ∆ΙΠΕΧΩΣΧ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής
(µε αρ. πρωτ. ∆ΑΟΚΑ 46794/2-11-2015)
Με αφορµή τα ανωτέρω σχετικά καθώς και πολλά ανάλογα ερωτήµατα άλλων υπηρεσιών σχετικά
µε τη διαδικασία που ακολουθείται και τις άδειες / εγκρίσεις που απαιτούνται στην περίπτωση κοπής
δένδρων σε δηµόσιους κοινόχρηστους χώρους του οικισµού όταν δεν αποτελεί συνοδευτική εργασία
εκτέλεσης κατασκευαστικών έργων διαµορφώσεων και επισηµαίνοντας:
1)Το αρθ. 3 παρ. 4 του ν. 998/79 περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων
της χώρας (ΦΕΚ 289/Α’/29-12-79) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του αρθ. 32 του ν. 4280/2014
(ΦΕΚ 159/Α’/8-8-2014) και ισχύει, σύµφωνα µε το οποίο «4.Στις διατάξεις του παρόντος νόµου

υπάγονται και τα εντός των πόλεων και των οικιστικών περιοχών πάρκα και άλση, το περιαστικό
πράσινο, οι κηρυγµένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις. Στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας
υπάγονται και τµήµατα πάρκου ή άλσους, τα οποία φέρουν µη δασική βλάστηση συνδέονται όµως
οργανικά µε το σύνολο του πάρκου ή άλσους υπό την έννοια ότι συµβάλλουν στη διατήρηση της
φυσικής ισορροπίας του συνόλου», µε την επιφύλαξη των αναφεροµένων στην παρ. 6(ζ) του ιδίου
άρθρου.
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2)Το αρθ. 5 παρ. 2 του ιδίου νόµου, σύµφωνα µε το οποίο «2. Η µέριµνα δια την ανάπτυξιν,

βελτίωσιν, αναδάσωσιν και προστασίαν των πάρκων, αλσών και των εντός των πόλεων ή οικιστικών
περιοχών δενδροστοιχιών ανήκει εις τους οικείους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή τους επί τη
βάσει σχετικής πολεοδοµικής µελέτης αναλαβόντας την δηµιουργίαν αυτών οικιστικούς φορείς ή εις ίδια
νοµικά πρόσωπα επί τη βάσει ειδικών διατάξεων…».
3)Τα αρθ. 65 «Αρµοδιότητες του δηµοτικού συµβουλίου», αρθ. 70 «Επιτροπές του δηµοτικού
συµβουλίου» και αρθ. 73 «Επιτροπή ποιότητας ζωής – Αρµοδιότητες» του νόµου 3852/2010,
4)Το αρθ. 40 παρ. 2 του ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33/Α’/14-3-83), σύµφωνα µε το οποίο, για την κοπή
δένδρων µέσα σε εγκεκριµένα ρυµοτοµικά σχέδια ή τις ΖΟΕ που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις
για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων, απαιτείται έκδοση άδειας από την
οικεία πολεοδοµική αρχή,
5)Το αρθ. 4 παρ. 2(η) του ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79/Α΄/9-4-2012) όπως ισχύει, σύµφωνα µε το οποίο
για την κοπή δένδρων µέσα σε εγκεκριµένα ρυµοτοµικά σχέδια ή τις ΖΟΕ που δεν προστατεύονται από
τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της
αρχαιολογικής νοµοθεσίας ή της νοµοθεσίας για τις προστατευόµενες περιοχές ή άλλης συναφούς
νοµοθεσίας, απαιτείται έκδοση έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας,
6)Την παρ. 1βvi του αρθ. 1 της 55174/2013 Απόφασης (ΦΕΚ 2605/15-10-2013) «∆ιαδικασία
έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών
Μικρής Κλίµακας», σύµφωνα µε την οποία δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών µικρής κλίµακας
εφόσον τα οικόπεδα, τα γήπεδα ή τα κτίσµατα στα οποία εκτελούνται βρίσκονται σε εγκεκριµένο
κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισµού, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παρ. 2 του
παραπάνω άρθρου, αν και στην ίδια Απόφαση προβλέπεται σχετική έκδοση έγκρισης εργασιών µικρής
κλίµακας σε κοινόχρηστους χώρους (όπως η περ. στ για την εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών και
η περ. ια για την τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων στις περιπτώσεις δηµοσίων ή δηµοτικών έργων),
7)Το γεγονός ότι η υπ’ αρ. 52716/2001 Απόφαση (ΦΕΚ 1663/Β’/13-12-2001) όπως τροποποιήθηκε
και συµπληρώθηκε «κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους του οικισµού για τις
οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδοµής», δεν περιλαµβάνει την κοπή των δένδρων,
διευκρινίζουµε ότι για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισµού απαιτείται έκδοση
Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίµακας από την οικεία Υπηρεσία ∆όµησης, µετά από αίτηση της αρµόδιας
υπηρεσίας του οικείου ∆ήµου και σχετική Απόφαση του αρµοδίου οργάνου του ∆ήµου (Επιτροπή
ποιότητας ζωής ή δηµοτικού συµβουλίου), προσκοµίζοντας τα ειδικά δικαιολογητικά που προβλέπονται
από την παρ. 1 η του αρθ. 2 της 55174/4-10-2013 Απόφασης (ΦΕΚ 2605/Β’/15-10-2013). Σε περίπτωση
που δεν είναι δυνατή η προσκόµιση τοπογραφικού διαγράµµατος, κατατίθεται οδοιπορικό σκαρίφηµα,
αντίστοιχο της περίπτωσης ια του παραπάνω άρθρου, που αφορά στα δηµόσια ή δηµοτικά έργα.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ
Ε.∆.:
1.Χρ. Αρχείο.
2.∆ΑΟΚΑ/Τµήµα Γ.’
3.Γρ. ∆ιευθύντριας
4.Αθ. Σκάρλα
5.Αν. Βιδάλη
6.∆ΙΑΥΓΕΙΑ
7.Ιστοσελίδα ΥΠΑΠΕΝ

