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ΠΡΟΣ: Εθνικό Τυπογραφείο
(Για τη δημοσίευση)
ΚΟΙΝ.: ΥΠΕΝ
1) Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
κου Σωκράτη Φάμελλου
2) Γραφείο Γεν. Γραμματέως Περιβάλλοντος,
κας Χρ. Μπαριτάκη
3) Γενική Δ/νση Αν. & Προστ. Δασών & Αγρ/ντος

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. 151344/165/18-1-2017 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 206 Β΄) με τίτλο
«Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης
των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών»

ΑΠΟΦΑΣΗ
O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 9 του Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 παρ. 9
του Ν. 4280/14 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − βιώσιμη ανάπτυξη
οικισμών − ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 159).
2. Την αριθ. 151344/165/18-1-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 206 Β΄) με τίτλο «Καθορισμός
τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών –
πεζοπορικών μονοπατιών».
3. Την απόφαση του Πρωθυπουργού 2876/7-10-2009 “Αλλαγή τίτλου Υπουργείων” (ΦΕΚ Β 2234).
4. To Π.Δ 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
(ΦΕΚ Α 167).
5. To Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 21).
6. Τα άρθρα 2, 3 και 4 του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων με τα οποία το
Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού μετονομάζεται σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετονομάζεται σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ
Α 114).
7. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 116).
8. Την αριθ. Υ198/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (ΦΕΚ Β 3722).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό
προϋπολογισμό
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
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Τροποποιούμε την αριθ. 151344/165/18-1-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 206 Β΄) με τίτλο
«Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των
ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών» ως ακολούθως:
1) Αναδιατυπώνεται το προοίμιο με αρίθμηση 12 της ανωτέρω Υπουργικής απόφασης ως εξής:
“12) Το Ν. 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α 216), όπως ισχύει”.
2) Αναδιατυπώνεται η παρ. 4α του άρθρου 11 της εν λόγω Υ.Α. ως εξής:
«Για την κατασκευή ή συντήρηση ενός ορειβατικού – πεζοπορικού μονοπατιού χρησιμοποιείται το
διάγραμμα ύλης μελετών (Παράρτημα Ι) στο σύνολο του. Όταν όμως τα προς κατασκευή ή
συντήρηση μονοπάτια αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου έργου διαμόρφωσης χώρων και υπαίθριας
αναψυχής, λαμβάνεται υπόψη το ανωτέρω διάγραμμα ύλης και στη μελέτη ενσωματώνονται τα
απαραίτητα κεφάλαια που αφορούν στα μονοπάτια χωρίς να γίνονται επαναλήψεις.»
3) Αναδιατυπώνεται το α’ εδάφιο της παρ. 1β του άρθρου 13 της εν λόγω Υ.Α. ως εξής:
«Εκτός από τη δασική υπηρεσία, δικαιούχοι για την κατασκευή και συντήρηση ορειβατικών –
πεζοπορικών μονοπατιών δύναται να είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’
βαθμού, οι φορείς διαχείρισης προστατευομένων περιοχών καθώς και τα σωματεία ορειβατών,
πεζοπόρων και αναρριχητών, φιλοπεριβαλλοντικοί, κυνηγετικοί και ποδηλατικοί σύλλογοι ή / και
σωματεία, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας - Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), οι Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) και η αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού μετά από έγκριση δασικής μελέτης που ακολουθεί το
διάγραμμα ύλης του Παραρτήματος Ι της παρούσας.»
4) Καταργείται η παρ.2γ του άρθρου 13 της αριθ. 151344/165/18-1-2017 υπουργικής απόφασης.
5)

Αναδιατυπώνεται η παρ. 1 του άρθρου 14 της εν λόγω Υ.Α. ως εξής:
«Η μελέτη ανακατασκευής ή/και συντήρησης υφιστάμενων μονοπατιών συντάσσεται είτε από
τη δασική υπηρεσία και τους δικαιούχους, είτε ανατίθεται από τους δικαιούχους του άρθρου 13 της
παρούσης σε ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών μελετών της κατηγορίας 24 του άρθρου μόνο Π.Δ.
541/1978, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της δασικής υπηρεσίας.»
6) Στο άρθρο 9 παρ. β) διαγράφεται η φράση «Στο άρθρο 11 της παρούσης περιγράφονται οι
διαστάσεις και τα χρώματα των πινακίδων κατεύθυνσης.»
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 151344/165/18-1-2017 απόφασή μας (ΦΕΚ 206 Β΄).
Η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνες σε βάρος του τακτικού Προϋπολογισμού και να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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