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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & Φ. Π. 

 

 

Ταχ. ∆/νση      : Χαλκοκονδύλη 31  

Ταχ. Κώδικας : 101 64 Αθήνα  

Πληροφορίες  :   
Τηλέφωνο       : 2102124663   

FAX                : 2105244135 
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Αθήνα:    28 / 5 / 2014     
 

Αρ. Πρωτ.:   109380/3281         

   

 

 

 

  Όπως Πίνακα ∆ιανοµής 
  

 

ΘEMA:  Τροποποίηση της αριθ. 165384/405/30-1-2012(ΦΕΚ 365
Β
΄) περί   

                «Υπολογισµού ανταλλάγµατος χρήσης». 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

  α. Της παραγράφου 12 του άρθρου 45 του νόµου 998/1979 (ΦΕΚ 289
Α΄

), η οποία προστέθηκε µε 

την παράγραφο 10 του άρθρου 1 του νόµου 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, 

κατάρτιση δασολογίου ρύθµιση εµπράγµατων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303
Α΄

). 

 β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 

που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγµατος 63/2005(ΦΕΚ 98
Α΄

/2005). 

             γ.  Των άρθρων 37 και 38 του νόµου 998/1979 (ΦΕΚ 289
Α΄

)  «Περί προστασίας ∆ασών κλπ.». 

             δ. Της παραγράφου 12 του άρθρου 1 του νόµου 3208/2003 (ΦΕΚ 303
Α
΄). 

            ε. Του νόµου 3889/2010(ΦΕΚ 182
Α΄

) Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο 

Ταµείο, Κύρωση ∆ασικών Χαρτών και άλλες δια τάξεις. 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1β του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγµατος 189/5-11-2009 

«Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221
Α
΄), και της 
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Απόφασης του Πρωθυπουργού 2876/7.10.2009 “Αλλαγή τίτλου Υπουργείων” (ΦΕΚ 2234Β΄). 

3. Το προεδρικό διάταγµα 24/2010 «Ανακαθορισµός αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και 

τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγµατος 189/2009» (Φ.Ε.Κ. 56
Α΄

). 

4. Τις  διατάξεις  του προεδρικού διατάγµατος 86/2012 "∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών" (ΦΕΚ 141
Α΄

), καθώς και τις αριθ. Υ 435/3-4-2014 Απόφαση του 

Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά» (ΦΕΚ 831
Β΄

) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει και την Υ 48/2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Καθορισµού Αρµοδιοτήτων του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105
Β΄

). 

5. Την αριθ. 165384/405/30-1-2012  (ΦΕΚ 365
Β΄

) περί «Υπολογισµού ανταλλάγµατος χρήσης». 

6. Την αριθ. 23111/18-6-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 855
Β΄

) Συγκρότηση Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα µε τίτλο 

«Ειδική Γραµµατεία ∆ασών». 

7. Το γεγονός ότι, το αντάλλαγµα χρήσης συναρτάται µε την απώλεια δασικής βλάστησης λόγω της 

επέµβασης και των ωφελειών που εξαιτίας της χάνονται (παράγραφος 12 του άρθρου 45 του νόµου 

998/1979), οι οποίες δεν απολαµβάνονται ακόµη και µε τη δέσµευση της έκτασης για 

συγκεκριµένο σκοπό χωρίς να µεταβάλλεται η κατά προορισµό χρήση της. 

8. Το γεγονός ότι, µε το αντάλλαγµα χρήσης επιδιώκεται η αντιστάθµιση της παραπάνω απώλειας 

κατά την έννοια του «θετικού περιβαλλοντικού ισοζυγίου», µε τη χρησιµοποίηση δηλαδή µέρους 

του φυσικού περιβάλλοντος για την εξυπηρέτηση σκοπού δηµόσιας ωφέλειας και την προστασία 

αντιστοίχου,  που θα προκύψει δια του ανταλλάγµατος χρήσης που θα καταβληθεί, το οποίο θα 

διατεθεί για την αναδάσωση εκτάσεων και για την προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων 

(διαδικασία trade off). 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

I. Την τροποποίηση της παραγράφου 5 της υπ’ αριθ. 165384/405/30-1-2012 (ΦΕΚ 365
Β΄

) περί 

«Υπολογισµού ανταλλάγµατος χρήσης», ως εξής: 

Το αντάλλαγµα χρήσης υπολογίζεται επί  της συνολικής έκτασης για την οποία εγκρίθηκε επέµβαση 

ανεξάρτητα αν θα επέλθει  ή όχι µεταβολή στην χρήση της, κατατίθεται υπέρ Ειδικού Φορέα ∆ασών του 

Πράσινου Ταµείου, σύµφωνα µε τα κατωτέρω οριζόµενα και αποδίδεται αποκλειστικά για την 

αναδάσωση εκτάσεων, την ανάπτυξη και την προστασία δασών. 

Κατ΄ εξαίρεση, αποτελεί πόρο του Κ/Π το αντάλλαγµα χρήσης που καταβάλλεται από τους κυρίους 

σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, οι οποίες κατέχουν έγκριση 

επέµβασης σε δάση δασικές και λοιπές εκτάσεις που τελούν υπό τη διαχείριση των δασικών υπηρεσιών, 

εφόσον η εν λόγω έγκριση έχει εκδοθεί µετά την έναρξη εφαρµογής του νόµου 2244/1994 (ΦΕΚ 168
Α
΄). 

Σε αυτή την περίπτωση, το αντάλλαγµα χρήσης κατατίθεται στην οικεία ∆.Ο.Υ. και εµφανίζεται στον 

Κωδικό Αριθµό Εξόδου 2449 «Λοιπά Έσοδα από την εκµετάλλευση, παραχώρηση και εκποίηση 

περιουσιακών εν γένει στοιχείων του ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 202
Α΄

/2005).  
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Όταν η έκταση στην οποία θα γίνει η επέµβαση δεν υπερβαίνει τα 25 στρέµµατα  ή η επέµβαση γίνεται 

εξ αρχής στο σύνολο της έκτασης το αντάλλαγµα χρήσης καταβάλλεται εφάπαξ. 

Όταν η επέµβαση γίνεται σταδιακά  κατά χώρο και χρόνο επί του δασικού χώρου, περιλαµβανοµένων 

και των συνοδών έργων, το αντάλλαγµα χρήσης καταβάλλεται σταδιακά, ανάλογα µε την έκταση   

επέµβασης  και πριν από αυτήν , σύµφωνα πάντα µε  το σχέδιο  εκµετάλλευσης  που έχει  κατατεθεί από 

τον υπόχρεο, στο οποίο προσδιορίζονται βάσει χρονοδιαγράµµατος οι επιφάνειες επέµβασης και ο 

χρόνος έναρξης της επέµβασης, µε δυνατότητα τροποποίησής του και της αντιστοίχου διαµορφώσεως 

του ποσού καταβολής. Η καταβολή  του  αναλογούντος κάθε φορά ανταλλάγµατος χρήσης  είναι 

δεσµευτική για τον υπόχρεο. Στην περίπτωση µη έγκαιρης καταβολής του, υποχρεούται σε καταβολή  

ανταλλάγµατος χρήσης για το σύνολο της έκτασης για την οποία εγκρίθηκε η επέµβαση.  

 

II. Την τροποποίηση της παρ. 6 της αριθ. 165384/405/30-1-2012  (ΦΕΚ Β 365) περί «Υπολογισµού 

ανταλλάγµατος χρήσης», ως εξής: 

Το αντάλλαγµα χρήσης αναφέρεται στην απόφαση που αφορά στην επέµβαση, η δε είσπραξή του 

πραγµατοποιείται: 

α) Στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής του, πριν την εγκατάσταση του δικαιούχου στην έκταση 

(περίπτωση έγκρισης επέµβασης) ή πριν  τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής της  

(περίπτωση της παραχώρησης). 

β) Στην περίπτωση της σταδιακής καταβολής του ανταλλάγµατος, πριν την εγκατάσταση του δικαιούχου 

στην έκταση (περίπτωση έγκρισης επέµβασης) ή πριν από τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παράδοσης – 

παραλαβής της (περίπτωση της παραχώρησης). 

Σε περίπτωση παραιτήσεως ή µη ολοκλήρωσης της δραστηριότητας επέµβασης από τον υπόχρεο προ του 

χρόνου διάρκειας της έγκρισης εκµετάλλευσης, υποχρεούται στην καταβολή όλου του υπολοίπου του 

ανταλλάγµατος χρήσης. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 165384/405/30-1-2012  (ΦΕΚ 365
Β΄

) περί «Υπολογισµού ανταλλάγµατος 

χρήσης» ως έχει. 

Η παρούσα δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η ισχύς της αρχίζει από την ηµεροµηνία 

της δηµοσίευσης και κάθε προηγούµενη που ρύθµιζε διαφορετικά το υπόψη θέµα παύει να ισχύει. 

Από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισµού. 

                                                                                        

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ    ΑΛΛΑΓΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

1.  Υπουργείο Οικονοµικών 

      Γραφείο αναπληρωτή Υπουργού Χρήστου Σταϊκούρα 

      Πανεπιστηµίου 37 – Αθήνα 

2.  Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις 

   - Γραφεία Γενικών Γραµµατέων 

   - Γενικές ∆/νσεις ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων 

   - ∆/νσεις Συν/σµού και Επιθεώρησης 

   - ∆/νσεις ∆ασών Νοµών 

   - ∆ασαρχεία 

     Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ 

3.  Εθνικό Τυπογραφείο 

     Καποδιστρίου 34 

     Αθήνα (Για τη ∆ηµοσίευση) 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 

3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

4. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών 

5. Γενική ∆/νση Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος 

- Γραφείο Γενικού ∆/ντή 

- ∆/νσεις 
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