
 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Υπολογισµός ανταλλάγµατος χρήσης.  

ΣΧΕΤ.: Το αριθ. 1843/51747/-3-2012 έγγραφό σας. 

 Επί ερωτηµάτων που τίθενται σχετικά µε τον υπολογισµό ανταλλάγµατος χρήσης για 

τις περιπτώσεις εφαρµογής του άρθρου 57 ν.998/1979, σας κάνουµε γνωστά  τα κάτωθι: 

          Η παράγραφος 12 του άρθρου 1 του ν.3208/2003 περιέλαβε όλες τις επιτρεπτές 

επεµβάσεις που προβλέπονται από τη δασική νοµοθεσία σε ότι αφορά στο απαιτούµενο 

αντάλλαγµα για την επέµβαση. Η προϋσχύουσα ΚΥΑ που αφορούσε στο αντάλλαγµα χρήσης 

είχε διακρίνει τις περιπτώσεις του ανταλλάγµατος που προβλέπονται µε το άρθρο 57 

ν.998/1979 και τις αντιµετώπιζε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διάταξη αυτή. 

         Η νεότερη όµως ΚΥΑ αριθ.165384/405/30-1-2012 υπολογισµού του ανταλλάγµατος 

χρήσης ενιαιοποίησε όλες τις περιπτώσεις των επεµβάσεων ως προς τον υπολογισµό του 

ανταλλάγµατος, διότι τούτο επιτάσσεται από την διάταξη της παρ.12 του άρθρου 1 του 

ν.3208/2003. Εξάλλου, η αντιµετώπιση αυτή ζητήθηκε και µε το αριθ. ΣΕΕ∆∆/ 

Φ.1∆/ΕΜΠ633/8-7-2011 πόρισµα των Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 

αναγνωρίζοντας πως η προηγούµενη διάκριση δεν ήταν ορθή. 

       Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της κατά το άρθρο 10 παρ.3 του 

ν.998/1979 Επιτροπής, που προβλέπεται µε την παρ.5 του άρθρου 57 ν.998/1979. Σε 
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περιπτώσεις που υπολογίστηκε αντάλλαγµα χρήσης πριν την ηµεροµηνία έκδοσης της 

προαναφερόµενης ΚΥΑ, αυτό εισάγεται στην κατά το άρθρο 10 παρ.3 του ν.998/1979 

Επιτροπή ως έχει. 

       Επισηµαίνουµε ότι η καταβολή του ανταλλάγµατος γίνεται στην Τράπεζα της Ελλάδος 

στο λογαριασµό 26705-4, υπέρ Πράσινου Ταµείου. 

       Οι Γενικές ∆/νσεις των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων παρακαλούνται να 

κοινοποιήσουν την παρούσα στις ∆ασικές Υπηρεσίες ευθύνης τους και ταυτόχρονα 

παρακαλούµε για την εφαρµογή της οδηγίας µας. 
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