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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ. 125399/779

Τιμές ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και λοιπών
εργασιών συγκομιδής έτους 2013.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 137 του Ν.Δ. 86/1969 «Περί 

Δασικού Κώδικα». 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. από 19/11/1928 «Περί Διαχεί−

ρισης Δασών κ.λπ.».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 94/1993 «Καθορι−

σμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό 
και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού 
επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας» (Α΄ 40).

4. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» με το οποίο η Γενική 
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φ.Π. 
μεταφέρεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής (Α΄ 221).

5. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).

6. Την Υ 46/2012 απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» (Β΄ 2101).

7. Την 57949/2012 απόφαση με την οποία εξουσιοδο−
τείται ο Ειδικός Γραμματέας Δασών να υπογράφει «Με 
εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» (Β΄ 3231).

8. Την επισημειωματική εντολή του Ειδικού Γραμματέα 
Δασών επί του από 22−2−2013 ενημερωτικού σημειώμα−
τος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών, σχετικά με την 
μείωση όλων των τιμών του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1o: ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΤΙΜΕΣ.

9. Το γεγονός ότι έχει εγγραφεί στον Κρατικό Προϋ−
πολογισμό στον Κ.Α.Ε. 0878 (αμοιβές εκτέλεσης υλοτο−
μικών εργασιών) πίστωση ύψους 5.162.000 €, για εκτέλε−
ση εργασιών Κρατικής Εκμετάλλευσης Δασών από τις 
περιφερειακές δασικές υπηρεσίες και η δαπάνη δεν θα 
υπερβεί το ανωτέρω ποσό, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα ανώτατα όρια τιμών ανάθεσης των 
υλοτομικών εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής 
από τις δασικές υπηρεσίες σε δασικούς συνεταιρισμούς, 
ομάδες δασεργατών και μεμονωμένους δασεργάτες, για 
το έτος 2013, ως εξής: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Α. ΥΛΟΤΟΜΙΑ
Για τις υλοτομικές εργασίες (ρίψη, αποκλάδωση, διαμόρφωση, αποφλοίωση, τεμαχισμό, διαμόρφωση άκρων, 

σχίση, πελέκηση) παραγωγής δασικών προϊόντων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις καθενός προϊόντος.  

ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ −  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΣΕ €

1. ΚΩΝΟΦΟΡΑ (Πλην Τραχείας και Χαλεπίου Πεύκης)

1.1
Στρογγύλη ξυλεία μήκους 2,00 μ. και άνω, διαμέτρου 0,20 μ. και άνω                                 
                                                                       α) Άφλοιος
                                                                       β) Έμφλοιος

K.M.
K.M.

12,46
6,31
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1.2
Στρογγύλη ξυλεία μήκους 2,00 μ. και κάτω (Μπόσια)
                                                                      α) Άφλοιος
                                                                      β) Έμφλοιος

K.M.
K.M.

10,87
5,22

1.3 Λεπτή στρογγύλη διαμέτρου από 0,05 μ. έως και 0,09 (Βελέσια)                                                                                                                                        
                                                                     α) Άφλοιος
                                                                     β) Έμφλοιος

K.M.
K.M.

32,07
7,20

1.4
Λεπτή στρογγύλη διαμέτρου από 0,10 μ. έως και 0,19                                                                                                  
                                                                     α) Άφλοιος
                                                                     β) Έμφλοιος 

K.M.
K.M.

19,62
6,71

1.5
Στρογγύλη ξυλεία μεταλλείων Πεύκης
                                                                     α) Άφλοιος
                                                                     β) Έμφλοιος

K.M.
K.M.

15,49
5,12

1.6

Λεπτή στρογγύλη ξυλεία μεταλλείων (Γαρνιτούρα) Πεύκης 
με διάμετρο κορυφής μέχρι 0,10 μ.
                                                                     α) Άφλοιος
                                                                     β) Έμφλοιος

K.M.
K.M.

17,73
6,06

1.7 Στύλοι τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ) μήκους μέχρι και 8 μ.
                                                              α) Άφλοιοι K.M. 25,13

1.8 Στύλοι εξηλεκτρισμού (ΔΕΗ) μήκους από 9 μ. και άνω                                                          
                                                                    α) Άφλοιοι K.M. 20,56

1.9 Πελεκητή Ξυλεία K.M. 22,05

1.10 Ξυλεία κατάλληλη για δοκούς αγκύρωσης ΔΕΗ
                                                                    α) Άφλοιος  X.K.M. 8,49

1.11 Βιομηχανικό ξύλο (θρυμματισμού) X.K.M. 5,77
1.12 Καύσιμο ξύλο X.K.M. 4,12

1.13 Έμφλοια στρογγύλια ή στρογγύλια και σχίζες μαζί   X.K.M. 6,11 

1.14 Καύσιμο ξύλο σε σχίζες (Κολιάτσες) X.K.M. 5,31

2. ΤΡΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΛΕΠΙΟΣ ΠΕΥΚΗ

2.1 Έμφλοια στρογγύλια ή στρογγύλια και σχίζες μαζί X.K.M. 6,11

2.2
Για τις λοιπές κατηγορίες δασικών προϊόντων  ισχύουν οι τιμές της 
παραπάνω παραγράφου 1 
προσαυξημένες κατά 10%

3. ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ  (Πλην Καστανιάς)

3.1

Έμφλοιος στρογγύλη ξυλεία
α) Δρυός                                                                                                             
β) Λεύκης (από πεδινούς τεχνητούς λευκώνες)
γ) Οξυάς  και λοιπών ειδών 

K.M.
K.M.
K.M.

10,93
6,56
11,63

3.2
Στρογγύλη ξυλεία μεταλλείων Δρυός

                                                               α) Άφλοιος 
                                                               β) Έμφλοιος 

K.M.
K.M.

15,99
5,12

3.3

Λεπτή στρογγύλη ξυλεία μεταλλείων (Γαρνιτούρα) Δρυός, διαμέτρου 
κορυφής μέχρι 0,10 μ.

                                                              α) Άφλοιος 
                                                                     β) Έμφλοιος

K.M.
K.M.

17,78
5,96

3.4 Πελεκητή ξυλεία Δρυός  K.M. 21,85

3.5
Έμφλοια στρογγύλια Δρυός, Οξυάς και λοιπών ειδών (πλην Λεύκης)                                                                                                                                          
                                                                    α) Α΄ Κατηγορίας

                                                             β) Β΄ Κατηγορίας
X.K.M.
X.K.M.

7,40
6,60

3.6 Σχιστή ξυλεία (σχίζες) X.K.M.
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3.6.1 Δρυός                                                         α) Α΄ Κατηγορίας 
                                                                  β) Β΄ Κατηγορίας 

X.K.M.
X.K.M.

9,93
9,43

3.6.2 Οξυάς και λοιπών ειδών                                 α) Α΄ Κατηγορίας 
                                                                 β) Β΄ Κατηγορίας 

X.K.M.
X.K.M.

9,04
8,14

3.7 Έμφλοια στρογγύλια και σχίζες μαζί X.K.M. 7,11

3.8 Λεπτή στρογγύλη ξυλεία Λεύκης (από πεδινούς τεχνητούς λευκώνες) X.K.M. 5,07

3.9
Βιομηχανικό ξύλο (θρυμματισμού)
    α) Λεύκης (από πεδινούς τεχνητούς λευκώνες)                                 
    β) Οξυάς και λοιπών ειδών

X.K.M.
X.K.M.

3,97
5,36

3.10

Καύσιμο ξύλο (καυσόξυλα)
    α) Λεύκης (από πεδινούς τεχνητούς λευκώνες)
    β) Οξυάς και λοιπών ειδών
    γ) Δρυός 
    δ) Δρυός σε μίξη με άλλα είδη, ανεξαρτήτως του ποσοστού μίξεως

X.K.M.
X.K.M.
X.K.M.
X.K.M.

2,49
4,97
5,42
5,31

3.11 Κλαδιά λεύκης (διαμόρφωση και στοίβαξη) X.K.M. 1,09

3.12

Για τα άφλοια και τα έμφλοια στρογγύλια Οξυάς, Δρυός, κατάλληλα  για 
δοκούς αγκύρωσης της ΔΕΗ  ισχύει η τιμή της παρ. 3.5 Α΄ Κατηγορίας, ως 
εξής:
         α) Άφλοια, προσαυξημένη κατά 40%
         β) Έμφλοια, προσαυξημένη κατά 10% 

3.13 Για δάση πλατυφύλλων, που τελούν υπό αναγωγή βάση της διαχειριστικής 
έκθεσης, οι παραπάνω τιμές προσαυξάνονται κατά 15%

4. ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ  (Λοιπά δασικά προϊόντα)

4.1

Εργασία ρίψης δένδρων από τα οποία ουδένα ποσό δασικών προϊόντων 
απολαμβάνεται (κουφαλερά, καρκινοβριθή, κλαδοβριθή κλπ.) 
α) Στηθιαίας διαμέτρου από 0,35  έως    0,55μ   
β)       »              »         »    0,56   »      1,00μ
γ)       »              »         »    1,01    »      1,30μ 
δ)       »              »         »    1,31   και    άνω.

ΔΕΝΔΡΟ
ΔΕΝΔΡΟ
ΔΕΝΔΡΟ
ΔΕΝΔΡΟ

1,58
2,63
4,43
6,95

4.2

Άφλοιοι πάσσαλοι με διαμορφωμένα άκρα και διαμέτρου 
από 0,05 έως και 0,10μ.
                                               α) μήκους μέχρι και 1,80μ.
                                               β) μήκους από 1,80μ και άνω. 

Τρ. Μέτρο
Τρ. Μέτρο

0,143
0,143

4.3 Καπνόβεργες Λεπτοκαρυάς μήκους 2,00μ και άνω και διαμέτρου από 0,03μ 
μέχρι και 0,05μ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,143

4.4 Υπορθώματα Τρ. Μέτρο 0,109

4.5

Καλλιεργητικές υλοτομίες 
α) Για επιφάνειες (ομάδες,  λόχμες, συνδενδρίες) πυκνοφυτειών και 

κορμιδίων, διαμέτρου από 0,08μ μέχρι και 0,16μ
β) Για επιφάνειες (ομάδες, λόχμες, συνδενδρίες) λεπτών κορμών διαμέτρου 

από 0,17μ μέχρι και 0,24μ.

ΣΤΡΕΜΜΑ

ΣΤΡΕΜΜΑ

25,27

17,68

5. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

5.1
‘Αφλοια Καπρούλια
                                             α) Μήκους μέχρι και 2,50 μ.                                                                                                                                               
                                             β) Μήκους από 3,00 μ. και άνω                      

K.M.
K.M.

32,38
33,77

5.2 Λεπτή πελεκητή ξυλεία K.M. 44,59

5.3 ‘Αφλοιοι πάσσαλοι K.M. 35,91

5.4 Άφλοιοι στύλοι ΟΤΕ K.M. 35,01
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5.5
Έμφλοιος ξυλεία μεταλλείων (Μποντέλια)
                                            α) Μήκους μέχρι και 2,70 μ.
                                            β) Μήκους από 2,90 μ. και άνω 

K.M.
K.M.

11,42
12,42

5.6 ΄Εμφλοιος λεπτή ξυλεία μεταλλείων (Γαρνιτούρα )   K.M. 9,79

5.7
΄Εμφλοιος λεπτή οικοδομική ξυλεία                                            
                                           α) Μήκους μέχρι και 2,70 μ.
                                           β) Μήκους από 2,90 μ. και άνω 

K.M.
K.M.

12,85
13,76

5.8 ΄Εμφλοια στρογγύλια και σχίζες

5.8.1   Α’ και  Β΄ κατηγορίας μήκους μέχρι και  1,30μ Χ.K.M. 6,31

5.8.2   Β΄ κατηγορίας μήκους από  1,30μ. και άνω Χ.K.M. 6,60

5.9 Καυσόξυλα Χ.K.M. 3,72

5.10 ΄Εμφλοιες καπνόβεργες ΤΕΜΑΧΙΟ 0,174

5.11

Ρίψη  δένδρων (γηραιών και κουφαλερών) από τα οποία  ουδένα ποσό 
τεχνικού ξύλου απολαμβάνεται
α) Στηθιαίας διαμέτρου από 0,35 μ. μέχρι και 0,55 μ. 
β) Στηθιαίας διαμέτρου από 0,56 μ. μέχρι και 1,00 μ.
γ) Στηθιαίας διαμέτρου από 1,01 μ. μέχρι και  1,30 μ.
δ) Στηθιαίας διαμέτρου από 1,31 μ. και άνω

ΔΕΝΔΡΟ
ΔΕΝΔΡΟ
ΔΕΝΔΡΟ
ΔΕΝΔΡΟ

1,53
2,58
4,32
6,80

5.12

Για τις εργασίες υλοτομίας και μετατόπισης − μεταφοράς προϊόντων 
καστανιάς, που προέρχονται από καλλ/κές υλοτομίες, οι παραπάνω τιμές 
προσαυξάνονται κατά 30% για τη δεύτερη καλλιεργητική υλοτομία (δεύτερο 
καθαρισμό) και κατά 20% για την τρίτη καλλιεργητική υλοτομία
(3η αραίωση).

5.13

Ειδικά για τις συστάδες καστανιάς, που βρίσκονται στο στάδιο των 
εξυγιαντικών και προπαρασκευαστικών υλοτομιών, η τιμή της παρ. 5.9 
προσαυξάνεται μέχρι του ποσοστού 25%. Η προσαύξηση αυτή θα γίνεται 
με ευθύνη της επιτροπής ανάθεσης των υλοτομικών εργασιών και του 
Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.

5.14
Για τη μετατόπιση και μεταφορά των ανωτέρω κατηγοριών προϊόντων 
καστανιάς από τα υλοτόμια στους τόπους συγκέντρωσης, ισχύουν οι τιμές 
ανάθεσης εργασιών της παρ. Β΄ της παρούσης (ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ−ΜΕΤΑΦΟΡΑ).

5.15 Οι παραπάνω τιμές (5.1−5.14) προσαυξάνονται και με τις πρόσθετες 
αντίστοιχες προσαυξήσεις του κεφαλαίου ΙΙ της παρούσης.

Β.  ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Για την εργασία μετατόπισης και μεταφοράς των δασικών προϊόντων από τους τόπους υλοτομίας (υλοτόμια) μέχρι τους 
τόπους συγκέντρωσης αυτών, μετά της εργασίας ταξινόμησης και στοίβαξης κατά κατηγορία προϊόντος, καθορίζουμε 
τις παρακάτω τιμές κατά μονάδα προϊόντος.

ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ (χ) ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΕΤΡΑ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΕ €

1. ΚΩΝΟΦΟΡΑ    (Πλην Τραχείας και Χαλεπίου Πεύκης)

1.1 Στρογγύλη ξυλεία μήκους 2,00 μ και άνω και διαμέτρου 0,20 και άνω

1.1.1 Άφλοιος                                     α) Όταν  χ<= 5 εκατ.                                                                         
                                                β) Όταν  χ> 5 εκατ.

K.M.
K.M.

3,90+1,39
5,66+1,09

1.1.2 Έμφλοιος                                   α) Όταν  χ<= 5 εκατ.
                                                β) Όταν  χ> 5 εκατ.

K.M.
K.M.

4,12+1,49
6,71+1,15

1.2 Στρογγύλη ξυλεία μήκους 7,00μ και άνω και διαμέτρου 0,30 και άνω (πλην 
στύλων ΔΕΗ−ΟΤΕ)    

1.2.1 Άφλοιος                                    α) Όταν  χ<= 5 εκατ.
                                                β) Όταν  χ> 5 εκατ.

K.M.
K.M.

5,02+1,84
7,65+1,43
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1.2.2 Έμφλοιος                                 α) Όταν  χ<= 5 εκατ.
                                              β) Όταν  χ> 5 εκατ.

K.M.
K.M.

5,56+2,08
8,14+1,74

1.3 Στρογγύλη ξυλεία μήκους 2,00μ και κάτω (Μπόσια)

1.3.1 Άφλοιος                                   α) Όταν  χ<= 5 εκατ.
                                               β) Όταν  χ> 5 εκατ.

K.M.
K.M.

3,92+1,39
5,56+1,09

1.3.2 Έμφλοιος                                α) Όταν  χ<= 5 εκατ.
                                             β) Όταν  χ> 5 εκατ.

K.M.
K.M.

4,12+1,49
6,65+1,15

1.4 Λεπτή στρογγύλη ξυλεία διαμέτρου από 0,05μ έως και 0,19μ.

1.4.1   Άφλοιος                                 α) Όταν  χ<= 5 εκατ.
                                               β) Όταν  χ> 5 εκατ.

K.M.
K.M.

4,44+1,59
6,90+1,18

1.4.2 Έμφλοιος                                  α) Όταν  χ<= 5 εκατ.
                                               β) Όταν  χ> 5 εκατ.

K.M.
K.M.

4,77+1,69
8,19+1,24

1.5 Στρογγύλη ξυλεία μεταλλείων και λεπτή στρογγύλη ξυλεία (Γαρνιτούρα) 
Πεύκης, διαμέτρου κορυφής μέχρι 0,10μ 

1.5.1 Άφλοιος                                   α) Όταν  χ<= 5 εκατ.
                                               β) Όταν  χ> 5 εκατ.

K.M.
K.M.

4,44+1,59
6,90+1,18

1.5.2 Έμφλοιος                                  α) Όταν  χ<= 5 εκατ.
                                               β) Όταν  χ> 5 εκατ.

K.M.
K.M.

4,81+1,69
8,19+1,24

1.6 Στύλοι τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ)  μήκους μέχρι και 8,00μ.

1.6.1 Άφλοιος                                   α) Όταν  χ<= 5 εκατ.
                                               β) Όταν  χ> 5 εκατ.

K.M.
K.M.

5,61+1,99
8,19+1,62

1.7 Στύλοι εξηλεκτρισμού (ΔΕΗ) μήκους από 9,00μ και άνω.

1.7.1 Άφλοιος                                   α) Όταν  χ<= 5 εκατ.
                                               β) Όταν  χ> 5 εκατ.

K.M.
K.M.

5,51+1,99
8,14+1,57

1.8 Πελεκητή ξυλεία                       α) Όταν  χ<= 5 εκατ.
                                              β) Όταν  χ> 5 εκατ.

K.M.
K.M.

3,97+1,39
6,31+1,06

1.9 Ξυλεία κατάλληλη για δοκούς αγκύρωσης ΔΕΗ

1.9.1 Άφλοιος                                  α) Όταν  χ<= 5 εκατ.
                                              β) Όταν  χ> 5 εκατ.

Χ.K.M.
Χ.K.M.

3,57+1,06
5,31+0,84

1.10 Βιομηχανικό Ξύλο                      α) Όταν  χ<= 5 εκατ.
                                              β) Όταν  χ> 5 εκατ.

Χ.K.M.
Χ.K.M.

3,57+1,05
5,31+0,73

1.11
Καύσιμο Ξύλο (καυσόξυλο)
                                             α) Όταν  χ<= 5 εκατ.
                                             β) Όταν  χ> 5 εκατ.

Χ.K.M.
Χ.K.M.

2,73+1,05
4,57+0,73

1.12 Έμφλοια στρογγύλια ή στρογγύλια και σχίζες μαζί
                                            α) Όταν  χ<= 5 εκατ.
                                            β) Όταν  χ> 5 εκατ.

Χ.K.M.
Χ.K.M.

3,78+1,06
5,56+0,86

2. ΤΡΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΛΕΠΙΟΣ ΠΕΥΚΗ

2.1
Έμφλοια στρογγύλια ή στρογγύλια και σχίζες μαζί
                                            α) Όταν  χ<= 5 εκατ.
                                            β) Όταν  χ> 5 εκατ.

Χ.K.M.
Χ.K.M.

3,81+1,06
5,56+0,86

2.2 Για τις λοιπές κατηγορίες δασικών προϊόντων  ισχύουν οι τιμές της 
παραπάνω παραγράφου 1, προσαυξημένες κατά 10%

3. ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ

3.1 Έμφλοιος στρογγύλη ξυλεία
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3.1.1

Λεύκης (από πεδινούς τεχνητούς λευκώνες)
                                            α) Όταν  χ<= 5 εκατ.                                                                 
                                            β) Όταν  5< χ < =10 εκατ.
                                            γ) Όταν χ>10 εκατ. 

Κ.Μ.
Κ.Μ.
Κ.Μ.

4,43+0,73
5,42+0,48
6,65+0,36

3.1.2
Οξυάς, Δρυός και λοιπών ειδών
                                            α) Όταν  χ<= 5 εκατ. 
                                            β) Όταν  χ > 5 εκατ.

Κ.Μ.
Κ.Μ.

4,46+1,69
7,65+1,22

3.2 Στρογγύλη ξυλεία μεταλλείων και λεπτή στρογγύλη ξυλεία  (Γαρνιτούρα) 
Δρυός, διαμέτρου κορυφής μέχρι 0,10μ. 

3.2.1 Άφλοιος                                α) Όταν  χ<= 5 εκατ.
                                            β) Όταν  χ> 5 εκατ.

Κ.Μ.
Κ.Μ.

4,43+1,61
6,90+1,22

3.2.2 Έμφλοιος                               α) Όταν  χ<= 5 εκατ.
                                            β) Όταν  χ> 5 εκατ.

Κ.Μ.
Κ.Μ.

4,82+1,69
8,19+1,24

3.3
Πελεκητή ξυλεία Δρυός   
                                            α) Όταν  χ<= 5 εκατ.
                                            β) Όταν  χ> 5 εκατ.

Κ.Μ.
Κ.Μ.

4,01+1,43
6,35+1,06

3.4 Έμφλοια στρογγύλια ή στρογγύλια και σχίζες Οξυάς, Δρυός κ.α.

3.4.1 Α΄  Κατηγορίας                      α) Όταν  χ<= 5 εκατ.
                                           β) Όταν  χ> 5 εκατ.

Χ.Κ.Μ.
Χ.Κ.Μ.

4,43+1,33
5,56+1,16

3.4.2 Β΄  Κατηγορίας                      α) Όταν  χ<= 5 εκατ.
                                           β) Όταν  χ> 5 εκατ.

Χ.Κ.Μ.
Χ.Κ.Μ.

4,12+1,18
5,02+1,05

3.5

Λεπτή στρογγύλη ξυλεία Λεύκης (από πεδινούς τεχνητούς λευκώνες)
                                            α) Όταν  χ<= 5 εκατ. 
                                            β) Όταν  5< χ < =10 εκατ.
                                            γ) Όταν 10<χ<=20 εκατ.
                                            δ) Όταν χ > 20 εκατ.

Χ.Κ.Μ.
Χ.Κ.Μ.
Χ.Κ.Μ.
Χ.Κ.Μ.

3,28+0,57
4,43+0,45
5,36+0,37
6,71+0,33

3.6 Βιομηχανικό ξύλο (θρυμματισμού)   

3.6.1

Λεύκης (από πεδινούς τεχνητούς λευκώνες)
                                            α) Όταν  χ<= 5 εκατ. 
                                            β) Όταν  5< χ < =10 εκατ.
                                            γ) Όταν 10<χ<=20 εκατ.
                                            δ) Όταν χ > 20 εκατ.

Χ.Κ.Μ.
Χ.Κ.Μ.
Χ.Κ.Μ.
Χ.Κ.Μ.

3,14+0,52
4,01+0,37
4,82+0,33
5,91+0,26

3.6.2
Οξυάς και λοιπών ειδών 
                                            α) Όταν  χ<= 5 εκατ. 
                                            β) Όταν  χ > 5 εκατ.

Χ.Κ.Μ.
Χ.Κ.Μ.

3,92+1,05
5,07+0,80

3.7 Καύσιμο ξύλο (Καυσόξυλο)

3.7.1

Λεύκης (από πεδινούς τεχνητούς λευκώνες)
                                             α) Όταν  χ<= 5 εκατ. 
                                             β) Όταν  5< χ < =10 εκατ.
                                             γ) Όταν 10<χ<=20 εκατ.
                                             δ) Όταν χ > 20 εκατ.

Χ.Κ.Μ.
Χ.Κ.Μ.
Χ.Κ.Μ.
Χ.Κ.Μ.

2,83+0,48
3,92+0,36
4,71+0,31
5,86+0,25

3.7.2
Δρυός, Οξυάς και λοιπών ειδών 
                                             α) Όταν  χ<= 5 εκατ. 
                                             β) Όταν  χ > 5 εκατ.

Χ.Κ.Μ.
Χ.Κ.Μ.

3,62+1,05
4,82+0,80

3.8

Εργασία ανάσυρσης δασικών προϊόντων Λεύκης  με μηχανικά μέσα από 
μπαγγίνες αναχωμάτων και στοίβαξη στο άκρο του δρόμου επί του 
αναχώματος. 
                                   α) Στρογγύλη ξυλεία 
                                   β) Λεπτή στρογγύλη ξυλεία 
                                        Βιομηχανικό ξύλο (θρυμματισμού)
                                        Καύσιμο ξύλο (καυσόξυλο)

Κ.Μ.

Χ.Κ.Μ.

5,81

4,22
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3.9

Για τα άφλοια και έμφλοια στρογγύλια Οξυάς και Δρυός κατάλληλα για 
δοκούς αγκύρωσης ΔΕΗ, ισχύει η τιμή της παρ. 3.4. (Α΄ Κατηγορίας) ως εξής:
                                 α) ΄Αφλοια: μειωμένη κατά 10%
                                 β) Έμφλοια: προσαυξημένη κατά 10%

3.10

Για τη μετατόπιση προϊόντων που προέρχονται από καλλιεργητικές 
υλοτομίες πυκνοφυτειών και κορμιδίων διαμ. από  0,08μ μέχρι και 0,16μ 
(παρ.Α 4.5.α), εκτός των πιο πάνω τιμών, θα καταβάλλεται επί πλέον πάγια 
αμοιβή ύψους  5,36€ κατά στρέμμα. 

4. ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ  (Λοιπά δασικά προϊόντα)     

4.1

Πάσσαλοι και υπορθώματα         
                                                α) Όταν χ<= 5 εκατ.
                                                β) Όταν χ > 5 εκατ.   

Τρ. Μέτρο
Τρ. Μέτρο

0,009+0,009
0,026+0,0078

4.2 Καπνόβεργες                          α) Όταν χ<= 5 εκατ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,0066+0,0074

Γ.  ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ

Για την εργασία αποφλοίωσης δασικών προϊόντων, εφόσον αυτή δεν περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις της παρ. Α΄, 
καθορίζουμε τις παρακάτω τιμές αμοιβής κατά μονάδα προϊόντος.

1.

1.2

1.3
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

− Στρογγύλη ξυλεία μήκους 2,00μ και άνω, διαμέτρου 0,20μ  και άνω.
• Κωνοφόρα (πλην Τραχείας και  Χαλεπίου Πεύκης)
• Τραχεία και Χαλέπιος Πεύκη 

− Λεπτή στρογγύλη ξυλεία κωνοφόρων διαμέτρου από    0,05μ έως και 0,09μ   
(Βελέσια)
− Λεπτή στρογγύλη ξυλεία κωνοφόρων διαμέτρου από   0,10μ έως και 0,19μ 
− Στρογγύλη ξυλεία μεταλλείων Πεύκης και Δρυός 
− Λεπτή στρογγύλη ξυλεία μεταλλείων (Γαρνιτούρα) Πεύκης κ΄ Δρυός 

διαμέτρου κορυφής μέχρι 0,10μ.
− Στρογγύλη ξυλεία 2,00μ και κάτω (Μπόσια)
− Στρογγύλη ξυλεία  κωνοφόρων, κατάλληλη για παραγωγή βραχιόνων ΔΕΗ.
− Στρογγύλια κωνοφόρων Οξυάς−Δρυός για δοκούς αγκύρωσης ΔΕΗ

Κ.Μ.
Κ.Μ.
Κ.Μ.

Κ.Μ.
Κ.Μ.
Κ.Μ.
Κ.Μ.

Κ.Μ.
Κ.Μ.

8,40
7,85
27,46

15,79
10,87
12,97
6,36

7,40
5,22

Δ.  ΦΟΡΤΩΣΗ
Για την εργασία φόρτωσης, επί αυτοκινήτου, πρωτογενών δασικών προϊόντων, στους χώρους συγκέντρωσης αυτών 
(δασόδρομοι – κορμοπλατείες), καθώς και στους χώρους των Κρατικών Δασικών Βιομηχανιών, καθορίζουμε τις 
παρακάτω τιμές αμοιβής κατά μονάδες προϊόντος.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Στρογγύλη ξυλεία οποιουδήποτε μήκους και διαμέτρου (άφλοιος−έμφλοιος)
                                                           α) Κωνοφόρων 
                                                           β) Πλατυφύλλων Πελεκητή ξυλεία
                                                           α) Κωνοφόρων
                                                           β) Δρυός 
 Στύλοι τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ) μήκους μέχρι  και 8,00μ (άφλοιοι−έμφλοιοι) 
 Στύλοι εξηλεκτρισμού (ΔΕΗ) μήκους από 9,00μ και άνω (άφλοιοι−έμφλοιοι)
Έμφλοια στρογγύλια και σχίζες Πλατυφύλλων  
Έμφλοια στρογγύλια και σχίζες μαζί Πλατυφύλλων 
Λεπτή στρογγύλη ξυλεία Λεύκης (από πεδινούς τεχνητούς λευκώνες)
Βιομηχανικό ξύλο (χωρίς ζύγισμα)             α) Κωνοφόρων 
                                                           β) Πλατυφύλλων Καύσιμο ξύλο 
(χωρίς ζύγισμα)                                      α) Κωνοφόρων
                                                           β) Πλατυφύλλων

Κ.Μ.
Κ.Μ.
Κ.Μ.
Κ.Μ.
Κ.Μ.
Κ.Μ.

Χ.Κ.Μ.
Χ.Κ.Μ.
Χ.Κ.Μ.
Χ.Κ.Μ.
Χ.Κ.Μ.
Χ.Κ.Μ.
Χ.Κ.Μ.

2,49
2,88
2,49
2,88
3,33
4,17
1,32
1,24
1,10
1,43
1,67
1,43
1,67

Ε.  ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ  − ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  −  ΣΤΟΙΒΑΞΗ

Για τις εργασίες εκφόρτωσης, ταξινόμησης και στοίβαξης δασικών προϊόντων, εφόσον οι εργασίες ταξινόμησης και 
στοίβαξης δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις της παραγ. Β., καθορίζουμε τις παρακάτω τιμές αμοιβής κατά μονάδα 
προϊόντος.
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1. ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΕ €

1.1

1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7

− Στρογγύλη ξυλεία οποιουδήποτε μήκους και διαμέτρου όλων των 
δασοπονικών ειδών. 

− Στύλοι τηλεπικοινωνιών και εξηλεκτρισμού
− Πελεκητή ξυλεία
− Έμφλοια στρογγύλια και σχίζες όλων των δασοπονικών ειδών (πλην 

Λεύκης)
− Λεπτή στρογγύλη ξυλεία Λεύκης (από πεδινούς τεχνητούς λευκώνες)
− Βιομηχανικό ξύλο (όλων των δασοπονικών ειδών)
− Καύσιμο ξύλο (όλων των δασοπονικών ειδών)

Κ.Μ.

Κ.Μ.
Κ.Μ.

Χ.Κ.Μ.

Χ.Κ.Μ.
Χ.Κ.Μ.
Χ.Κ.Μ.

1,08

1,33
1,08
0,93

0,80
0,93
0,93

2.  ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  ΚΑΙ ΣΤΟΙΒΑΞΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΕ €

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

− Στρογγύλη ξυλεία οποιουδήποτε μήκους και διαμέτρου όλων των 
δασοπονικών ειδών 

− Πελεκητή ξυλεία
− Στύλοι τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ) μήκους μέχρι και 8,00μ
− Στύλοι εξηλεκτρισμού (ΔΕΗ) μήκους από 9,00μ και άνω.
− Στρογγύλια και σχίζες όλων των δασοπονικών ειδών (πλην Λεύκης) 
− Λεπτή στρογγύλη ξυλεία Λεύκης (από πεδινούς τεχνητούς λευκώνες)

Κ.Μ.

Κ.Μ.
Κ.Μ.
Κ.Μ.

Χ.Κ.Μ.
Χ.Κ.Μ.

1,26

1,26
1,26
2,67
1,10
0,95

3.  ΣΤΟΙΒΑΞΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΕ €

3.1
3.2
3.3
3.4

− Στρογγύλια και σχίζες όλων των δασοπονικών ειδών (πλην Λεύκης) 
− Λεπτή στρογγύλη ξυλεία Λεύκης (από πεδινούς τεχνητούς λευκώνες)
− Βιομηχανικό ξύλο (όλων των δασοπονικών ειδών)   
− Καύσιμο ξύλο (όλων των δασοπονικών ειδών)

Χ.Κ.Μ.
Χ.Κ.Μ.
Χ.Κ.Μ.
Χ.Κ.Μ.

0,95
0,85
0,75
0,75

4. ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΒΑΞΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΕ €

4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

− Στρογγύλη ξυλεία οποιουδήποτε μήκους και διαμέτρου όλων των 
δασοπονικών ειδών 

− Πελεκητή ξυλεία
− Στύλοι τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ) μήκους μέχρι και 8,00μ
− Στύλοι εξηλεκτρισμού (ΔΕΗ) μήκους από 9,00μ και άνω.
− Στρογγύλια και σχίζες όλων των δασοπονικών ειδών (πλην Λεύκης) 
− Λεπτή στρογγύλη ξυλεία Λεύκης (από πεδινούς τεχνητούς λευκώνες)

Κ.Μ.

Κ.Μ.
Κ.Μ.
Κ.Μ.
Χ.Κ.Μ
Χ.Κ.Μ.

2,19

2,19
2,49
2,88
1,44
1,26

5. ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΒΑΞΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΕ €

5.1
5.2
5.3
5.4

− Στρογγύλια και σχίζες όλων των δασοπονικών ειδών (πλην Λεύκης)
− Λεπτή στρογγύλη ξυλεία Λεύκης (από πεδινούς τεχνητούς λευκώνες)
− Βιομηχανικό ξύλο (όλων των δασοπονικών ειδών)
− Καύσιμο ξύλο (όλων των δασοπονικών ειδών)

Χ.Κ.Μ.
Χ.Κ.Μ.
Χ.Κ.Μ.
Χ.Κ.Μ.

1,33
1,26
1,26
1,26

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές της εκφόρτωσης των παραπάνω παρ. 1.4 και 5 ισχύουν όταν αυτή γίνεται με εργατικά χέρια ή με μηχα−
νήματα (όχι ανατροπή).

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για την απόληψη του ξυλώδους όγκου:
Των ανεμοχιονορριμάτων κ.λπ.: Ισχύουν οι τιμές των 

παραπάνω παρ. Α., Β. προσαυξημένες ανάλογα με τις 
εδαφικές συνθήκες και τη διασπορά των ανεμοχιονορ−
ριμάτων κλπ. μέχρι του ποσοστού 20%.

Των καμένων δασών: Ισχύουν οι τιμές των παραπάνω 
παρ. Α., Β., Γ., προσαυξημένες μέχρι του ποσοστού 10%. 

Οι παραπάνω προσαυξήσεις θα δίδονται με ευθύνη 
της επιτροπής ανάθεσης των υλοτομικών εργασιών και 
του προϊσταμένου της Υπηρεσίας.

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται η εργο−
δοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ των δασεργατών, η οποία 
επιβαρύνει τον εκμεταλλευτή του δάσους. Κατά την 
εκμετάλλευση των δημοσίων δασών απ’ ευθείας από το 
κράτος με αυτεπιστασία χωρίς δημοπρασία (άρθρο 137, 
παρ. 3 του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα»), οι υλοτο−
μικές εργασίες και εργασίες συγκομιδής εκτελούνται 
από τους δασικούς συνεταιρισμούς, ομάδες υλοτόμων 
και δασεργάτες με τιμές κατά μονάδα παραγόμενου δα−
σικού προϊόντος που καθορίζονται από το Δημόσιο. Το 
Δημόσιο καταμετράει τα παραγόμενα δασικά προϊόντα, 
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προβαίνει για λογαριασμό του στην διάθεσή τους και 
επιβαρύνεται με την ανάλογη υπέρ του ΙΚΑ εργοδοτική 
εισφορά των απασχοληθέντων δασεργατών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

Α. Προσαύξηση ειδικών περιοχών

Ειδικά για τις Διευθύνσεις Δασών Δωδεκανήσου και 
Καστοριάς και τα Δασαρχεία Καλαμάτας, Σπάρτης, Βυ−
τίνας, Αιγίου, Ξυλοκάστρου, Πύργου, Αγρινίου, Αμφιλο−
χίας, Μεσολογγίου, Ναυπάκτου, Λιδορικίου, Άμφισσας, 
Λαμίας, Σπερχειάδος, Καρπενησίου και Νευροκοπίου, 
καθώς και για το Δημόσιο Δάσος Καμάρια Αγράφων 
περιοχής αρμοδιότητας του Δασαρχείου Καρδίτσας, 
εξαιτίας των συγκριτικά δυσμενέστερων συνθηκών πα−
ραγωγής των προϊόντων που διαπιστώνονται στις περι−
οχές αυτές, οι ανωτέρω τιμές ανάθεσης των εργασιών 
των παρ. Α, Β, Γ του 1ου κεφαλαίου, είναι δυνατό να 
προσαυξάνονται μέχρι ποσοστού 5%. 

Β. Προσαύξηση καθολικής εκτέλεσης των δασικών 
εργασιών από τον ίδιο φορέα.

Οι τιμές των παρ. Α., Β. του 1ου Κεφαλαίου προσαυ−
ξάνονται στις περιπτώσεις που, τόσο η υλοτομία όσο 
και η μετατόπιση – μεταφορά αναλαμβάνονται από τον 
ίδιο φορέα (Δασικό Συνεταιρισμό ή ομάδα υλοτόμων ή 
μεμονωμένοι δασεργάτες), ως εξής:

Οι τιμές των στύλων τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ) και εξη−
λεκτρισμού (ΔΕΗ) προσαυξάνονται κατά ποσοστό 15%.

Οι τιμές της στρογγύλης ξυλείας Οξυάς η οποία με−
τράται ανά κορμοτεμάχιο σε κ.μ προσαυξάνονται κατά 
ποσοστό 12%.

Οι τιμές της στρογγύλης ξυλείας των κωνοφόρων η 
οποία μετράται ανά κορμοτεμάχιο σε κ.μ προσαυξάνο−
νται κατά ποσοστό 10%.

Οι τιμές όλων των λοιπών προϊόντων κατά ποσοστό 
10%.

Αν ο ίδιος φορέας κατά τη μετατόπιση – μεταφορά, 
για οποιοδήποτε λόγο, δεν εκτελέσει τις εργασίες τα−
ξινόμησης και στοίβαξης ή της στοίβαξης των δασικών 
προϊόντων κατά κατηγορία, τότε τα παραπάνω ποσο−
στά θα υπολογίζονται επί των τιμών της παρ. Β. του 
1ου Κεφαλαίου, αφαιρουμένων των τιμών των παρ. Ε 2 
(ταξινόμησης και στοίβαξης) ή Ε 3 (στοίβαξη) του 1ου 
Κεφαλαίου.

Γ. Προσαύξηση χειμερινών εργασιών

Οι τιμές των εργασιών των παρ. Α., Β., Γ., Ε 2 και Ε 3 
του 1ου Κεφαλαίου, που εκτελούνται κατά τη χειμερινή 
περίοδο και συγκεκριμένα από 1ης Νοεμβρίου έως 31ης 
Μαρτίου, προσαυξάνονται ως εξής: 

Οι τιμές της στρογγύλης ξυλείας και των στρογγυ−
λίων – σχιζών από ψυχρόβιες Πεύκες (Μαύρη – Δασική 
– Λευκόδερμος), καθώς επίσης από Ελάτη, Ερυθρελάτη 
και Οξυά, κατά ποσοστό 25%.

Οι τιμές των προϊόντων Λεύκης κατά ποσοστό 8%.
Οι τιμές όλων των λοιπών προϊόντων κατά ποσοστό 

15%.

Δ. Επίδομα δαπανών μετακίνησης 

Για τις δαπάνες μετακίνησης των δασεργατών, των 
μηχανημάτων, εργαλείων και ζώων, από τους τόπους 
κατοικίας στους τόπους εργασίας, χορηγείται προσαύ−
ξηση επί των τιμών των εργασιών των παρ. Α, Β, .΄, Ε 2, 
Ε 3 του 1ου Κεφαλαίου, με βάση την απόσταση από την 

έδρα του Συνεταιρισμού μέχρι το υλοτόμιο, ως εξής:
Από 0 μέχρι 50 χλμ. απόσταση � 5%
Από 51 μέχρι 100 χλμ. απόσταση � 10%
Από 101 μέχρι 150 χλμ. απόσταση � 15%
Από 151χλμ. και άνω απόσταση � 20%
Νησιωτικές περιοχές � 30%

E. Προσαύξηση καλής εκτέλεσης των δασικών εργα−
σιών (5%)

Οι τιμές των εργασιών των παρ. Α, Β, Γ, Ε 2, Ε 3 του 
1ου Κεφαλαίου και Β, Γ, του 2ου Κεφαλαίου, προσαυ−
ξάνονται κατά ποσοστό 5% εφόσον ο ανάδοχος έχει 
προβεί σε καλή και επιμελημένη εκτέλεση των εργασιών 
από την άποψη της επιμελημένης ρίψης, της πλήρους 
και ορθολογικής αξιοποίησης του υλοτομούμενου ξυ−
λώδους όγκου, της μη πρόκλησης ζημιών στο δάσος, 
της έγκαιρης εκτέλεσης των εργασιών, της επιμελημέ−
νης ταξινόμησης και στοίβαξης των προϊόντων, της μη 
πρόκλησης φθορών στα προϊόντα κ.λπ. 

 Η καλή εκτέλεση των εργασιών, ως ανωτέρω, θα 
διαπιστώνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 
των εργασιών αυτών. 

 Η καταβολή της προσαύξησης αυτής θα γίνεται αμέ−
σως μετά το πέρας των αναληφθέντων εργασιών (υλο−
τομικών κλπ.) και με βάση τα πρωτόκολλα παραλαβής, 
τα οποία και θα αποτελούν δικαιολογητικά της δαπάνης.

 Για την χορήγηση των προσαυξήσεων των παρ. Β. Γ, 
Δ, Ε, ΣΤ, Ζ του 2ου Κεφαλαίου πρέπει απαραίτητα να 
προβλέπονται αυτές, στο σχετικό συμφωνητικό ανά−
θεσης και για το λόγο αυτό σε ειδική παράγραφο των 
συμφωνητικών θα συμπεριλαμβάνονται οι όροι για την 
χορήγηση των προσαυξήσεων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Α. Οι τιμές των καλλιεργητικών υλοτομιών αποσκο−
πούν στη βελτίωση των συστάδων, μέσω της κανονικής 
καλλιέργειας αυτών, και για το λόγο αυτό προβλέπεται 
η ειδική αυτή κατά στρέμμα αμοιβή, που είναι πέρα 
από την αμοιβή των παραγόμενων προϊόντων. Για τον 
τρόπο εκτέλεσης των εργασιών αυτών ισχύουν όλα όσα 
συμπεριλαμβάνονται στην αριθμ. 224810/3096/27−7−1977 
διαταγή «Περί καλλιεργητικών υλοτομιών κατ’ αποκοπή».

Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι οι καλλιεργητικές υλοτομίες 
θα πρέπει να εκτελούνται πλήρως σε όλες τις επιφά−
νειες πυκνοφυτειών, κορμιδίων και λεπτών κορμών των 
συστάδων οι οποίες περιλαμβάνονται στους πίνακες 
Υλοτομίας των μελετών διαχείρισης του τρέχοντος 
έτους, καθώς και των ανυλοτόμητων συστάδων προ−
ηγούμενων ετών και τούτο θα αποτελεί επιδίωξη και 
θα τίθεται ως όρος στα συμφωνητικά ανάθεσης των 
υλοτομιών, ώστε η υλοτομική επέμβαση να είναι κα−
θολική στο χώρο της συστάδας και σύμφωνη με τις 
δασοκομικές ανάγκες αυτής. 

Τα προϊόντα των καλλιεργητικών υλοτομιών θα πα−
ραλαμβάνονται από κοινού με τα λοιπά προϊόντα της 
συστάδας.

Β. Η προσαύξηση της παρ. Β. του 2ου Κεφαλαίου απο−
σκοπεί στην ενίσχυση της δυνατότητας ορθολογικής 
συγκομιδής στο δάσος, βασικό μέρος της οποίας είναι 
η πλήρης και άριστη αξιοποίηση του υλοτομούμενου 
ξυλώδους όγκου, σε δασικά προϊόντα. 

Παράλληλα υπηρετείται και η σκοπιμότητα ανύψωσης 
του τεχνικού επιπέδου και ενίσχυσης της δυνατότητας 
εκτέλεσης των εργασιών συγκομιδής από τους δασερ−
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γάτες, ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν όλες τις 
εργασίες και να αξιοποιούν πλήρως και ορθολογικά τον 
ξυλώδη όγκο που υλοτομείται.

Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό τόσο από τους 
επιβλέποντες όσο και κυρίως από τους δασεργάτες ότι 
είναι συμφερότερη οικονομικά η μετατόπιση ολόκληρου 
του κορμού ή κατά το δυνατό μεγαλύτερο μήκος αυτού, 
απ’ ότι η μετατόπιση με ζώα φόρτου μετά από πολυ−
τεμαχισμό των κορμών. Τούτο γιατί η μετατόπιση ολό−
κληρου του κορμού συνεπάγεται μεγαλύτερη απόδοση 
και καλύτερη αμοιβή, και συγχρόνως, επιτυγχάνεται η 
αξιοποίηση των δένδρων σε πολυτιμότερα προϊόντα, 
στα οποία αντιστοιχεί, επίσης, καλύτερη αμοιβή κατά 
μονάδα προϊόντων. 

Γ. Διευκρινίζεται επίσης ότι οι τιμές των εργασιών 
μετατόπισης – μεταφοράς υπολογίζονται με τον γενικό 
τύπο Υ = α + βχ.

Υ = η τιμή κατά μονάδα προϊόντος (Κ.Μ. ή Χ.Κ.Μ.) .
α και β = παράμετροι, αναφερόμενες ανωτέρω και που 

είναι διαφορετικές κατά προϊόν και κατά περίπτωση 
απόστασης μετατόπισης – μεταφοράς.

Χ = η απόσταση μετατόπισης − μεταφοράς των προ−
ϊόντων σε εκατόμετρα εκφράζει την ολική απόσταση 
μετατόπισης.

Κατά τον υπολογισμό της μέσης απόστασης μετατό−
πισης – μεταφοράς δασικών προϊόντων θα λαμβάνεται 
υπόψη ότι, η κλίση της κεντρικής γραμμής (σύρτας) 
μετατόπισης – μεταφοράς θα πρέπει να κυμαίνεται 15% 
περίπου.

Η απόφαση αυτή αφορά τις υλοτομικές εργασίες και 
λοιπές εργασίες συγκομιδής ή εργασίες προβλεπόμενες 
από εγκεκριμένες διαχειριστικές μελέτες καλλιεργη−
τικές εργασίες σε Δημόσια Δάση της χώρας, για το 
τρέχον έτος. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 8 Μαρτίου 2013

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Ειδικός Γραμματέας Δασών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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