
 

 

 

ΘEMA:«Υπολογισµός ανταλλάγµατος χρήσης». 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

  α. Της παρ.12 άρθρου 45 Ν.998/1979(ΦΕΚ Α΄289), η οποία προστέθηκε µε την 

παρ.10 άρθρου 1 Ν.3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση 

δασολογίου ρύθµιση εµπράγµατων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει 

εκτάσεων και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄303). 

 β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
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Κυβερνητικά ΄Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005(ΦΕΚ 

98/Α΄/05). 

             γ. Των άρθρων 37 και 38 του Ν.998/1979(ΦΕΚ Α’ 289)  «Περί προστασίας 

∆ασών κλπ.»  

             δ.  Του ν. 3889/2010(ΦΕΚ Α΄182) Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών 

Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση ∆ασικών Χαρτών και άλλες δια τάξεις. 

2. Το υπ’ αριθ. Π.∆. 187/7-10-2009 ∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 

214/ Α΄/7-10-2009). 

3.  Τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 6 του Π.∆. 189/5-11-2009 « Καθορισµός 

και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων». (ΦΕΚ 221/Α΄/5-11-2009).  

4. Το Π.∆.24/2010 «Ανακαθορισµός αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και 

τροποποιήσεις του Π.∆.189/2009» (Φ.Ε.Κ.56Α/15-4-2010). 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 110/2011 “∆ιορισµός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (ΦΕΚ 243/Α/2011), και 

της απόφασης του Πρωθυπουργού 2876/7.10.2009 “Αλλαγή τίτλου Υπουργείων” 

(ΦΕΚ Β’ 2234). 

6. Την αριθ.81277/2451/23-8-1993 ΚΥΑ(ΦΕΚ681/Β/2-9-1993) Έγκριση 

αναλυτικού τιµολογίου αναδασωτικών έργων (Α.Τ.Α.Ε.). 

7. Την αριθ. 23111/18-6-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 855/Β/18-6-2010) Συγκρότηση Ενιαίου 

∆ιοικητικού Τοµέα µε τίτλο «Ειδική Γραµµατεία ∆ασών».  

8. Την αριθµ.Υ.25/6-12-2011 απόφαση του Πρωθυπουργού « Καθορισµός 

αρµοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών Φίλιππου Σαχινίδη 

και Παντελή Οικονόµου» (ΦΕΚ.2792 Β/8-12-2011). 

9. Το γεγονός ότι, το αντάλλαγµα χρήσης συναρτάται µε την απώλεια δασικής 

βλάστησης λόγω της επέµβασης και των ωφελειών που εξαιτίας της 

χάνονται(παρ.12 άρθρου 45 ν.998/79), οι οποίες δεν απολαµβάνονται ακόµη και 

µε τη δέσµευση της έκτασης για συγκεκριµένο σκοπό χωρίς να µεταβάλλεται η 

κατά προορισµό χρήση της 

10. Το γεγονός ότι, µε το αντάλλαγµα χρήσης επιζητείται 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 
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θα προκύψει δια του ανταλλάγµατος χρήσης που θα καταβληθεί, το οποίο θα 

διατεθεί για την αναδάσωση εκτάσεων και για την προστασία των δασικών 

οικοσυστηµάτων(trade off). 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

1. Καθορίζουµε το αντάλλαγµα χρήσης για τις επεµβάσεις που προβλέπονται από 

τη δασική νοµοθεσία στις δηµόσιες εκτάσεις, δασικού χαρακτήρα και τις 

δηµόσιες χορτολιβαδικές, στο ύψος της δαπάνης αναδάσωσης της 

εκχωρηθείσας έκτασης, το οποίο θα υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση 

σύµφωνα µε το ισχύον αναλυτικό τιµολόγιο αναδασωτικών 

εργασιών(Α.Τ.Α.Ε) και έργων πρασίνου(ΠΡΣ), ακολουθώντας τον κάτωθι 

τύπο: 

ΑΧ={ΚΕ(1120ΑΤΑΕ) +ΑΥΛ(1200ΑΤΑΕ) + 100 x [∆Λ(2212ΑΤΑΕ) + 

+Φ∆Φ(3112ΑΤΑΕ) + ΓΦ(372ΠΡΣ)]} x Ε  = Συνολική αξία σε ευρώ(€) 

∆ηλαδή το Αντάλλαγµα Χρήσης ισούται(=) µε το γινόµενο(x) του Εµβαδού της 

εκχωρηθείσης έκτασης επί το άθροισµα(+) της τιµής του άρθρου 1120(ΑΤΑΕ), της 

τιµής του άρθρου1200(ΑΤΑΕ) και του γινοµένου(x) του αριθµού των φυτών(100) επί 

το άθροισµα των τιµών των άρθρων 2212(ΑΤΑΕ),3112(ΑΤΑΕ) και 372(ΠΡΣ). 

          όπου  ΑΧ= Αντάλλαγµα Χρήσης, 

ΚΕ=   κατεργασία εδάφους(άρθρο 1120 ΑΤΑΕ), εργασία ανηγµένη σε εργασία  

          προωθητήρα D8, 

ΑΥΛ= Αυλάκωση(άρθρο 1200ΑΤΑΕ),  ενός στρέµµατος κατεργασµένου εδάφους σε  

            βάθος 0,50µ., 

∆Λ=  ∆ιάνοιξη λάκκων φύτευσης((άρθρο 2212ΑΤΑΕ), σε έδαφος κατεργασµένο  

          διαστάσεων 0,3Χ0,5(βάθος), 

Φ∆Φ= Φύτευση δασικών φυταρίων((άρθρο 3112ΑΤΑΕ), σε βάθος µέχρι 0,50µ., 

ΓΦ=  Γυµνόριζα φυτά(372ΠΡΣ) και 

Ε=    Εµβαδόν της εκχωρηθείσης έκτασης σε στρέµµατα.  

Για τον ανωτέρω υπολογισµό γίνεται η παραδοχή ότι φυτεύονται 100 φυτά ανά 

στρέµµα. Οι βασικές τιµές των άρθρων διατίθενται δωρεάν στην ιστοσελίδα του 

ΥΠΜΕ∆Ι(www.ggde.gr). 
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2. Για τις περιπτώσεις της παρ.4 άρθρου 1 ν.2801/2000(ΦΕΚ Α΄46), σε ότι 

αφορά στις κεραίες - και όχι στα πάρκα κεραιών, για τα οποία θα ισχύουν τα 

διαλαµβανόµενα στη πρώτη παράγραφο -, λόγω της µικρής κλίµακας της 

επέµβασης, το αντάλλαγµα χρήσης θα υπολογίζεται στο ύψος του 10% του 

προϋπολογισµού του συγκεκριµένου έργου, ο οποίος θα προκύπτει βάσει των 

διαλαµβανοµένων στην αριθ.32342/7-7-1993 εγκύκλιο της ∆/νσης ΟΚΚ της 

Γενικής ∆/νσης Πολεοδοµίας του Υπουργείου Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 

Έργων ή όπως αλλιώς ισχύει. 

3. Από την καταβολή του ανταλλάγµατος εξαιρούνται οι φορείς που αναφέρονται 

στην παρ.2Β άρθρου 13 ν.1734/1987. Οι φορείς του ∆ηµοσίου του άρθρου 1 

παρ.6 ν.1256/1987 όπως ισχύει, καθώς και οι εταιρίες του ∆ηµοσίου, 

καταβάλουν το προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω αντάλλαγµα, µόνο εφόσον 

δεν εκτελούν κοινωφελές έργο. Η διαπίστωση για την ικανοποίηση της 

παραπάνω προϋπόθεσης προκύπτει κατόπιν σχετικής βεβαίωσης από το 

εποπτεύον, του φορέα ή της εταιρίας, Υπουργείο. 

4. Αντάλλαγµα χρήσης καταβάλλεται για κάθε περίπτωση επιτρεπτής επέµβασης, 

στην οποία δικαιούχος δεν είναι κάποιος εκ των φορέων της παρ.2Β άρθρου 

13 ν.1734/1987. Το αυτό ισχύει και για τις περιπτώσεις που ο φορέας δεν 

εµφανίζεται υπόχρεος καταβολής του µε τις προηγούµενες διατάξεις της 

δασικής νοµοθεσίας και των εφαρµοστικών Π.∆/των, ή προβλεπόταν η 

καταβολή του µε διαδικασία που καθοριζόταν από εγκύκλιο διαταγή, καθότι 

πλέον µε τη διάταξη της παρ.12 άρθρου 1 ν.3208/2003 ορίζονται οι δικαιούχοι 

και η διαδικασία που ακολουθείται. 

5. Το αντάλλαγµα χρήσης καταβάλλεται εφάπαξ, κατατίθεται υπέρ Κεντρικού 

Φορέα ∆ασών του Πράσινου Ταµείου 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 της 

εφαρµογής του ν.2244/1994(ΦΕΚ168Α). Σε αυτή την περίπτωση, το 
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αντάλλαγµα χρήσης κατατίθεται στην οικία ∆.Ο.Υ και εµφανίζεται στον 

Κωδικό Αριθµό Εξόδου 2449 «Λοιπά Έσοδα από την εκµετάλλευση, 

παραχώρηση και εκποίηση περιουσιακών εν γένει στοιχείων του 

∆ηµοσίου»(ΦΕΚ19 ν.3377/2005). 

6. Το αντάλλαγµα χρήσης αναφέρεται στην απόφαση που αφορά στην επέµβαση, 

η δε είσπραξή του πραγµατοποιείται πριν την εγκατάσταση του δικαιούχου 

στην έκταση(στην περίπτωση έγκρισης επέµβασης) ή από τη σύνταξη του 

πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής της(στην περίπτωση της 

παραχώρησης). 

7. 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. 

8. Από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 

 

 

 

 

 

  Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ    ΑΛΛΑΓΗΣ 

 
   

   

ΦΙΛΙΠΠΟΣ  ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ 
 

 
ΓΙΩΡΓΟΣ  

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

1.  Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 

      Γραφείο αναπληρωτή Υπουργού Φίλιππου Σαχινίδη 

      Πανεπιστηµίου 37 – Αθήνα 

2.   ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

       Τρικάλων 36 

        115 26 ΑΘΗΝΑ 

3.  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 Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών 

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

- Γραφείο Γενικού ∆/ντή 

- ∆/νσεις 
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