
    ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/128526/4106 
Τιμές ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και λοι-

πών εργασιών συγκομιδής. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 137 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ» 

(Α’ 7).
2. Το π.δ. από 19.11.1928 «Περί διαχειρίσεως Δασών, 

κανονισμού και τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολο-
γίας και μισθώματος, διαθέσεως δασικών προϊόντων, 
ενοικιάσεως φόρου ρητίνης κ.λπ. ρητινοσυλλογής και 
ρητινοκαλλιεργείας κ.λπ.» (Α’ 252).

3. Το π.δ. 126/1986 «Διαδικασία παραχώρησης της 
εκμετάλλευσης, συντήρησης και βελτίωσης των δασών 
που ανήκουν στο Δημόσιο και στο νομικό πρόσωπο του 
δημόσιου τομέα στους δασικούς συνεταιρισμούς» (Α’ 44).

4. Το άρθρο 48 του ν. 4423/2016 «Δασικές Συνεταιρι-
στικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 182).

5. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 90 
του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ-
βερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

6. Την παρ. ιβ. του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτω-
ση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 143).

7. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α’ 221).

8. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας» (Α’ 160), όπως τροποποιήθηκε με 
το π.δ. 29/2022 (Α’ 77).

9. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

10. Τον ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Κα-
ταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα 
ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπου-
δαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο 
Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση 
της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμο-
γή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
«Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις» (Α’ 63).

11. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» ( Α’ 114).

12. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

14. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

15. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

16. Την υπ’ αρ. 35/20.01.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178).

17. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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E

17 Δεκεμβρίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 6472

67733



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ67734 Τεύχος B’ 6472/17.12.2022

18. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

19. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

20. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/112643/2480/
08-11-2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υ.Π.ΕΝ «ΕΙΣΗΓΗΣΗ της παρ. 5 (περ Ε’) 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει».

21. Το γεγονός ότι οι απαιτούμενες δαπάνες για την 
εκτέλεση εργασιών Κρατικής Εκμετάλλευσης Δασών 
από τις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες θα βαρύνουν 
τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2420989001 «Έξοδα για λοιπές 
υπηρεσίες» του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του 
Ε.Φ. 1031-209-0000000 «Γενική Γραμματεία Δασών» του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός της παρούσας

Ο καθορισμός των τιμών ανάθεσης των υλοτομικών 
εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής ή των προ-
βλεπόμενων από εγκεκριμένες διαχειριστικές μελέτες 
καλλιεργητικών εργασιών σε Δημόσια Δάση της χώρας, 
από τις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες σε Δασικούς 
Συνεταιρισμούς Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.), ομάδες δασεργατών 
και μεμονωμένους δασεργάτες.

Άρθρο 2
Καθορισμός τιμών

Οι τιμές ανάθεσης των υλοτομικών εργασιών και λοι-
πών εργασιών συγκομιδής ή των προβλεπόμενων από 
εγκεκριμένες διαχειριστικές μελέτες καλλιεργητικών 
εργασιών σε Δημόσια Δάση της χώρας, καθορίζονται 
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.

14,33
7,26

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

K.M.
K.M.

12,50
6,00

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

K.M.
K.M.

36,88
8,28

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

K.M.
K.M.

22,56
7,72

1.5 Στρογγύλη ξυλεία μεταλλείων Πεύκης
α) Άφλοιος
β) Έμφλοιος

K.M.
K.M.

17,81
5,89

1.6 Λεπτή στρογγύλη ξυλεία μεταλλείων (Γαρνιτούρα) Πεύκης με διάμετρο κορυφής 
μέχρι 0,10 μ.

α) Άφλοιος
β) Έμφλοιος

K.M.
K.M.

20,39
6,97

1.7 Στύλοι τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ) μήκους μέχρι και 8 μ.
α) Άφλοιοι K.M. 28,90

1.8 Στύλοι εξηλεκτρισμού (ΔΕΗ) μήκους από 9 μ. και άνω                                                          
α) Άφλοιοι K.M. 23,64

1.9 Πελεκητή Ξυλεία K.M. 25,36
1.10 Ξυλεία κατάλληλη για δοκούς αγκύρωσης ΔΕΗ

α) Άφλοιος  X.K.M. 9,76
1.11 Βιομηχανικό ξύλο (θρυμματισμού) X.K.M. 6,64
1.12 Καύσιμο ξύλο X.K.M. 4,74
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1.13 Έμφλοια στρογγύλια ή στρογγύλια και σχίζες μαζί   X.K.M. 7,03             
1.14 Καύσιμο ξύλο σε σχίζες (Κολιάτσες) X.K.M. 6,11

   2. ΤΡΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΛΕΠΙΟΣ ΠΕΥΚΗ

2.1 Έμφλοια στρογγύλια ή στρογγύλια και σχίζες μαζί X.K.M. 7,03             
2.2 Για τις λοιπές κατηγορίες δασικών προϊόντων  ισχύουν οι τιμές της παραπάνω παρα-

γράφου 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.

12,57
7,54
13,37

3.2 Στρογγύλη ξυλεία μεταλλείων Δρυός
α) Άφλοιος 
β) Έμφλοιος 

K.M.
K.M.

18,39
5,89

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

α) Άφλοιος 
β) Έμφλοιος

K.M.
K.M.

20,45
6,85

3.4 Πελεκητή ξυλεία Δρυός  K.M. 25,13
3.5 Έμφλοια στρογγύλια Δρυός, Οξυάς και λοιπών ειδών (πλην Λεύκης)

α) Α΄ Κατηγορίας
β) Β΄ Κατηγορίας

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

8,51
7,59

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

 β) Β΄ Κατηγορίας 
X.K.M.
X.K.M.

11,42
10,84

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

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

10,40
       9,36      

3.7 Έμφλοια στρογγύλια και σχίζες μαζί X.K.M. 8,18
3.8 Λεπτή στρογγύλη ξυλεία Λεύκης (από πεδινούς τεχνητούς λευκώνες) X.K.M. 5,83
3.9 Βιομηχανικό ξύλο (θρυμματισμού)

α) Λεύκης (από πεδινούς τεχνητούς λευκώνες)                                 
β) Οξυάς και λοιπών ειδών

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

4,57
6,16

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.

2,86
5,72
6,23
6,11

3.11 Κλαδιά λεύκης (διαμόρφωση και στοίβαξη) X.K.M. 1,25
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 απολαμβά-
νεται (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

1,82
3,02
5,09
7,99
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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

0,164
0,164

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

ΤΕΜΑΧΙΟ 0,164

4.4 Υπορθώματα Τρ. Μέτρο 0,125
4.5 Καλλιεργητικές υλοτομίες 

α) Για επιφάνειες (ομάδες,  λόχμες, συνδενδρίες) πυκνοφυτειών και κορμιδίων, δια-
μέτρου 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

29,06

20,33

5.  ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

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

K.M.
K.M.

37,24
38,84

5.2 Λεπτή πελεκητή ξυλεία K.M. 51,28
5.3 Άφλοιοι πάσσαλοι K.M. 41,30
5.4 Άφλοιοι στύλοι ΟΤΕ K.M. 40,26
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.

13,13
14,28

5.6 ΄Εμφλοιος λεπτή ξυλεία μεταλλείων (Γαρνιτούρα )   K.M. 11,26
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.

14,78
15,82

5.8 Έμφλοια στρογγύλια και σχίζες
5.8.1   Α’ και  Β΄ κατηγορίας μήκους μέχρι και  1,30μ Χ.K.M. 7,26
5.8.2   Β΄ κατηγορίας μήκους από  1,30μ. και άνω Χ.K.M. 7,59
  5.9 Καυσόξυλα Χ.K.M. 4,28
5.10 ΄Εμφλοιες καπνόβεργες ΤΕΜΑΧΙΟ 0,20
5.11 Ρίψη  δένδρων (γηραιών και κουφαλερών ) από τα οποία  ουδένα ποσό τεχνικού 

ξύλου απολαμβάνεται
α) Στηθιαίας διαμέτρου από 0,35 μ. μέχρι και 0,55μ. 
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

1,76
2,97
4,97
7,82

  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 προ-
σαυξήσεις του κεφαλαίου ΙΙ της παρούσης.
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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.

4,49+1,60
6,51+1,25

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

K.M.
K.M.

4,74+1,71
7,72+1,32

  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.

5,77+2,12
8,80+1,64

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

K.M.
K.M.

6,39+2,39
9,36+2,00

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.

4,51+1,60
6,39+1,25

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

K.M.
K.M.

4,74+1,71
7,65+1,32

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.

5,11+1,83
7,94+1,36

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

K.M.
K.M.

5,49+1,94
9,42+1,43

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.

5,11+1,83
7,94+1,36

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

K.M.
K.M.

5,53+1,94
9,42+1,43

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.

6,45+2,29
9,42+1,86

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.

6,34+2,29
9,36+1,81

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

K.M.
K.M.

4,57+1,60
7,26+1,22

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.

4,11+1,22
6,11+0,97

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

Χ.K.M.
Χ.K.M.

4,11+1,21
6,11+0,84

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

Χ.K.M.
Χ.K.M.

3,14+1,21
5,26+0,84
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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.

4,35+1,22
6,39+0,99

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.

4,38+1,22
6,39+0,99

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

3. ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ

3.1 Έμφλοιος στρογγύλη ξυλεία

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.

5,09+0,84
6,23+0,55
7,65+0,41

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

Κ.Μ.
Κ.Μ.

5,13+1,94
8,80+1,40

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.

5,09+1,85
7,94+1,40

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

Κ.Μ.
Κ.Μ.

5,54+1,94
9,42+1,43

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

Κ.Μ.
Κ.Μ.

4,61+1,64
7,30+1,22

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.

5,09+1,53
6,39+1,33

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

Χ.Κ.Μ.
Χ.Κ.Μ.

4,74+1,36
5,77+1,21

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.

3,77+0,66
5,09+0,52
6,16+0,43
7,72+0,38

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.

3,61+0,60
4,61+0,43
5,54+0,38
6,80+0,30

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

Χ.Κ.Μ.
Χ.Κ.Μ.

4,51+1,21
5,83+0,92

3.7 Καύσιμο ξύλο (Καυσόξυλο)
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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.

3,25+0,55
4,51+0,41
5,42+0,36
6,74+0,29

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

Χ.Κ.Μ.
Χ.Κ.Μ.

4,16+1,21
5,54+0,92

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.

6,68

4,85
3.9 Για τα άφλοια και έμφλοια στρογγύλια Οξυάς και Δρυός κατάλληλα για δοκούς αγκύ-

ρωσης ΔΕΗ, ισχύει η τιμή της παρ. 3.4. (Α΄ Κατηγορίας) ως εξής :
                               α) Άφλοια : μειωμένη κατά 10%
                               β) Έμφλοια : προσαυξημένη κατά 10%

3.10 Για τη μετατόπιση προϊόντων που προέρχονται από καλλιεργητικές υλοτομίες πυκνο-
φυτειών 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

0,010+0,010
0,029+0,0089

4.2 Καπνόβεργες                                                                                         α) Όταν χ<= 5 εκατ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,0075+0,0085

Γ.  ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ
Για την εργασία αποφλοίωσης δασικών προϊόντων, εφόσον αυτή δεν περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις της παρ. Α., καθο-
ρίζουμε 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.

9,66
9,03
31,58
18,16
12,50

14,92
7,31
8,51
6,00

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

1.

2.

3.
4.
5.
6.

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 

Κ.Μ.
Κ.Μ.

Κ.Μ.
Κ.Μ.
Κ.Μ.
Κ.Μ.

Χ.Κ.Μ.
Χ.Κ.Μ..

2,86
3,31

2,86
3,31
3,83
4,80
1,52
1,43
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7.
8.

9.

Λεπτή στρογγύλη ξυλεία Λεύκης (από πεδινούς τεχνητούς λευκώνες)
 Βιομηχανικό ξύλο (χωρίς ζύγισμα) 
                                                            α) Κωνοφόρων 
                                                            β) Πλατυφύλλων 
Καύσιμο ξύλο (χωρίς ζύγισμα)
                                                            α) Κωνοφόρων
                                                            β) Πλατυφύλλων

Χ.Κ.Μ.

Χ.Κ.Μ.
Χ.Κ.Μ.

Χ.Κ.Μ.
Χ.Κ.Μ.

1,27

1,64
1,92

1,64
1,92

Ε.  ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ  - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  -  ΣΤΟΙΒΑΞΗ
Για τις εργασίες εκφόρτωσης, ταξινόμησης και στοίβαξης δασικών προϊόντων, εφόσον οι εργασίες ταξινόμησης και στοί-
βαξης δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις της παραγράφου Β., καθορίζουμε τις παρακάτω τιμές αμοιβής κατά μονάδα 
προϊόντος.

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.

1,24
1,53
1,24
1,07
0,92
1,07
1,07

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.

1,45
1,45
1,45
3,07
1,27
1,09

   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.

1,09
0,98
0,86
0,86

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.

2,52
2,52
2,86
3,31
1,66
1,45

   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.

1,53
1,45
1,45
1,45

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές της εκφόρτωσης των παραπάνω παρ. 1.4 και 5 ισχύουν όταν αυτή γίνεται με εργατικά χέρια 
ή με μηχανήματα (όχι ανατροπή).
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ΣΤ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Για την απόληψη του ξυλώδους όγκου:
Των ανεμοχιονορριμάτων κλπ.: Ισχύουν οι τιμές των 

παραπάνω παρ. Α., Β. προσαυξημένες ανάλογα με τις 
εδαφικές συνθήκες και τη διασπορά των ανεμοχιονορ-
ριμάτων κλπ. μέχρι του ποσοστού 25%. 

Των καμένων δασών: Ισχύουν οι τιμές των παραπάνω 
παρ. Α., Β., Γ., προσαυξημένες μέχρι του ποσοστού 15%.

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

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται η εργοδο-
τική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ των δασεργατών, η οποία 
επιβαρύνει τον εκμεταλλευτή του δάσους. Κατά την εκ-
μετάλλευση των δημοσίων δασών απ’ ευθείας από το 
κράτος με αυτεπιστασία χωρίς δημοπρασία (άρθρο 137 
παρ. 3 του ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα»), οι υλο-
τομικές 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, 
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, Βυτί-
νας, Αιγίου, Ξυλοκάστρου, Πύργου, Αγρινίου, Αμφιλοχίας, 
Μεσολογγίου, Ναυπάκτου, Λιδορικίου, Άμφισσας, Λαμί-
ας, Σπερχειάδος, Καρπενησίου και Νευροκοπίου, καθώς 
και για το Δημόσιο Δάσος Καμάρια Αγράφων περιοχής 
αρμοδιότητας του Δασαρχείου Καρδίτσας, εξαιτίας των 
συγκριτικά δυσμενέστερων συνθηκών παραγωγής των 
προϊόντων που διαπιστώνονται στις περιοχές αυτές, οι 
ανωτέρω τιμές ανάθεσης των εργασιών των παρ. Α., Β., 
Γ. του 1ου κεφαλαίου, είναι δυνατό να προσαυξάνονται 
μέχρι ποσοστού 10%.

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 20%.

Οι τιμές της στρογγύλης ξυλείας Οξυάς η οποία με-
τράται ανά κορμοτεμάχιο σε κ.μ. προσαυξάνονται κατά 
ποσοστό 15%.

Οι τιμές της στρογγύλης ξυλείας των κωνοφόρων η 
οποία μετράται ανά κορμοτεμάχιο σε κ.μ προσαυξάνο-
νται κατά ποσοστό 12%.

Οι τιμές όλων των λοιπών προϊόντων κατά ποσοστό 
10%.

Αν ο ίδιος φορέας κατά τη μετατόπιση - μεταφορά, για 
οποιοδήποτε λόγο, δεν εκτελέσει τις εργασίες ταξινόμη-

σης και στοίβαξης ή της στοίβαξης των δασικών προϊ-
όντων κατά κατηγορία, τότε τα παραπάνω ποσοστά θα 
υπολογίζονται επί των τιμών της παρ. Β. του 1ου Κεφα-
λαίου, αφαιρουμένων των τιμών των παρ. Ε 2 (ταξινόμη-
σης 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 στρογγύ-
λης ξυλείας και των στρογγυλίων - σχιζών από ψυχρόβιες 
Πεύκες (Μαύρη - Δασική - Λευκόδερμος), καθώς επίσης 
από Ελάτη, Ερυθρελάτη και Οξυά, κατά ποσοστό 30%.

Οι τιμές των προϊόντων Λεύκης κατά ποσοστό 10%.
Οι τιμές όλων των λοιπών προϊόντων κατά ποσοστό 

20%.
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., Γ., 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 10%
Από 51 μέχρι 100  χλμ.  απόσταση 15%
Από 101  μέχρι 150  χλμ. απόσταση 20% 
Από 151 χλμ.  και άνω απόσταση 25% 
Νησιωτικές περιοχές 35%

E. Προσαύξηση καλής εκτέλεσης των δασικών εργα-
σιών (10%)

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 10% 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 επιμελημένης 
ταξινόμησης και στοίβαξης των προϊόντων, της μη πρό-
κλησης φθορών στα προϊόντα κ.λπ..

Η καλή εκτέλεση των εργασιών, ως ανωτέρω, θα δια-
πιστώνεται 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. του 2ου Κεφαλαίου πρέπει απαραίτητα να προβλέ-
πονται αυτές, στο σχετικό συμφωνητικό ανάθεσης και 
για το λόγο αυτό σε ειδική παράγραφο των συμφωνητι-
κών 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 
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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 συμπε-
ριλαμβάνονται στην αριθμ. 224810/3096/27-7-1977 δι-
αταγή «Περί καλλιεργητικών υλοτομιών κατ’ αποκοπή».

Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι οι καλλιεργητικές υλοτομίες 
θα πρέπει να εκτελούνται πλήρως σε όλες τις επιφάνειες 
πυκνοφυτειών, κορμιδίων και λεπτών κορμών των συ-
στάδων, οι οποίες περιλαμβάνονται στους πίνακες Υλο-
τομίας των μελετών διαχείρισης του τρέχοντος έτους, 
καθώς και των ανυλοτόμητων συστάδων προηγούμενων 
ετών και τούτο θα αποτελεί επιδίωξη και θα τίθεται ως 
όρος στα συμφωνητικά ανάθεσης των υλοτομιών, ώστε η 
υλοτομική επέμβαση να είναι καθολική στο χώρο της συ-
στάδας 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 δασεργά-
τες, 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 από-
στασης μετατόπισης - μεταφοράς.

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

Κατά τον υπολογισμό της μέσης απόστασης μετατόπι-
σης - μεταφοράς δασικών προϊόντων θα λαμβάνεται υπό-
ψη ότι, η κλίση της κεντρικής γραμμής (σύρτας) μετατόπι-
σης - μεταφοράς θα πρέπει να κυμαίνεται 15% περίπου.

Άρθρο 3
Καταργούμενες διατάξεις

Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται η υπ’ αρ. 
151362/673/21-02-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τιμές ανάθεσης υλοτομι-
κών εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής» (Β’ 707).

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Από την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού προϋπολογισμού, ανάλογα με τις κατ’ έτος ανά-
γκες των περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, οι οποίες 
θα καλυφθούν από τον ΑΛΕ 2420989001 «Έξοδα για λοι-
πές υπηρεσίες» του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων 
του Ε.Φ. 1031- 209-0000000 «Γενική Γραμματεία Δασών» 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Περιβάλλοντος 
Οικονομικών και Ενέργειας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ   
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*02064721712220012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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