
 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Περί ανταλλάγµατος χρήσης σε υπόγειες εκµεταλλεύσεις..  

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. 7/β11/2012 αναφορά του Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων. 

 

Επί του ανωτέρω σχετικού, που αφορά στο ζήτηµα της καταβολής ανταλλάγµατος 

χρήσης σε υπόγειες εκµεταλλεύσεις(ζήτηµα 1
ο
), καθώς και την καταβολή του σε περιπτώσεις 

ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων(ζήτηµα 2
ο
),  σας γνωρίζουµε τα εξής: 

Μετά την έκδοση της αριθ. 165384/405/30-1-2012 ΚΥΑ περί υπολογισµού 

ανταλλάγµατος χρήσης γίνεται σαφές ότι το αντάλλαγµα χρήσης είναι εξαρτηµένο µε την 

απώλεια της δασικής βλάστησης λόγω της καταστροφής της και των ωφελειών που εξαιτίας 

της χάνονται, οι οποίες δεν απολαµβάνονται ακόµη και µε τη δέσµευση  της έκτασης για 

συγκεκριµένο σκοπό χωρίς να µεταβάλλεται η κατά προορισµό χρήση της. Από τούτο 

συνάγεται ότι οι επεµβάσεις που τελούνται στο υπέδαφος των δασικών εδαφών, χωρίς να 

επιφέρουν βλάβες στο οικοσύστηµα του υπέργειου τµήµατος(δηλαδή δεν υπάρχει εξάρτηση 

αυτού µε το υπέδαφος), µπορούν να απαλλάσσονται από το αντάλλαγµα χρήσης, µε την 

προϋπόθεση όµως ότι αυτό θα υπολογίζεται για την πλήρη ανάπτυξη της επέµβασης και θα 

περιλαµβάνεται ως όρος στην άδεια επέµβασης-παραχώρησης µε τη µορφή: 

 «Το αντάλλαγµα χρήσης για την πλήρη ανάπτυξη της επέµβασης υπολογίστηκε στο ποσό….  
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ΠΡΟΣ : Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της Χώρας 

            Γενικές ∆/νσεις ∆ασών & Αγρ. Υποθέσεων 

- ∆/νσεις Συν/σµού και Επιθεώρησης 

- ∆/νσεις ∆ασών Νοµών 

- ∆ασαρχεία 

Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ 

 

ΚΟΙΝ.:  1. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών 

                    Ενταύθα 

      2. Γενική ∆/νση Ανάπτυξης και Προστασίας    

          ∆ασών και Φ.Π. 

- Γραφείο Γενικού ∆/ντή 

- ∆/νσεις 

           Ενταύθα 

      3. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

          Β. Γεωργίου Β΄10 & Ρηγίλης 

          10674 ΑΘΗΝΑ 

                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒ. 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒ. 

ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ∆ΑΣ. ΓΑΙΩΝ 

Ταχ. ∆/νση          : Χαλκοκονδύλη 31  

Τ.Κ.                    : 101 64 Αθήνα  

Πληροφορίες      : ∆αρδιώτης Νικόλαος 

Τηλ.                    : 210-2124663 

FAX                    : 210-5244135 

ΑΔΑ: Β49Φ0-57Ι



και σε περίπτωση πρόκλησης ζηµιών και καταστροφών στο οικοσύστηµα του υπέργειου 

τµήµατος της εκµετάλλευσης, θα καταβληθεί άµεσα. Σε περίπτωση µη καταβολής του η 

παρούσα άδεια επέµβασης - παραχώρησης ανακαλείται». 

       Στην παρ.5 της ως άνω ΚΥΑ υπολογισµού ανταλλάγµατος χρήσης ρητά αναφέρεται ότι 

αυτό καταβάλλεται εφάπαξ και αφορά στην εκχωρηθείσα έκταση και ως εκ τούτου δεν µπορεί 

να επανακαταβάλλεται σε περιπτώσεις ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων. 

        Αποφάσεις που ρύθµιζαν διαφορετικά τα ως άνω θέµατα παύουν να ισχύουν από τη 

δηµοσίευση της αναφερόµενης ΚΥΑ(ΦΕΚ365Β΄/17-2-2012) στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

                                                                                    Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΑΣΩΝ  
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