
 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Προσδιορισµός ∆ασικού Επιτοκίου.  

 

 Μετά από αλληλογραφία της υπηρεσίας µας µε το Ινστιτούτο Μεσογειακών ∆ασ. 

Οικοσυστηµάτων & Τεχνολογίας ∆ασ. Προϊόντων, για τον προσδιορισµό του δασικού 

επιτοκίου, υπήρξε συνεργασία αυτού µε το Εργαστήριο της ∆ασικής Οικονοµικής της Σχολής 

∆ασολογίας και Φ.Π. του ΑΠΘ για το υπόψη ζήτηµα, τα αποτελέσµατα της οποίας λήφθηκαν 

υπόψη από την υπηρεσία µας και σχετικώς παρέχονται οι κάτωθι οδηγίες: 

      Στη ∆ασοπονία, τα σχέδια επένδυσης έχουν κοινωνικό χαρακτήρα και λόγω του µεγάλου 

χρονικού διαστήµατος που µεσολαβεί µεταξύ της πραγµατοποίησης των αρχικών δαπανών 

και των σπουδαιότερων ωφελειών που προκύπτουν από τα ως άνω σχέδια, για την αποτίµηση 

της παρούσας κεφαλαιακής αξίας των σχεδίων αυτών, χρησιµοποιείται το κοινωνικό επιτόκιο 

προεξόφλησης(δηλαδή το δασικό επιτόκιο ταυτίζεται µε το κοινωνικό επιτόκιο 

προεξόφλησης). 

       Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 6 του ν.998/1979, η υπηρεσία µας προβαίνει στον 

υπολογισµό αξίας δασών και δασικών εκτάσεων, εφαρµόζοντας τους τύπους της δασικής 

εκτιµητικής. Για την εφαρµογή των ως άνω τύπων χρησιµοποιείται το δασικό επιτόκιο, για το 
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οποίο µέχρι σήµερα είχε προταθεί να είναι 5% µε δυνατότητα αναπροσαρµογής του για την 

εφαρµογή της παρ.5 άρθρου 57 ν.998/1979(σχετική η αριθ. 113950/4111/7-12-2004 

εγκύκλιος διαταγή της υπηρεσίας µας). Επειδή το ανωτέρω ποσοστό προέκυψε εµπειρικά κι 

όχι µε επιστηµονικό και τεκµηριωµένο τρόπο, ζητήθηκε όπως προείπαµε, ο υπολογισµός του 

σύµφωνα µε την επιστηµονική εµπειρία και κρίση, για να υπάρχει ενιαία τιµή για όλη την 

επικράτεια για κάθε υπολογισµό αξίας δάσους, καθόσον αναφερόµαστε σε Ποσοστό 

Κοινωνικής Χρονικής Προτίµησης(ΠΚΧΠ,Social Time Preference Rate-STPR). 

     Σύµφωνα µε τα ως άνω εκτεθέντα και λαµβάνοντας υπόψη τις κάτωθι τρεις εκτιµήσεις 

υπολογισµού του ΠΚΧΠ: 

1. Την εργασία Evans and Sezer(2005), στην οποία το ύψος του ΠΚΧΠ προσδιορίστηκε 

για την Ελλάδα στο 4,8% 

2. Την εργασία του Evans(2006), στην οποία το ύψος του ΠΚΧΠ προσδιορίστηκε για την 

Ευρώπη, ως µέσος όρος των 15 χωρών της Ευρωζώνης, στο 3%. 

3. Την µεταπτυχιακή διατριβή της Κουραντίδου Μελίνας, στην οποία το ύψος του ΠΚΧΠ 

προσδιορίστηκε για την Ελλάδα στο 4,25%, 

       Καταλήγουµε, υιοθετώντας και την άποψη  του Ινστιτούτου Μεσογειακών ∆ασ. 

Οικοσυστηµάτων & Τεχνολογίας ∆ασ. Προϊόντων(σχετικό το αριθ. 6/5-1-2012 έγγραφό 

τους), ότι το δασικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται στους υπολογισµούς αξίας δασών, 

προσδιορίζεται στο ύψος του 3,5%. 

          Κάθε προηγούµενη εγκύκλιός µας, που ρύθµιζε διαφορετικά το υπόψη θέµα παύει να 

ισχύει. 

         Παρακαλούµε για την κοινοποίηση της παρούσας στις ∆ασικές Υπηρεσίες της 

Αποκεντρωµένης ∆/νσής σας  για εφαρµογή. 
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