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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα  11.10.2012 
   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  Αρ. Πρωτ.: 169978/743 

   

ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ    
   

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   
∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
   

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ   
   

ΤΜΗΜΑ ∆ΑΣΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ   
   

Ταχ. ∆/νση  : Χαλκοκονδύλη 31, 101 64 Αθήνα    
Πληροφορίες : Σ. Τσιλίκουνας   
Τηλέφωνο, Τ/Ο : 210 212 8079, 748 9206   
Ηλ. ταχυδροµείο: dasktim@gmail.com   

  ΘΕΜΑ: Καθορισµός προεκτιµώµενων αµοιβών για την εκπόνηση µελετών επικαιροποίησης 
των δασικών χαρτών. 

 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 26 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄) «Χρηµατοδότηση 

Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση ∆ασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκαν µε τα άρθρα 55 έως 58 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών 
δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249 Α΄). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 τού ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 275 Α΄). 

3. Τις διατάξεις τής παραγράφου 2 τού άρθρου 3 τού π.δ. 437/1981 «Περί µελέτης και 
εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων» (ΦΕΚ 120 Α΄). 

4. Τις διατάξεις τού ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων εκπόνησης µελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42 Α΄). 

5. Την ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/09.08.2005 (ΦΕΚ 1162 Β΄) Απόφαση τού Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
«Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία τής 
παρ. 7 τού άρθρου 4 τού Ν. 3316/2005», όπως κάθε φορά ισχύει. 

6. Τις 199284/707/14.12.2010 «∆ιαδικασία κύρωσης των ∆ασικών Χαρτών (άρθρο 21 παρ. 1 
Ν. 3889/2010)» (ΦΕΚ 2159 Β΄) και 115464/154/17.03.11 «Τροποποίηση και συµπλήρωση της 
199284/707/14.12.2010 Υπουργικής απόφασης «∆ιαδικασία κύρωσης των ∆ασικών Χαρτών (άρθρο 
21 παρ. 1 Ν. 3889/2010)» (ΦΕΚ 2159 Β΄)» (ΦΕΚ 525 Β΄) Υπουργικές αποφάσεις. 

7. Την αρ. πρ. 6/06.04.12 γνωµοδότηση τού Τεχνικού Συµβουλίου ∆ασών.  
8. Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των 

Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56 Α΄). 
9. Τις διατάξεις τού π.δ. 86/21.06.12 «∆ιορισµός Υπουργών κ.λ.π.» (ΦΕΚ 141 Α΄). 

10. Την αριθ. Υ46/06.07.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» 
(ΦΕΚ 2101 Β΄).  
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11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής τής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος τού 
κρατικού προϋπολογισµού. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 
Καθορίζουµε κανονισµό προεκτιµώµενων αµοιβών για την εκπόνηση µελετών επικαιροποίησης 

δασικών χαρτών, ως ακολούθως: 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείµενο – Γενικές παραδοχές 

 
1. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού αποτελούν την υποχρεωτική, για την αρµόδια 

∆ιεύθυνση ∆ασών ή την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., βάση για τον υπολογισµό των προεκτιµώµενων 
αµοιβών για τις µελέτες επικαιροποίησης των δασικών χαρτών σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό 
πλαίσιο. 

2. Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι ο καθορισµός των ενιαίων τιµών για τις µονάδες 
φυσικού αντικειµένου για τις εν λόγω µελέτες, που περιγράφονται στις διατάξεις του κεφ. Β΄ του Ν. 
3889/10 (ΦΕΚ 182 Α΄) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε αυτές του άρθρου 55 του Ν. 4030/11 
(ΦΕΚ 249 Α΄) και εξειδικεύονται µε τις αρ. 199284/707/14.12.2010 (ΦΕΚ 2159 Β΄) και 
115464/154/17.03.11 (ΦΕΚ 525 Β΄) Υπουργικές αποφάσεις. 

3. Η εκπόνηση των κάτωθι εργασιών θα είναι σύµφωνη µε τις εγκεκριµένες τεχνικές 
προδιαγραφές κατάρτισης ∆ασικών Χαρτών, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν µε τις ανωτέρω 
Υπουργικές αποφάσεις και µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. 
 

ΑΡΘΡΟ 2: Ενηµέρωση των δασικών χαρτών µε τις διοικητικές πράξεις 
 
1.  Για το σύνολο των εργασιών, που απαιτούνται για την ενηµέρωση των δασικών χαρτών µε 

τα στοιχεία των διοικητικών πράξεων όπως περιγράφονται και αναφέρονται στα σηµεία 9-12 της 
παραγράφου 3.3.1 των εγκεκριµένων τεχνικών προδιαγραφών κατάρτισης των δασικών χαρτών, 
ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 3 της 11542/15.03.2010 Υπουργικής απόφασης «Έγκριση 
κανονισµού προεκτιµώµενων αµοιβών για τις µελέτες κατάρτισης δασικών χαρτών» (ΦΕΚ 405 Β΄). 

2. Οι ανωτέρω τιµές επεκτείνονται και ισχύουν οµοίως και για τις περιπτώσεις που αφορούν 
σε στοιχεία των σηµείων 7 (όρια εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων) και 8 (κτηµατολογικά διαγράµµατα 
διανοµών µε τους αντίστοιχους πίνακες) της ίδιας παραγράφου 3.3.1 των εγκεκριµένων τεχνικών 
προδιαγραφών κατάρτισης των δασικών χαρτών, καθώς και σε όλα τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται στα άρθρα 23 και 24 του ν. 3889/2010 και εξειδικεύονται στις παραγράφους α΄.i.2, 
α΄.i.3, α΄.i.10, α΄.i.11, δ΄.1, δ΄.5 και ζ΄ των 199284/707/14.12.2010 και 115464/154/17.03.11 
Υπουργικών αποφάσεων. 

 
ΑΡΘΡΟ 3: Λοιπές εργασίες - συµπλήρωση δασικού χάρτη 
 
Για το σύνολο των εργασιών, που απαιτούνται για την επικαιροποίηση του δασικού χάρτη, 

συµπεριλαµβανοµένων των προσαρµογών της θέσης των ορίων των εκτάσεων του δασικού χάρτη, τις 
προσαρµογές στις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης δασικών χαρτών (µορφή 
οριογραµµών κ.λ.π.), την τοπολογική σύνθεση των πολυγώνων, την κωδικαρίθµηση, τη δηµιουργία 
βάσεων δεδοµένων και για τα πολύγωνα που δηµιουργούνται ή απαλείφονται τροποποιούµενα, στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες υποδεικνύονται και ζητούνται να απεικονιστούν αλλαγές στην κατηγορία 
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µορφής/κάλυψης, και οι οποίες διαπιστώνεται ότι προέκυψαν λόγω του χρόνου που µεσολάβησε από 
την αρχική σύνταξη, όπως επίσης για τη θεώρηση και παραλαβή του δασικού χάρτη και τη 
δηµιουργία του δασικού χάρτη σε ψηφιακή και αναλογική µορφή, ορίζεται ενιαία τιµή µονάδας ίση µε 
0,10 ευρώ ανά στρέµµα της έκτασης κάλυψης του δασικού χάρτη. 

 
ΑΡΘΡΟ 4: Τελικές διατάξεις 
 
Οι τιµές του παρόντος Κανονισµού αναπροσαρµόζονται κάθε έτος, µε βάση τον επίσηµο γενικό 

δείκτη τιµών καταναλωτή του προηγούµενου έτους, ως ακολούθως  
 

Α = (σα) * Σ (Φ) [€] 
όπου: 
Α: οι αναπροσαρµοσµένες τιµές του παρόντος κανονισµού, 
(σα): ο συντελεστής αναθεώρησης (σα) που ορίζεται για κάθε έτος ως ο λόγος του επίσηµου 

γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή του ∆εκεµβρίου του προηγούµενου έτους προς τον επίσηµο γενικό 
δείκτη τιµών καταναλωτή του ∆εκεµβρίου του έτους 2012. 

Για το έτος 2012 ο συντελεστής (σα) έχει τιµή (σα) = 1,0. 
Σ(Φ): οι τιµές του παρόντος κανονισµού. 
Για τις προκηρύξεις που εγκρίνονται έως τις 20 Μαρτίου κάθε έτους ισχύει ο συντελεστής 

αναθεώρησης του προηγούµενου έτους. Για τις προκηρύξεις που εγκρίνονται εντός του 2012 δεν 
εφαρµόζεται αναθεώρηση. 

 
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα τής Κυβερνήσεως. 

 
  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

 
 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ 
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