
 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Προσδιορισµός του Κόστους Ζηµίας(ΚΖ)  έκτασης και της αποκατάστασης αυτής  

                µετά από Καταστροφή.  

 

         Από περιφερειακές δασικές υπηρεσίες της χώρας τίθενται ερωτήµατα σχετικά µε τον 

υπολογισµό των χρηµατικών ποσών που βεβαιώνονται από αυτές δια των πρωτοκόλλων 

διοικητικής αποβολής που εκδίδει ο ∆ασάρχης για διακατοχικές πράξεις που 

πραγµατοποιούνται σε δηµόσιες δασικού χαρακτήρα και δηµόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις, 

για τον οποίο δεν υπάρχει ενιαία αντιµετώπιση όπως διαπιστώσαµε από το πρόγραµµα 

«∆ιαύγεια». Για το λόγο αυτό, µε την παρούσα παρέχεται τρόπος υπολογισµού της 

επελθούσης ζηµίας, της αποκατάστασης αυτής καθώς και της αποζηµιώσεως χρήσης της 

καταστραφείσας έκτασης(παρ.1 άρθρο 61 Ν.∆.86/69) και θα χρησιµοποιείται κατά τη 

σύνταξη των Πρωτοκόλλων ∆ιοικητικής Αποβολής(Π.∆.Α.). Παράλληλα, ο προσδιορισµός 

αυτός θα χρησιµοποιείται και σε κάθε άλλη περίπτωση που από τη δασική νοµοθεσία 

απαιτείται. 

       Κύριο αντικείµενο της παρούσας οδηγίας είναι η ανάπτυξη υποδείγµατος εκτίµησης του 

κόστους των ζηµιών και του κόστους αποκατάστασης αυτών, στηριζόµενοι στη µέθοδο 

εκτίµησης του κόστους αποκατάστασης ή κόστους αντικατάστασης ή κόστους 

υποκατάστασης, η οποία θεωρείται ως η πιο συχνά εφαρµοζόµενη µέθοδος στην εκτίµηση 

ζηµιών και την οποία πραγµατεύθηκε το πρόγραµµα MASIFF. Το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα 

MASIFF υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστηµα 2009-2010 µε τίτλο “Ανάπτυξη 
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µεθοδολογίας για την ανάλυση των κοινωνικοοικονοµικών επιπτώσεων των δασικών 

πυρκαγιών και οικονοµική αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης των πυρκαγιών”. Στην 

υλοποίηση του προγράµµατος συµµετείχε το Ινστιτούτο Μεσογειακών ∆ασικών 

Οικοσυστηµάτων και Τεχνολογίας ∆ασικών Προϊόντων. 

Η ως άνω µέθοδος βασίζεται στην ιδέα ότι το κόστος αντικατάστασης των αγαθών και των 

υπηρεσιών που παρέχει ο φυσικός πόρος µπορεί να δώσει µια εκτίµηση της αξίας του πόρου 

αυτού. Η ιδέα αυτή στηρίζεται στο σκεπτικό ότι εάν ο κόσµος υπόκειται  σε κάποιες δαπάνες 

για να αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ενός οικοσυστήµατος, τότε οι υπηρεσίες αυτές αξίζουν 

το λιγότερο µε το ποσό που πλήρωσε ο κόσµος για να τις αντικαταστήσει. 

     Για τη διαµόρφωση αλγορίθµου, λαµβάνονται υπόψη οι κάτωθι ορισµοί: 

i)  Αξία ενός αγαθού ή µιας υπηρεσίας είναι η καταλληλότητά τους να ικανοποιούν 

ανθρώπινες και οικονοµικές ανάγκες (Καραµέρης 1988). 

ii) Αξία ενός οικοσυστήµατος είναι η τιµή που µπορεί να τεθεί στο φυσικό κεφάλαιο του 

οικοσυστήµατος µε βάση την τιµή των φυσικών πόρων που θα αποφέρει κάθε χρόνο 

(Wikipedia 2011), και  

iii) Η οικονοµική αξία ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας µετράται κυρίως µε το ποσό που 

οι άνθρωποι είναι πρόθυµοι να πληρώσουν για το προϊόν και λιγότερο µε το πόσο κοστίζει η 

προµήθειά του (Barbier et al. 1997). 

           Μετά τα ανωτέρω καθορίζουµε τον εξής αλγόριθµο υπολογισµού της επελθούσης 

ζηµίας και της αποκατάστασης αυτής σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα και δηµόσιες 

χορτολιβαδικές εκτάσεις:  

ΚΖ = Ε * ΕΖ * ΚΑ * (1+ρ)
t
 

όπου 

ΚΖ    =   Κόστος ζηµίας από καταστροφή 

Ε      =  Εµβαδόν έκτασης 
ΕΖ    =  Επίπεδο ζηµιών 

ΚΑ   =  Κόστος αποκατάστασης 
ρ      =  ∆ασικό επιτόκιο  

t       =   περίοδος αποκατάστασης 
 

1.  Εµβαδόν έκτασης(Ε) 

     Λαµβάνεται το ακριβές εµβαδόν της καταστραφείσας έκτασης σε στρέµµατα. 

 

2.  Επίπεδο ζηµιών(ΕΖ) 

     Γίνεται εκτίµηση του ποσοστού της καταστροφής που προξενήθηκε στην έκταση και 
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επιλέγεται ανάλογα η τιµή από τη δεύτερη στήλη του παρακάτω πίνακα 

Επίπεδο ζηµίας (%) Τιµή επιπέδων ζηµίας  

 

0-30 

 

0.15 

31-70 0.5 

71-100 0.85 

    Η τιµή του επιπέδου ζηµίας µπορεί να γίνει µονάδα(1) στην περίπτωση που αποκαλύπτεται 

το µητρικό πέτρωµα ή στην περίπτωση που το έδαφος χάσει τις φυσικοχηµικές του 

ιδιότητες(δεν δύναται να αναπτυχθεί βλάστηση), καθώς και στις κάτωθι περιπτώσεις: 

α) Στις φρυγανώδεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις, 

β) στις ασκεπείς κορυφές ή αλπικές ζώνες των ορέων καθώς και  

γ)στα διάκενα των δασών. 

 

3.  Κόστος αποκατάστασης (ΚΑ). 

         To κόστος αποκατάστασης εκτιµάται µε βάση το κόστος αναδάσωσης. Για την εκτίµηση 

του κόστους αναδάσωσης χρησιµοποιείται ο τύπος της αριθ.165384/405/30-1-

2012(Β΄1105/2012) εγκυκλίου µας, προσαυξάνοντας τον αριθµό των φυτών σε 200 αντί 100 

του τύπου, και σύµφωνα µε το ισχύον αναλυτικό τιµολόγιο αναδασωτικών 

εργασιών(Α.Τ.Α.Ε) και έργων πρασίνου(ΠΡΣ). 

 

4.  ∆ασικό επιτόκιο(ρ) 

      Σύµφωνα µε την αριθ.171010/101/23-5-2012 εγκύκλιό µας, το κοινωνικό επιτόκιο 

προεξόφλησης θα ισούται µε 3,5%(ρ = 0,035). 

 

5.  Περίοδος αποκατάστασης(t). 

     Η µεθοδολογία ταχείας εκτίµησης βασίζεται στην εκτίµηση της χαµένης αξίας του 

περιουσιακού στοιχείου (της αξίας δάσους). Ως εκ τούτου ο χρόνος αποκατάστασης είναι το 

χρονικό διάστηµα που απαιτείται για να ανακτήσει το δάσος την αξία που είχε πριν την 

καταστροφή. Αυτό σηµαίνει ότι όσο µεγαλύτερης ηλικίας είναι το δάσος, τόσο µεγαλύτερο 

χρόνο χρειάζεται για να ανακτήσει την πλήρη αξία του µετά από µια καταστροφή. Για το λόγο 

αυτό θα γίνεται εκτίµηση της ηλικίας της βλάστησης που καταστράφηκε και θα λαµβάνονται 

ανάλογα οι τιµές από τη στήλη(3) του παρακάτω πίνακα 
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Κλάσεις ηλικίας Χρόνος αποκατάστασης 

(έτη) 

(1+ρ)
t
 

0-30 έτη 15 1,675349 

30-50 έτη 40 3,95926 

>50 έτη 60 7,878091 

Εάν η κατεστραµµένη έκταση δεν έφερε δασική βλάστηση, ο χρόνος αποκατάστασης 

καθορίζεται στα 5 χρόνια[(1+ρ)
t
 =1,187686]. 

         Οι Γενικές ∆/νσεις ∆ασών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων παρακαλούνται να 

κοινοποιήσουν την παρούσα στις ∆ασικές υπηρεσίες ευθύνης τους, για την πιστή εφαρµογή 

της. 
 

                                                                                      Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΑΣΩΝ 

 

 

                                                                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ  
 
Εσωτερική ∆ιανοµή 

1. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών 

        Ενταύθα 

2. Γενική ∆/νση Ανάπτυξης και Προστασίας    
          ∆ασών και Φ.Π. 

- ∆/νσεις 
        Ενταύθα 
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