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Θέμα: Υπολογισμός ανταλλάγματος χρήσης για εγκατάσταση έργων Α.Π.Ε. σε δασικές
εκτάσεις
Σχετ:

Άρθρο 45, παρ. 8 του ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 32 του ν.
4688/2020

Αξιότιμοι Κύριοι,
Με το άρθρο 32 του ν. 4688/2020 (Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 101Α, 24.05.2020), επήλθαν οι διατάξεις της παρ. 8 του
άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α΄ 289) σχετικά με την υποχρέωση καταβολής ανταλλάγματος
χρήσης και αναδάσωσης σε περίπτωση επιτρεπτής επέμβασης σε προστατευόμενες από τη
δασική νομοθεσίας εκτάσεις. Η σχετική διάταξη έχει πλέον ως εξής:
«8. Κάθε επιτρεπτή επέμβαση σε δάσος, δασική έκταση ή στις δημόσιες εκτάσεις των περ. α΄
και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3, που προβλέπεται κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου,
ενεργείται κατόπιν καταβολής ανταλλάγματος χρήσης, υπολογιζόμενου επί του συνόλου της
έκτασης και υποχρεωτικής αναδάσωσης ή δάσωσης έκτασης ίδιου εμβαδού με εκείνης στην
οποία εγκρίθηκε η εκχέρσωση για την πραγματοποίηση της επέμβασης».
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Αιτιολογική Έκθεση του ν. 4688/2020:
«Με την παρούσα τροποποίηση προτείνεται η υποχρεωτική αναδάσωση της εκχερσούμενης
για την πραγματοποίηση της επέμβασης έκτασης και όχι του συνόλου της επέμβασης που
δεσμεύεται, κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα στην Ελβετική δασική νομοθεσία, από την οποία και
εισήχθη ο ως άνω θεσμός (Rodungersatz) και ενόψει του γεγονότος ότι ο συνταγματικά τεθείς
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(άρθρο 24, άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος) σκοπός της ποσοτικής και ποιοτικής
διατήρησης του δάσους εκπληρούται με την ως άνω προτεινόμενη ρύθμιση, καθώς και με τις
προβλέψεις της δασικής νομοθεσίας περί καταβολής ανταλλάγματος χρήσης, υπολογιζόμενου
επί του συνόλου της έκτασης (ως προϋπόθεση του επιτρεπτού της επέμβασης, το οποίο και
διατίθεται αποκλειστικά για αναδασωτικούς σκοπούς) καθώς και περί της υποχρεωτικής
αποκατάστασης της έκτασης, στην οποία ενεκρίθη η επέμβαση, μετά το πέρας αυτής.»
Από το συνδυασμό των ανωτέρω και με βάση τη φύση των έργων Α.Π.Ε., προκύπτει ότι σε ό,τι
αφορά τα έργα Α.Π.Ε. το σύνολο της έκτασης που δεσμεύεται ταυτίζεται με την έκταση στην
οποία πραγματοποιείται η επέμβαση, όπως σαφώς προσδιορίζεται κατά την έκδοση της
Πράξης Πληροφοριακού Χαρακτήρα. Συνεπώς το αντάλλαγμα χρήσης για αυτά θα πρέπει να
συνεχίσει να υπολογίζεται επί της έκτασης στην οποία εγκρίθηκε η επέμβαση, όπως αυτή
προσδιορίζεται στην Πράξης Πληροφοριακού Χαρακτήρα. Δηλαδή θα πρέπει να συνεχίσει να
εφαρμόζεται ό,τι ισχύει έως σήμερα.
Επειδή, η διατύπωση που εισήχθη με το άρθρο 32 του ν. 4688/2020 είναι πιθανό να
δημιουργήσει απορίες ως προς τα ανωτέρω, θα παρακαλούσαμε όπως εκδοθεί προληπτικά
κατάλληλη εγκύκλιος προς τις δασικές υπηρεσίες.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Λαδακάκος
Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ
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