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  ΘΕΜΑ: Καθορισµός προεκτιµώµενων αµοιβών για την εκπόνηση µελετών τεχνικής 
υποστήριξης της ανάρτησης δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών για την κύρωσή 
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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. 5/06.04.12 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΄). 

ΑΔΑ: Β4ΣΨ0-ΙΑΑ



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 τεχνικής 
υποστήριξης της ανάρτησης δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών για την κύρωσή τους ως 
ακολούθως: 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ  

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥΣ 
 

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 τεχνικής υποστήριξης της ανάρτησης των δασικών χαρτών και λοιπών 
εργασιών για την κύρωσή τους 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 το Παράρτηµα Β΄ των εγκεκριµένων 
τεχνικών προδιαγραφών των µελετών κατάρτισης ∆ασικών Χαρτών, όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν µε τις ανωτέρω Υπουργικές αποφάσεις και µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. 
 

ΑΡΘΡΟ 2: Οργάνωση & λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης Ανάρτησης ∆ασικού Χάρτη 
(ΓΥΑ∆Χ)  

 
Για την οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης Ανάρτησης ∆ασικού Χάρτη µε 

σκοπό την υποδοχή των ενδιαφεροµένων για την υποβολή των αντιρρήσεων ορίζεται η τιµή των 
14.000€ ανά γραφείο και ανά µήνα λειτουργίας του και η οποία περιλαµβάνει κατ΄ ελάχιστο τα 
περιγραφόµενα στο προσάρτηµα Α΄ του παρόντος .  

Ο ακριβής χρόνος έναρξης λειτουργίας του Γραφείου Υποστήριξης Ανάρτησης ∆ασικού Χάρτη 
καθορίζεται από τον κύριο του έργου. Ο συνολικός χρόνος µέγιστης διάρκειας λειτουργίας του 
ορίζεται σε 6 µήνες και ελάχιστης σε 4 µήνες (συµπεριλαµβανοµένου και του χρόνου 
προετοιµασίας του). 

Ο µέγιστος και ο ελάχιστος χρόνος διάρκειας λειτουργίας του ανωτέρω γραφείου καθορίζονται 
από την εκτίµηση του αριθµού των αναµενόµενων να υποβληθούν αντιρρήσεων και είναι για την µεν 
πρώτη περίπτωση άνω των 2.000 και για τη δεύτερη έως 800 αντιρρήσεις αντίστοιχα. 

Στο χρόνο λειτουργίας του ΓΥΑ∆Χ περιλαµβάνονται τα επιµέρους στάδια που περιγράφονται 
αναλυτικά στο προσάρτηµα Β΄ του παρόντος. 

 
ΑΡΘΡΟ 3: Παραλαβή, καταχώρηση - επεξεργασία αντιρρήσεων και λοιπές εργασίες 

δηµιουργίας ∆ασικού Χάρτη προς κύρωση 
 
Για το σύνολο των εργασιών, που απαιτούνται για την παραλαβή και επεξεργασία των 

αντιρρήσεων, και λοιπών εργασιών για τη δηµιουργία ∆ασικού Χάρτη µε σκοπό την κύρωσή του 
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(άρθρο 17, Ν. 3889/10), η τιµή µονάδος ορίζεται ανάλογα µε τον αριθµό των αντιρρήσεων της 
περιοχής ως εξής: 

 

Αριθµός Αντιρρήσεων Τιµή µονάδος (€) ανά 
υποβαλλόµενη αντίρρηση 

Α: έως 1.500 αντιρρήσεις 40 

Β: από 1.501 έως 5.000 αντιρρήσεις 30 

Γ: από 5.001 έως 30.000 αντιρρήσεις 20 

∆: πάνω από 30.001 αντιρρήσεις 15 

 
Η ανωτέρω τιµή προσαυξάνεται κατά 10€, όταν πρόκειται για αίτηση που εκκρεµεί κατ’ 

εφαρµογή του άρθρου 14 του Ν. 998/79, που ψηφιοποιείται και αποτελεί στη συνέχεια αντικείµενο 
σχετικής αντίρρησης. 

Στην ανωτέρω τιµή περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστο τα περιγραφόµενα στο προσάρτηµα Γ΄ του 
παρόντος. 

 
ΑΡΘΡΟ 4: ∆ιόρθωση και συµπλήρωση του ∆ασικού Χάρτη 
 
Για το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για τη διόρθωση και συµπλήρωση του ∆ασικού 

Χάρτη µετά την εξέταση των αντιρρήσεων από τις ΕΠ.Ε.Α., µε σκοπό την κύρωση του (άρθρο 19, Ν. 
3889/2010), ως τιµή προτείνεται 0,15€ ανά στρέµµα έκτασης που καλύπτει ο προσωρινός ∆ασικός 
Χάρτης και περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι: 

α. Την εφαρµογή των αποφάσεων των ΕΠ.Ε.Α., την ψηφιοποίησή τους και την καταχώρηση στο 
σύστηµα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. εφόσον απαιτηθεί. 

β. Τη συµπλήρωση ή διόρθωση του αρχικά κυρωµένου ∆ασικού Χάρτη και τη δηµιουργία 
∆ασικού Χάρτη (σε ψηφιακή και αναλογική µορφή) για θεώρηση και κύρωση (άρθρο 19 Ν. 3889/10). 

γ. Τη δηµιουργία όλων των παραγώγων προϊόντων (παρ. 4 ενότητας δ΄ της αρ. 
199284/707/14.12.2010 Υ.Α. (ΦΕΚ 2159 Β΄) όπως ισχύει) µετά τις τµηµατικές κυρώσεις του δασικού 
χάρτη.  

 
ΑΡΘΡΟ 5: 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. 

 
 
 
 

ΑΔΑ: Β4ΣΨ0-ΙΑΑ



 
 
 

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α ΄  

 
Ελάχιστες απαιτήσεις χώρου, υποδοµής και προσωπικού για τη λειτουργία ΓΥΑ∆Χ. 

 
Α.1. Γενική προσέγγιση. 
Οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών ή της Συγγραφής Υποχρεώσεων για τους χώρους, 

τον εξοπλισµό και το προσωπικό του Γραφείου Υποστήριξης Ανάρτησης ∆ασικού Χάρτη (ΓΥΑ∆Χ), 
προδιαγράφουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που θα πρέπει να καλύπτει. 

Σε περίπτωση µεγάλου αριθµού αντιρρήσεων ή µεγάλου αριθµού πολιτών που θα προσέλθει 
για ενηµέρωση, είναι στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου να προσαρµόσει αντίστοιχα τα 
χαρακτηριστικά του χώρου, του εξοπλισµού και του προσωπικού που θα απασχολεί. 

 
Α.2. Χώρος λειτουργίας. 
Ενοικίαση του απαραίτητου χώρου ο οποίος θα καλύπτει τουλάχιστον τις παρακάτω απαιτήσεις  

για τη λειτουργία του ΓΥΑ∆Χ. 
Σε κάθε ΓΥΑ∆Χ θα πρέπει να υπάρχουν οι ακόλουθοι διακριτοί χώροι:  
Ι. Χώρος υποδοχής και ενηµέρωσης του κοινού, στον οποίο θα υπάρχει τουλάχιστον µια θέση 

εργασίας, και στον οποίο:  
- Θα πρέπει να µπορούν να αναρτηθούν όλες οι πινακίδες της περιοχής ανάρτησης.  
- Θα πρέπει να υπάρχει ένας τουλάχιστον Η/Υ µέσω του οποίου το προσωπικό του αναδόχου 

θα µπορεί να δείχνει ψηφιακά τους χάρτες, µέσω της αντίστοιχης εφαρµογής της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Α.Ε. 

- Θα δίνονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες στο κοινό για τις διαδικασίες της ανάρτησης, 
όπως επίσης και θα διατίθενται όλα τα σχετικά έντυπα. 

- Θα κλείνονται ραντεβού των πολιτών µε το προσωπικό του αναδόχου που θα παραλαµβάνει 
και θα καταχωρεί τις αντιρρήσεις. 

ΙΙ. Χώρος παραλαβής και καταχώρησης αντιρρήσεων, στον οποίο θα υπάρχουν δύο 
τουλάχιστον  θέσεις εργασίας, όπου: 

- Θα παραλαµβάνονται, θα ελέγχονται και θα καταχωρούνται όλες οι αντιρρήσεις του κοινού 
(µαζί µε τα προσκοµιζόµενα έγγραφα). 

- Θα παραλαµβάνονται και οι οποιεσδήποτε άλλες τυχόν αιτήσεις. 
ΙΙΙ. Χώρος συντονισµού και επεξεργασίας (back office), στον οποίο: 
- Θα έχει τη θέση του ο Υπεύθυνος του Γραφείου, ο Υπεύθυνος Πληροφορικής, καθώς και τα 

άτοµα που θα ασχολούνται µε την παραλαβή των αντιρρήσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, την 
ψηφιοποίηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, την ηλεκτρονική πληρωµή των αντίστοιχων τελών 
κ.λ.π. 

IV. Χώρος φύλαξης του αναλογικού αρχείου, στον οποίο θα φυλάσσονται όλα τα στοιχεία που 
υποβάλλουν αναλογικά οι πολίτες. 

V. Βοηθητικοί χώροι, όπως τουαλέτες, κουζίνα, χώροι αναµονής, χώροι εγκατάστασης servers 
κ.λ.π. 

 
Α.3. Επιλογή και έγκριση του κατάλληλου χώρου για την λειτουργία του ΓΥΑ∆Χ.  
- Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες  από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποδείξει στον επιβλέποντα της σύµβασης 3 εναλλακτικούς χώρους για την εγκατάσταση του ΓΥΑ∆Χ, 
προκειµένου να επιλεγεί από κοινού ο πλέον κατάλληλος. 

- Για την διευκόλυνση της ανάρτησης και στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτό να βρεθεί 
ενιαίος χώρος που να καλύπτει όλους τους αναγκαίους επιµέρους χώρους, είναι δυνατή (µετά από 
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σχετική έγκριση του εργοδότη), η χρησιµοποίηση ανεξάρτητου χώρου ενηµέρωσης του κοινού που θα 
βρίσκεται πλησίον του κυρίου χώρου παραλαβής και καταχώρησης των αντιρρήσεων. 

 
Α.4. Απαιτήσεις υποδοµής 
Εγκατάσταση του απαιτούµενου γραφειακού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού ΓΥΑ∆Χ. 
Στο κάθε ΓΥΑ∆Χ ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστο:  
- Πέντε Η/Υ µε εγκατεστηµένο λειτουργικό σύστηµα MS Windows XP ή νεότερο (1 στον χώρο 

ενηµέρωσης του κοινού, 2 στον χώρο παραλαβής των αντιρρήσεων και 3 στο back office).  
- Εξοπλισµό για την διαδικτυακή σύνδεση του ΓΥΑ∆Χ µε την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (που θα 

πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.).  
- ∆οµηµένη καλωδίωση για την διασύνδεση όλων των Η/Υ του γραφείου.  
- Σύστηµα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) που να καλύπτει όλον τον εξοπλισµό του.  
- ∆ύο έγχρωµους εκτυπωτές, ένα φωτοτυπικό µηχάνηµα Α4/Α3, ένα scanner Α4, FAX και δύο 

τουλάχιστον ανεξάρτητα νούµερα τηλεφώνων. 
- Τη δικτύωση του ηλεκτρονικού εξοπλισµού και τη διαδικτυακή σύνδεση του Γραφείου 

Υποστήριξης Ανάρτησης ∆ασικού Χάρτη µε την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 
 
Α.5. Προσωπικό λειτουργίας 
Σε κάθε ΓΥΑ∆Χ ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστο: 
1. Μέχρι τον αριθµό των 2.000 υποβληθέντων αντιρρήσεων: 
α) Έναν υπεύθυνο γραφείου, ο οποίος θα πρέπει να είναι ∆ασολόγος, µε επαρκή γνώση στις 

τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης και διαδικασίες ανάρτησης των δασικών χαρτών.  
β) Ένα ∆ασολόγο ή ∆ασοπόνο για την ενηµέρωση του κοινού, ο οποίος θα πρέπει να έχει 

επαρκή γνώση στις τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης και διαδικασίες ανάρτησης των δασικών 
χαρτών.  

γ) Ένα επιπλέον άτοµο (οπωσδήποτε απόφοιτος Λυκείου), για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του 
ΓΥΑ∆Χ (έλεγχος και καταχώρηση αντιρρήσεων κ.λ.π.). 

2. Άνω των 2.000 υποβληθέντων αντιρρήσεων: 
α) Έναν υπεύθυνο γραφείου, ο οποίος θα πρέπει να είναι ∆ασολόγος, µε επαρκή γνώση στις 

τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης και διαδικασίες ανάρτησης των δασικών χαρτών.  
β) Ένα ∆ασολόγο ή ∆ασοπόνο για την ενηµέρωση του κοινού, ο οποίος θα πρέπει να έχει 

επαρκή γνώση στις τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης και διαδικασίες ανάρτησης των δασικών 
χαρτών.  

γ) ∆ύο επιπλέον άτοµα (οπωσδήποτε απόφοιτους Λυκείου), για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του 
ΓΥΑ∆Χ (έλεγχος και καταχώρηση αντιρρήσεων κ.λ.π.). 

δ) Σύµβαση τεχνικής υποστήριξης του εγκατεστηµένου στο ΓΥΑ∆Χ εξοπλισµού πληροφορικής, 
µε σκοπό την απρόσκοπτη και εύρυθµη λειτουργία του.   

 
Το προσωπικό αυτό θα πρέπει να είναι πλήρους απασχόλησης και διαθέσιµο για όλες τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες του Γραφείου. 
 
Α.6. Ασφάλεια χώρου λειτουργίας 
Ασφάλεια και τη διοικητική µέριµνα για την απρόσκοπτη λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης 

Ανάρτησης ∆ασικού Χάρτη. 
Ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας: 
- Ο ανάδοχος θα πρέπει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία του ΓΥΑ∆Χ 

και των στοιχείων που προσκοµίζουν οι πολίτες από πυρκαγιά, κλοπή, ή άλλες καταστροφές.  
- Στο τέλος του 1ου Σταδίου, όπως περιγράφεται παρακάτω, ο ανάδοχος παρουσιάζει τα µέτρα 

που πήρε στον επιβλέποντα της σύµβασης, ο οποίος και τα εγκρίνει µε την σχετική έγκριση 
ετοιµότητας του ΓΥΑ∆Χ. 
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Α.7.Ελάχιστες απαιτήσεις εξυπηρέτησης και λειτουργίας. 
α. Το κάθε ΓΥΑ∆Χ θα πρέπει κατ' ελάχιστον να µπορεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα:  
- έναν πολίτη για ενηµέρωση, 
- δύο πολίτες για παραλαβή, έλεγχο και καταχώρηση αντιρρήσεων και  
- µια αίτηση που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά. 
β. Το ΓΥΑ∆Χ θα πρέπει να είναι ανοικτό όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (8ωρο), ενώ µια 

από τις ηµέρες της εβδοµάδας θα πρέπει να λειτουργεί επί δωδεκάωρο. 
γ. Σε περιόδους αιχµής ή σε περιπτώσεις εµφάνισης µεγάλου αριθµού ενδιαφεροµένων 

πολιτών, το ΓΥΑ∆Χ µπορεί να λειτουργεί (µετά από έγκριση του εργοδότη), και Σάββατα, Κυριακές ή 
άλλες αργίες.  

δ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί αναλογικό πρωτόκολλο στο οποίο καταχωρούνται όλα τα 
εισερχόµενα και τα εξερχόµενα έγγραφα του Γραφείου. Στο τέλος της ανάρτησης, το πρωτόκολλο αυτό 
θα παραδίδεται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών που κάνει την ανάρτηση. 

ε. Τα έξοδα σύνδεσης και λειτουργίας του ΓΥΑ∆Χ µε όλα τα δίκτυα κοινής ωφελείας (∆ΕΗ, 
ΕΥ∆ΑΠ κ.λ.π.), βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο. 
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Επιµέρους στάδια χρόνου λειτουργίας του ΓΥΑ∆Χ 

 
 Στάδιο 1: Προετοιµασία ΓΥΑ∆Χ. 
Ξεκινά µε την υπογραφή της σύµβασης και διαρκεί 25 ηµέρες. 
- Το παραδοτέο αυτού του Σταδίου είναι το ΓΥΑ∆Χ, έτοιµο προς λειτουργία. 
- Ο έλεγχος του συγκεκριµένου παραδοτέου γίνεται από τον επιβλέποντα της σύµβασης, µετά 

από τον επιτόπιο "Έλεγχο Ετοιµότητας" που διενεργεί. 
 
Στάδιο 2: Λειτουργία ΓΥΑ∆Χ. 
Ξεκινά µε την ανάρτηση των δασικών χαρτών στους προβλεπόµενους χώρους (∆ασαρχεία, ΟΤΑ 

κ.λ.π.), περιλαµβάνει την ενηµέρωση κοινού – παραλαβή και καταχώρηση των αντιρρήσεων και 
ολοκληρώνεται µε το τέλος της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων για τους κατοίκους του εξωτερικού 
(δηλαδή, 60+20=80 ηµέρες). 

- Το παραδοτέο αυτού του Σταδίου είναι το πρωτόκολλο της αλληλογραφίας και ο κατάλογος 
όλων των αντιρρήσεων που παρέλαβε το ΓΥΑ∆Χ. 

- Ο έλεγχος αυτού του παραδοτέου γίνεται από τον επιβλέποντα της σύµβασης µε τη σύνταξη 
της σχετικής "Έκθεσης ολοκλήρωσης περιόδου υποβολής αντιρρήσεων". 

 
Στάδιο 3: Επεξεργασία αντιρρήσεων (µέγιστη χρονική διάρκεια 75 ηµέρες και ελάχιστη 15 

ηµέρες). 
Επειδή στη διαδικασία ελέγχου των παραδοτέων αυτού του σταδίου εµπλέκεται καθοριστικά η 

αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών που διενεργεί την ανάρτηση, και τα χρονικά περιθώρια των ελέγχων και 
των απαιτούµενων ενεργειών που θέτει ο Ν. 3889/2010 είναι εξαιρετικά περιορισµένα, το στάδιο αυτό 
χωρίζεται στα ακόλουθα επιµέρους στάδια: 

Στάδιο 3α: Προκαταρκτική υποβολή παραδοτέων 3ου Σταδίου στην αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών 
για έλεγχο, ανά 15 ηµέρες από την λήξη της περιόδου υποβολής των αντιρρήσεων και η οποία 
ολοκληρώνεται εντός 45 ηµερών. Ο ανάδοχος υποβάλει στην αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών που 
διενεργεί την ανάρτηση (µέσω του εργοδότη), όλα τα παραδοτέα των εργασιών του για έλεγχο, σε 
ψηφιακή µορφή. 

Συγκεκριµένα υποβάλει:  
α. Τα ψηφιακά αρχεία των αντιρρήσεων που έχει ήδη επεξεργαστεί.  
β. Τα αντίστοιχα υποµνήµατα. 
γ. Την οµαδοποίηση που προτείνει. 
Προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι ότι έχει παραλάβει έγκαιρα όλες τις υποθέσεις που 

εκκρεµούν στις επιτροπές του άρθρου 10 του Ν.998/79 και όλες τις αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν µε 
οποιαδήποτε άλλη µορφή σε άλλες υπηρεσίες. 

Στάδιο 3β: Προκαταρκτικός έλεγχος των παραδοτέων του 3ου Σταδίου από τη ∆ιεύθυνση 
∆ασών. 

Εντός χρονικού διαστήµατος που δεν µπορεί να ξεπερνά τις 30 ηµέρες από την τελευταία 
υποβολή των κατά την παραπάνω διαδικασία (στάδιο 3α) παραδοτέων, η αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών 
που διενεργεί την ανάρτηση, εκδίδει "Προκαταρκτική Έκθεση Ελέγχου των παραδοτέων του 3ου 
Σταδίου", στην οποία υποδεικνύει τα λάθη που εντόπισε, και διατυπώνει τις παρατηρήσεις της για τις 
διορθώσεις που πρέπει να γίνουν. 
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Στάδιο 3γ: Υποβολή παραδοτέων 3ου Σταδίου. 
Μέσα σε 15 ηµέρες από την έκδοση της παραπάνω "Προκαταρκτικής Έκθεσης Ελέγχου" και 

µετά από σχετική εντολή του εργοδότη, ο ανάδοχος υποβάλει στον εργοδότη τα τελικά παραδοτέα του 
3ου Σταδίου (σε ψηφιακή και αναλογική µορφή). 

Συγκεκριµένα υποβάλει: 
α. Τα ψηφιακά αρχεία όλων των αντιρρήσεων, όπως πλέον έχουν επεξεργαστεί και τυχόν 

διορθωθεί. 
β. Τα αντίστοιχα υποµνήµατα. 
γ. Την οµαδοποίηση που προτείνει. 
δ. Το δασικό χάρτη µε αποτυπωµένες τις εκτάσεις για τις οποίες δεν ασκήθηκαν αντιρρήσεις, ο 

οποίος θεωρείται και υποβάλλεται για κύρωση. 
Στάδιο 3δ: Επανυποβολή παραδοτέων 3ου Σταδίου, µετά από πιθανό εντοπισµό λαθών. 
Σύµφωνα και µε τα όσα προβλέπει ο Ν. 3889/2010, εάν η αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών εντοπίσει 

λάθη ή παραλείψεις στα παραδοτέα του 3ου Σταδίου, ο ανάδοχος επανυποβάλει τα διορθωµένα 
παραδοτέα µέσα στη θεσµικά προβλεπόµενη προθεσµία των 40 ηµερών από την επίσηµη υποβολή 
του σταδίου 3γ τα οποία και θεωρούνται. 

Για την υλοποίηση των σταδίων 3γ και 3δ δεν απαιτείται η λειτουργία του ΓΥΑ∆Χ και ο 
ανάδοχος µπορεί να χρησιµοποιεί τη µόνιµη έδρα των γραφείων του. Οµοίως δεν απαιτείται η 
λειτουργία του και για το στάδιο 3β όταν ο αριθµός των αντιρρήσεων είναι µικρότερος των 800 
(διάρκεια λειτουργίας ΓΥΑ∆Χ 4 µήνες). 
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α. Εκτυπώσεις δασικών χαρτών για την ανάρτησή τους στα γραφεία των ∆ιευθύνσεων ∆ασών, 

στα οικεία ∆ασαρχεία και στις έδρες των τοπικών/δηµοτικών κοινοτήτων. 
β. Ενηµέρωση πολιτών 
Η εργασία αυτή περιλαµβάνει: 

• Παροχή πληροφοριών για τις διαδικασίες κατάρτισης - ανάρτησης ∆ασικού Χάρτη και 
υποβολής αντιρρήσεων. 

• Παροχή πληροφοριών για το χαρακτήρα µιας έκτασης εφόσον προσκοµίζονται από τον 
ενδιαφερόµενο οι γεωγραφικές συντεταγµένες (Χ,Υ) σε ΕΓΣΑ ’87 της έκτασης.  

• Χορήγηση εντύπων και εγγράφων οδηγιών  
γ. Παραλαβή και καταχώρηση αντιρρήσεων 
Η εργασία αυτή αφορά, τόσο στις αντιρρήσεις που θα υποβληθούν στο γραφείο υποστήριξης 

της ανάρτησης, όσο και στις αντιρρήσεις που θα υποβληθούν µέσω της ιστοσελίδας της 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (είτε αναλογικά είτε ψηφιακά) και περιλαµβάνει: 

• Έλεγχο πληρότητας των αντιρρήσεων. 

• Ψηφιακή καταχώρηση στο σύστηµα ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. των στοιχείων των αντιρρήσεων. 

• Ψηφιοποίηση και κωδικοποίηση των αντιρρήσεων και του συνόλου των συνυποβαλλόµενων 
µε αυτές στοιχείων/εγγράφων. 

• Υπολογισµό και έλεγχο της ορθής καταβολής του ειδικού τέλους. 
Στην εργασία αυτή συµπεριλαµβάνεται και η παραλαβή, ψηφιοποίηση και αρχειοθέτηση των 

παραστατικών πληρωµής τέλους καθώς και η καταχώρηση στο σύστηµα των στοιχείων του 
παραστατικού. 

• Χειρισµό µηχανηµάτων πληρωµής τέλους µε πιστωτική κάρτα στο γραφείο υποστήριξης 
ανάρτησης ∆ασικού Χάρτη, εφόσον αυτό απαιτηθεί. 

• ∆ιαχείριση προβληµάτων από πληρωµή ποσού διαφορετικού από το τέλος που αναλογεί σε 
κάθε αντίρρηση, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες κάθε φορά διαδικασίες (π.χ. έκδοση και διαχείριση 
αιτήσεων επιστροφής τέλους, χορήγηση εντύπου οφειλών κ.λ.π.). 

• Εκτύπωση και χορήγηση του αποδεικτικού υποβολής αντίρρησης, το οποίο περιλαµβάνει το 
αντίστοιχο τµήµα της ορθοφωτογραφίας πρόσφατης λήψης µε τα όρια έκτασης της οποίας 
αµφισβητείται ο χαρακτήρας. 

• Εκτύπωση και χορήγηση εντύπου πληρωµής του ειδικού τέλους. 

• Αλληλογραφία (τηλεφωνική/ταχυδροµική/ηλεκτρονική) επικοινωνία µε κάθε ενδιαφερόµενο 
εφόσον απαιτείται. 

• Ψηφιοποίηση των αιτήσεων και υποθέσεων που εκκρεµούν στις επιτροπές του άρθρου 10 
παρ. 3 του Ν. 998/79 κατά την εφαρµογή του άρθρου 14 του ιδίου νόµου, οι οποίες θα αποτελέσουν 
αντικείµενο σχετικών αντιρρήσεων κατά του περιεχοµένου του αναρτηθέντος δασικού χάρτη. 

• Αρχειοθέτηση, τήρηση και φύλαξη των αντιρρήσεων και των συνυποβαλλόµενων εγγράφων 
µέχρι την παράδοσή τους. 

• Παραλαβή και διεκπεραίωση αιτήσεων πάσης φύσεως. 

• Χορήγηση αντιγράφων από το αναλογικό αρχείο αντιρρήσεων για την περίοδο λειτουργίας 
του Γραφείου Υποστήριξης Ανάρτησης ∆ασικού Χάρτη. 

δ. Επεξεργασία αντιρρήσεων 
Η εργασία αυτή αναφέρεται στο σύνολο των υποβληθεισών αντιρρήσεων και περιλαµβάνει: 

• Τον έλεγχο ορθότητας και πληρότητας και την επεξεργασία των στοιχείων των αντιρρήσεων. 

• Την εφαρµογή, απεικόνιση και υλοποίησή τους επί του δασικού χάρτη, καθώς και τις 
ενδεδειγµένες εργασίες ταυτοποίησής τους. 
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• Την οµαδοποίηση των αντιρρήσεων. 

• Τη δηµιουργία των αντίστοιχων υποµνηµάτων και την αποστολή τους µε τα στοιχεία του 
συνόλου των αντιρρήσεων (ψηφιακό και αναλογικό αρχείο) στην αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών. 

ε. ∆ηµιουργία ∆ασικού Χάρτη προς κύρωση 
Η εργασία αυτή περιλαµβάνει: 

• Την αποτύπωση στον ∆ασικό Χάρτη των αντιρρήσεων, και την οριοθέτηση των περιοχών για 
τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις και 

• Τη δηµιουργία του ∆ασικού Χάρτη (σε ψηφιακή και αναλογική µορφή) µε τις εκτάσεις για τις 
οποίες δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις για θεώρηση και κύρωση (άρθρο 17 Ν. 3889/10). 

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

 
  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
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