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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ: ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ 

ΓΑΙΩΝ    

                 

 

Αθήνα:  17 – 6 – 2014  

 

Αρ. Πρωτ.:  140174/6510π.ε.           

Ταχ. ∆/νση      : Χαλκοκονδύλη 31                                                     

Ταχ. Κώδικας : 101 64  Αθήνα                                       

Πληροφορίες  : Στ. Τζαφέρος                                

Τηλέφωνο       : 210 212 4663 

FAX                 : 210 5244 135 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆/ΝΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ &  

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

            Έδρες τους 

            

   

 ΚΟΙΝ: ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

        Βίλα Καζούλη 

  Λεωφόρος Κηφισίας 241 

     14561 Κηφισιά  
   (FAX: 2105241833) 

 

 

ΘΕΜΑ: 

Επιστροφή του ποσού καταβολής ανταλλάγµατος χρήσης και η ακολουθητέα  

διαδικασία, στα πλαίσια µη υλοποιήσεως της επιτρεπτής επεµβάσεως 

σε εκτάσεις που προστατεύονται από τη δασική νοµοθεσία 

ΣΧΕΤ: 
(α) αριθ. 26234/1779/2-8-2013 έγγραφο της ∆/νσεως ∆ασών  Κυκλάδων 

(β) αριθ. 1077/10-12-2013 έγγραφο της ∆/νσεως ∆ασών Λασιθίου 

 

 Στα πλαίσια διατυπώσεως υποβληθέντων ερωτηµάτων των δασικών υπηρεσιών σας, είτε 

εγγράφως [(α) & (β) σχετικά] είτε τηλεφωνικά, αναφορικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

Στις περιπτώσεις µη πραγµατοποιήσεως των εγκριθεισών επιτρεπτών επεµβάσεων σε 

εκτάσεις που προστατεύονται από τη δασική νοµοθεσία, το καταβληθέν αντάλλαγµα χρήσης 

επιστρέφεται µετά από αίτηµα του δικαιούχου της επέµβασης, καθότι δε συντελέστηκε η µεταβολή 

του προορισµού των εκτάσεων λόγω της διάθεσής τους σε επιτρεπτές από τη δασική νοµοθεσία 

χρήσεις, όπως ορίζεται στην παράγραφο 12 του άρθρου 45 του νόµου 998/1979, ώστε να 

δικαιολογείται η παρακράτησή του. 

Ως προς την διαδικασία που ακολουθείται προκειµένου να επιστραφεί το αντάλλαγµα 

χρήσης, γίνονται γνωστά τα εξής: Η υπηρεσία υποχρεούται σε ανάκληση της εκδοθείσης Αποφάσεως 

εγκρίσεως επεµβάσεως, οµοίως στην περίπτωση εκδόσεως Αποφάσεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών 

όρων (ΑΕΠΟ) στην οποία έχει ενσωµατωθεί η έγκριση επεµβάσεως και εν συνεχεία του 

πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως της εταιρείας στην υπόψη έκταση. Ο σχετικός µε την υπόθεση φάκελος 

αποστέλλεται στην ∆/νση Ανάπτυξης ∆ασικών Πόρων, µε κοινοποίηση στην Υπηρεσία µας, 

συνοδευόµενος αιτιολογικής εκθέσεως από την οποία προκύπτει υποχρέωση επιστροφής του 
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ανταλλάγµατος χρήσης, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. Η σχετική αλληλογραφία 

διαβιβάζεται ακολούθως στον Ειδικό Φορέα ∆ασών (Πράσινο Ταµείο), για τις περαιτέρω ενέργειες.   

Τέλος, παρακαλούµε όπως η παρούσα κοινοποιηθεί στις δασικές υπηρεσίες των αντιστοίχως 

περιοχών δικαιοδοσίας σας, προς ενηµέρωση και εφαρµογή της, στα πλαίσια ασκήσεως των 

αρµοδιοτήτων τους.         
 

       

 
 

 

 
 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Γρ. Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών  

2. ∆/νσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας 
 

                      

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 

 

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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