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To Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής θα χρηµατοδοτήσει κατά 

το τρέχον έτος τις Περιφερειακές ∆ασικές Υπηρεσίες προκειµένου να υλοποιήσουν πρόγραµµα 

για την προστασία των ∆ασών. 

Το πρόγραµµα έχει σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας των ∆ασικών Υπηρεσιών των 

Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων ώστε να είναι εφικτός ο άµεσος έλεγχος καταγγελιών και η δίωξη 

δασικών και αγρονοµικών παραβάσεων, η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και λοιπών δασικών 

ανοµηµάτων και η συστηµατική εν γένει παρουσία των δασικών υπαλλήλων µέσα στα δασικά και 

αγροτικά οικοσυστήµατα. Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται απαραίτητη η λειτουργία των 

∆ασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων τις απογευµατινές ώρες των εργάσιµων 

ηµερών καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες εργασίας, σύµφωνα µε την 

παρεχόµενη από τις κείµενες διατάξεις δυνατότητα καθορισµού του ωραρίου εργασίας των 

υπηρετούντων κατηγοριών και κλάδων δασικών υπαλλήλων και τα ειδικώς καθοριζόµενα στην 

παρούσα. 

 

Επισηµαίνουµε ότι  ο έλεγχος  του δασικού πλούτου αλλά και των διενέξεων πολιτών κυρίως 

τις µη εργάσιµες ώρες και τις εξαιρέσιµες ηµέρες, κατά τις οποίες παρατηρούνται και οι 

περισσότερες παράνοµες πράξεις  είναι αναγκαίος, για την απρόσκοπτη και αποτελεσµατική 

εκτέλεση των καθηκόντων δασοπροστασίας που έχουν ανατεθεί από την ισχύουσα νοµοθεσία 

(Ν∆ 86/69, 998/79, 1845/89 κλπ) στις ∆ασικές Υπηρεσίες, αλλά και των αγροτικών παραβάσεων 

(ν.3938/2011). 

  

Για να ανταποκριθούν οι ∆ασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων στα 

καθήκοντα τους και κυρίως στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, στον έλεγχο της 

λαθροθηρίας, των καταπατήσεων αλλά και στην άσκηση των αρµοδιοτήτων αγροτικής 

ασφάλειας που έχουν αναλάβει, απαιτείται η οργάνωση της λειτουργίας τους, η αξιοποίηση του 

εµψύχου δυναµικού τους και η συνεργασία τους µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και κυρίως 

τους Ο.Τ.Α., την Ελληνική Αστυνοµία και το Πυροσβεστικό Σώµα, ώστε να υπάρχει ο 

απαραίτητος συντονισµός δράσεων και οι διατιθέµενοι πόροι για τα δασική και αγροτική 

προστασία να αξιοποιούνται στο έπακρον. 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, στα πλαίσια των 

πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον Τακτικό Προϋπολογισµό Εξόδων του, θα  χρηµατοδοτήσει 

τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις προκειµένου να εξασφαλιστεί η λειτουργία τους τις 

απογευµατινές ώρες, τις αργίες και τις εξαιρέσιµες ηµέρες, σύµφωνα µε τον παρακάτω 

σχεδιασµό:    
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1. Στις ∆ιευθύνσεις ∆ασών χωρίς ∆ασαρχεία και σε κάθε ∆ασαρχείο (103 συνολικά µονάδες) θα 

λειτουργεί όλο το έτος και κάθε εργάσιµη ηµέρα, απογευµατινή υπηρεσία (βάρδια) καθώς και 

αντίστοιχη υπηρεσία τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες εργασίας, η οποία θα 

επιλαµβάνεται προληπτικά και κατασταλτικά για τον έλεγχο καταγγελιών και την δίωξη 

παραβάσεων του δασικού κώδικα και των αγρονοµικών παραβάσεων. Η κατά τα ανωτέρω 

εργασία θα παρέχεται από υπαλλήλους των κλάδων ∆Ε ∆ασοφυλάκων-Γεωτεχνικών, ΥΕ 

∆ασοφυλάκων, ∆Ε16 Οδηγών και ∆Ε Τεχνικών Οδηγών, ΤΕ & ∆Ε Εργοδηγών, ∆Ε Τεχν. ∆οµ. 

Εφαρµογών, ∆Ε Τεχν. Χειρ. Μηχανηµάτων και ΥΕ Υπάλληλοι ∆ασοπροστασίας, βάση 

προγράµµατος που θα εκδίδεται σε µηνιαία βάση. Ο αριθµός των δασικών υπαλλήλων που θα 

συµµετέχουν στις κατά τα ανωτέρω καθοριζόµενες βάρδιες θα είναι τουλάχιστον τρεις (3) 

δυναµένων να αυξηθούν ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες και την δυνατότητα των υπηρεσιών 

µε βάση το συνολικό αριθµό των υπηρετούντων υπαλλήλων στις προαναφερόµενες κατηγορίες 

και κλάδους προσωπικού.       

Για την εργασία των Κυριακών και εξαιρέσιµων ηµερών θα παρέχεται αποζηµίωση προς 

συµπλήρωση της εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας των συµµετεχόντων στον 

προγραµµατισµό, στο πλαίσιο των ωρών και της δαπάνης που καθορίζονται στο συνηµµένο 

παράρτηµα. 

Για την απρόσκοπτη λειτουργία των ∆ιευθύνσεων ∆ασών χωρίς ∆ασαρχεία και των ∆ασαρχείων 

τις απογευµατινές ώρες των εργάσιµων ηµερών, τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες 

και για όλο το διάστηµα του έτους, θα ορίζεται ως επικεφαλής βάρδιας δασικός υπάλληλος από 

τους κλάδους ΠΕ Γεωτεχνικώς-∆ασολόγων ή ΤΕ ∆ασοπόνων. Η απασχόληση των ανωτέρω, 

δεδοµένων των υπηρεσιακών αναγκών και της υποχρέωσης να παρέχουν εργασία και τις πρωινές 

ώρες, θα είναι υπερωριακή σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 

2. Για τις ∆ιευθύνσεις ∆ασών χωρίς ∆ασαρχεία και τα ∆ασαρχεία προβλέπεται επίσης η δυνατότητα 

προγραµµατισµού εποχούµενων περιπόλων για την πραγµατοποίηση ελέγχων και την εξέταση 

καταγγελιών, εντός ή εκτός του ανωτέρω ωραρίου εργασίας, όλες τις µέρες της εβδοµάδας. Για το 

σκοπό αυτό οι δασικοί υπάλληλοι που συµµετέχουν στα εποχούµενα περίπολα θα έχουν την 

δυνατότητα πραγµατοποίησης µέχρι δέκα (10) διανυκτερεύσεων ανά µήνα. Στη συγκρότηση των 

περιπόλων θα συµµετέχουν από δύο έως και τέσσερις δασικοί υπάλληλοι από τις 

προαναφερόµενες στις παραγράφους (1) και (2) της παρούσας, κατηγορίες και κλάδους 

προσωπικού, εκ των συµµετεχόντων δηλαδή στις βάρδιες, ανάλογα µε το συνολικό προσωπικό 

κάθε υπηρεσίας.  

Οι προϊστάµενοι των υπηρεσιών θα καταρτίζουν πρόγραµµα για την λειτουργία των περιπόλων 

δασοπροστασίας και θα καθορίζουν λεπτοµέρειες του έργου και των δροµολογίων που θα 

ακολουθούνται. Η κίνηση των περιπόλων πρέπει να γίνεται µε προκαθορισµένο, από τον εκάστοτε 

προϊστάµενο, δροµολόγιο και να ενηµερώνονται και οι λοιποί φορείς που εκτελούν ανάλογα 

περίπολα, όπως η Πυροσβεστική Υπηρεσία, έτσι ώστε να µη συµπίπτουν οι διαδροµές τους. Για 

το χρονικό διάστηµα από Ιούλιο έως Σεπτέµβριο θα λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για την 

υποστήριξη και το συντονισµό των περιπόλων, µε τους λοιπούς εµπλεκόµενους φορείς, στα 

πλαίσια της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών.  

3. Σε περίπτωση που κάποια υπηρεσιακή µονάδα (∆/νση ∆ασών άνευ ∆ασαρχείου ή ∆ασαρχείο) δεν 

έχει τη δυνατότητα υλοποίηση του σχεδιασµού σύµφωνα µε την παρούσα, παρέχεται η 

δυνατότητα στον οικείο ∆ιευθυντή ∆ασών ή τον ∆/ντη Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών 

(προκειµένου για τις ∆/νσεις ∆ασών άνευ ∆ασαρχείων), τηρουµένων των προϋποθέσεων των 

παραγράφων 1, 2 και 3 της παρούσας, να λάβουν κάθε αναγκαίο µέτρο για την καθοριζόµενη 

λειτουργία των βαρδιών και των περιπόλων, χρησιµοποιώντας όλο το διαθέσιµο δασικό 

προσωπικό των δασικών υπηρεσιών της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.  

4. Οι ∆/νσεις Συντονισµού και Επιθεώρησης και οι ∆/νσεις ∆ασών µετά ∆ασαρχείων, θα 

υποστηρίζουν και θα ελέγχουν την τήρηση του προγράµµατος δασοπροστασίας, µε τη 

συγκρότηση συνεργείου επιφυλακής στο οποίο θα συµµετέχουν 2 υπάλληλοι (ένας εκ των οποίων 

των κλάδων ΠΕ Γεωτεχνικών-∆ασολόγων ή ΤΕ ∆ασοπόνων) και θα λειτουργεί τις απογευµατινές 

ώρες των εργάσιµων ηµερών, τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, όλο το έτος. Η 
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απασχόληση των ανωτέρω, δεδοµένων των υπηρεσιακών αναγκών και της υποχρέωσης να 

παρέχουν εργασία και τις πρωινές ώρες, θα είναι υπερωριακή σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

5. Πέραν των ανωτέρω, εξασφαλίζονται οι µετακινήσεις του προσωπικού των ∆/νσεων ∆ασών της 

προηγούµενης παραγράφου για την υποστήριξη των ∆ασαρχείων και τον έλεγχο υλοποίησης του 

προγράµµατος, σύµφωνα µε την παρούσα. 

6. Κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, όταν εκδηλώνεται δασική πυρκαγιά, η οικεία 

πυροσβεστική υπηρεσία ή κλιµάκιο θα ενηµερώνει την τοπική δασική αρχή για το περιστατικό της 

πυρκαγιάς. Ο προϊστάµενος της δασικής υπηρεσίας ή ο επικεφαλής της βάρδιας ή της περιπόλου, 

θα µεταβαίνει στον τόπο της πυρκαγιάς και θα συνεργάζεται µε τον διοικητή του πυροσβεστικού 

κλιµακίου, για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του συµβάντος και τη συγκρότηση του 

Σ.Τ.Ο., εφόσον αυτό απαιτείται από την εξέλιξη του περιστατικού.   

Εκπρόσωποι της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών θα συµµετέχουν στο Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ και στο 

επιχειρησιακό κέντρο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας. Αντίστοιχα,  δασικοί 

υπάλληλοι των ∆ασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων θα συµµετέχουν  στα 

αντίστοιχα επιτελικά-συντονιστικά όργανα σε τοπικό επίπεδο, όταν λαµβάνεται αρµοδίως 

απόφαση  για τη  σύγκλιση τους. 

Για την υποστήριξη των µέτρων δασοπροστασίας και το συντονισµό των υπηρεσιών θα 

λειτουργεί στην Αθήνα το Συντονιστικό Κέντρο ∆ασοπροστασίας (Τέρµα Αλκµάνος-Ιλίσια), µε 

τηλέφωνο επικοινωνίας το τετραψήφιο 1591. 

Η δαπάνη που θα προκύψει από την υλοποίηση του  ανωτέρω σχεδιασµού κατά το εναποµένον 

χρονικό διάστηµα του έτους (8 µήνες), θα καλυφθεί µε µεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων στους 

προϋπολογισµούς εξόδων των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων (Ειδικός Φορέας 073) από τον 

τακτικό προϋπολογισµό εξόδων (ΚΑΕ 5242) του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής. 

Οι προϊστάµενοι των ∆ασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων έχουν την ευθύνη 

για την υλοποίηση και παρακολούθηση της εφαρµογής του προγράµµατος και την ρύθµιση της 

υπηρεσίας και των προβλεπόµενων συνεργείων επιφυλακής των δασικών υπαλλήλων. 

Παρακαλούµε για τις περαιτέρω ενέργειές σας προς τις ∆/νσεις ∆ιοίκησης των οικείων 

Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων προκειµένου να καθοριστεί το ωράριο εργασίας για τους κλάδους 

της παραγράφου 1 της παρούσας, για όλο το 24ώρο, συµπεριλαµβανοµένων και των Κυριακών και 

εξαιρέσιµων ηµερών, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 23 παρ. 1 του ν.1735/1987 

(Α/195). 

Επιπροσθέτως παρακαλούµε και για τις σχετικές οδηγίες σας προς τις ∆ασικές Υπηρεσίες της 

οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ώστε να υλοποιηθεί απρόσκοπτα ο σχεδιασµός µας, σύµφωνα 

µε τις οδηγίες, τους αναλυτικούς πίνακες και τα λοιπά στοιχεία της παρούσας. 

                                                                            

 

    

                                                                Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ , 

                                                     ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  

 

 

 

                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
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Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.  

(ανήκει στην αριθµ. 169558/1675/27-4-2012 εγκύκλιο Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής) 

 

1.    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΡΑΤΟΥΣ 

- Γενικούς Γραµµατείς Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων.  

                             Έδρες τους.  
 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. 

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  

 

      -    Γραφείο Υπουργού 

      -    Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού  

      -    Γραφείο Υφυπουργού 

      -    Γραφείο Γενικού Γραµµατέα  

                κ. Ά. Aλεξόπουλου 

                        Αµαλιάδος 17-Αµπελόκηποι  

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

Γραφείο Υπουργού 

κ.Αν.Γιαννίτση 

              Σταδίου 27-Αθήνα  

 

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ.∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

- Γραφείο Υπουργού  

- Γραφείο Υφυπουργού 

          Βασ.Σοφίας 10-Αθήνα 

 

4. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Γραφείο Γενικού Γραµµατέα  

κ. Θεόδωρου Μπούφη 

             Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα 

                    

5. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  
   -  Γραφείο Αρχηγού                   

                    Μουρούζη   4      

5. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ   

- Γενικές ∆/νσεις ∆ασών και Αγροτικών υποθέσεων  

- ∆/νσεις ∆ασών Συντονισµού και Επιθεώρησης 

- ∆/νσεις ∆ασών  

- ∆ασαρχεία     -    Έδρες τους 

6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

- Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών  

- Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Ανάπτυξης και Προστασίας 

  ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος 

- ∆/νσεις ∆ασών Κεντρικής Υπηρεσίας                                    

                                    Ενταύθα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ι  :    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΜΕΤΡΩΝ  ∆ΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.  

Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (∆ασαρχείων ή ∆/νσεων ∆ασών χωρίς ∆ασαρχεία) 

Σε κάθε ∆ασαρχείο και ∆/νση ∆ασών χωρίς ∆ασαρχεία θα λειτουργεί, όλο το έτος και όλες τις ηµέρες της 

εβδοµάδας, απογευµατινή υπηρεσία (βάρδια) στην οποία θα συµµετέχουν υπάλληλοι των κλάδων ∆Ε 

∆ασοφυλάκων- Γεωτεχνικών, ΥΕ ∆ασοφυλάκων, ∆Ε Οδηγών και λοιποί κλάδοι δασικών Υπαλλήλων. 

Για τη διαµόρφωση του κόστους των µέτρων του προγράµµατος υπολογίστηκε ως ελάχιστος αριθµός υπαλλήλων 

για την κάλυψη της απογευµατινής βάρδιας οι τρείς (3) υπάλληλοι. Οι ανωτέρω προβλέπεται να απασχολούνται 

εκτός από την απογευµατινή βάρδια των εργασίµων ηµερών και κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιµες 

ηµέρες και για το σκοπό αυτό έχει γίνει η ανάλογη πρόβλεψη για την αποζηµίωση τους, προς συµπλήρωση της 

εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας τους. 

Συνεπώς για την πλήρη κάλυψη των παραπάνω ηµερών (απογευµατινές ώρες εργάσιµων ηµερών, Σάββατα, 

Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες) απαιτείται να συµµετάσχουν τουλάχιστον 5 (πέντε) υπάλληλοι της 

κατηγορίας ∆Ε ή ΥΕ ∆ασοφυλάκων και Οδηγών κλπ δασικών υπαλλήλων ανά υπηρεσία 

Για την εργασία Σαββάτου θα παρέχονται ηµέρες ανάπαυσης την επόµενη εβδοµάδα ενώ και  για την  εργασία 

των Κυριακών και εξαιρέσιµων ηµερών  θα καταβάλλεται αµοιβή προς συµπλήρωση της εβδοµαδιαίας  

υποχρεωτικής εργασίας τους (όπως παρατίθεται κατωτέρω). 

 
II.   ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ (προσωπικού που θα παρέχει απογευµατινή εργασία 
Παρεχόµενη εργασία Εργασία κατά τις Κυριακές 

Απαιτούµενες ώρες/ υπηρεσία 6 υπαλλ.* 8ώρες* 52=   2.496 ώρες/υπηρεσία 

∆απάνη ανά υπηρεσία 2.496 ώρες *3,5 ευρώ = 7.488 € 

Συνολική δαπάνη 7.488 €* 103 υπηρεσίες = 771.264 € 

III. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΠΟΛΩΝ ΣΤΑ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ∆/ΝΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΩΝ 

Περίοδος υλοποίησης Από Ιανουάριο µέχρι ∆εκέµβριο, µήνες δώδεκα (12) 

Αριθµός περιπόλων / υπηρεσία: Ένα (1) των δύο ή τριών ή τεσσάρων ατόµων, ανάλογα µε το 

συνολικό προσωπικό κάθε υπηρεσίας 

Περίπολα ανά µήνα : 10 διανυκτερεύσεις / µήνα/ υπάλληλο 

Σύνθεση περιπόλων : Για κάθε περίπολο ένας επικεφαλής (δασολόγος ή δασοπόνος) και  

1, 2 ή 3 δασοφύλακες εκ των συµµετεχόντων στις βάρδιες της 

προηγούµενης ενότητας (δράσης) 

∆απάνη ανά υπηρεσία 2 υπαλλ.* 10 διανυκτερεύσεις * 40€ *12 µήνες = 9.600 € 

3 υπαλλ.* 10 διανυκτερεύσεις * 40€ *12 µήνες = 14.400 € 

4 υπαλλ.* 10 διανυκτερεύσεις * 40€ *12 µήνες = 19.200 € 
Συνολική δαπάνη 9.600*20 υπηρεσίες =192.000 € 

14.400*59 υπηρεσίες = 849.600 € 

19.200*24 υπηρεσίες = 460.800 € 

Συνολική δαπάνη: 1.502.400 € 
 IV. ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 

Περίοδος συγκρότησης: Από Ιανουάριο µέχρι ∆εκέµβριο, µήνες δώδεκα (12) 

Χρόνος εργασίας (ηµερήσιος): Τέσσερις (4) ώρες εκτός κανονικού ωραρίου και µέχρι  

20/ ανά µήνα 

Σύνθεση συνεργείου: Ένας ∆ασικός Υπάλληλος ΠΕ ∆ασολόγος ή ΤΕ ∆ασοπόνος 

Αριθµός υπαλλήλων ανά υπηρεσία 1 υπαλλ. * 20 ώρες * 52 εβδοµάδες = 1.040ώρες 

Σύνολο ωρών: (σε 103 

υπηρεσίες) 

1.040 ώρες * 103 υπηρεσίες = 107.120 ώρες απογευµατινής 

υπερωριακής εργασίας  

∆απάνη ανά υπηρεσία : 1.040ώρες*7.5€/ώρα = 7.800 € 

Συνολική δαπάνη απογ. εργασίας: 7.800 € * 103 Υπηρεσίες = 803.400 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ 1 υπάλλ* 10 ώρες *52 εβδοµάδες = 520 ώρες 

Σύνολο ωρών 520 ώρες *103 = 53.560 ώρες 

∆απάνη ανά υπηρεσία 520 ώρες * 8,5 ευρώ = 4.420 € 

Συνολική δαπάνη 4.420 € * 103= 455.260 € 

ΑΔΑ: Β4960-Υ0Ξ
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V. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ∆ΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (∆/νσεις ∆ασών Συντονισµού & Επιθεώρησης 

∆ασών και ∆/νσεις ∆ασών µετά ∆ασαρχείων) 

Υπηρεσίες συγκροτήσεως συνεργείων 

Ελέγχου κλπ. 

- ∆/νσεις ∆ασών Συντονισµού και Επιθεώρησης 

- ∆/νσεις ∆ασών Νοµών 

Περίοδος συγκρότησης: Από Ιανουάριο µέχρι ∆εκέµβριο, µήνες δώδεκα (12) 

Χρόνος εργασίας (ηµερήσιος): Τέσσερις (4) ώρες εκτός κανονικού ωραρίου και µέχρι 20 ώρες/ ανά 

µήνα/ υπάλληλο 

Σύνθεση συνεργείου: ∆ύο (2) ∆ασικοί Υπάλληλοι ΠΕ ∆ασολόγος ή ΤΕ ∆ασοπόνος 

2 υπαλλ. * 20 ώρες * 52 εβδοµάδες = 2.080 ώρες 

Προκαλούµενη δαπάνη/υπηρεσία: 2.080 ώρες * 7,5 ευρώ = 15.600€ 

Προκαλούµενη (συνολική) δαπάνη: 15.600€ * 38 υπηρεσίες = 592.800€ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ 1 υπάλλ* 10 ώρες *52 εβδοµάδες = 520 ώρες 

Σύνολο ωρών 520 ώρες *38 = 19.760 ώρες 

∆απάνη ανά υπηρεσία 520 ώρες * 8,5 ευρώ = 4.420 € 

Συνολική δαπάνη 4.420 € * 38= 167.960 € 

VΙ. Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

∆/ΝΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ∆ΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

∆/νσεις ∆ασών Συντονισµού και 

Επιθεώρησης και ∆/νσεις ∆ασών Νοµών 
Πανελλαδικά 38 υπηρεσίες * 5.000€ = 190.000€ 

VII. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

∆ασαρχεία και ∆/νσεις ∆ασών άνευ 

∆ασαρχείων 
5.000€ * 103 υπηρεσίες = 515.000€ 

∆/νσεις ∆ασών Συντονισµού και 

Επιθεώρησης και ∆/νσεις ∆ασών Νοµών 
38 υπηρεσίες * 2.000€ = 76.000€ 

VIII. ∆/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΕΩΝ 

∆απάνες προµήθειας καυσίµων 3 υπηρεσίες * 3000€ = 9.000€ 

Οδοιπορικά έξοδα 3 υπηρεσίες * 4000€ = 12.000€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ (∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ) ΩΡΕΣ 
∆ΑΠΑΝΗ 

(€) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗ 

ΣΗ 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆/ΝΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ ΑΝΕΥ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΩΝ 

1 

∆απάνη υπερωριακής απασχόλησης υπεύθυνων  

Επιφυλακής. Απογεύµατα καθηµερινών ηµερών  

εργασίας 

107.120 803.400  

2 

∆απάνη υπερωριακής απασχόλησης υπεύθυνων  

Επιφυλακής. Κυριακές και Εξαιρέσιµες ηµέρες 

εργασίας 

53.560 455.260  

3 
∆απάνη για εργασία προς συµπλήρωση της 

εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής (προσωπικού που θα 

εργάζεται σε βάρδια) 

257.088 771.264  

4 
∆απάνη για τη διενέργεια περιπολιών για 

δασοπροστασία στα ∆ασαρχεία ή στις ∆/νσεις ∆ασών 

χωρίς ∆ασαρχεία 

 1.502.400  

ΣΥΝΟΛΟ 1 417.768 3.532.324  

∆/ΝΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆/ΝΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ ΜΕΤΑ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΩΝ 

1 

α. ∆απάνη υπερωριακής απασχόλησης υπεύθυνων  

Επιφυλακής. Απογεύµατα καθηµερινών ηµερών  

εργασίας 
79.040 592.800  

2 

β. ∆απάνη υπερωριακής απασχόλησης υπεύθυνων  

Επιφυλακής. Κυριακές και Εξαιρέσιµες ηµέρες 

εργασίας 
19.760 167.960  

3 
∆απάνες Οδοιπορικών εξόδων για πραγµατοποίηση 

ελέγχων  190.000 
5.000/υπηρε

σία*38 

ΣΥΝΟΛΟ 2 98.800 950.760  

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

1 
∆απάνες προµήθειας καυσίµων στα ∆ασαρχεία και στις 

∆/νσεις ∆ασών άνευ ∆ασαρχείων  515.000 
5.000/υπηρε

σία*103 

2 

∆απάνες προµήθειας καυσίµων στις ∆/νσεις ∆ασών 

Συντονισµού & Επιθεώρησης και στις ∆/νσεις ∆ασών  

µετά ∆ασαρχείων 
 76.000 

2.500/υπηρε

σία*38 

ΣΥΝΟΛΟ 3  591.000  

∆/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΕΩΝ 

1 
∆απάνες προµήθειας καυσίµων 

 9.000 
3.000/υπηρε

σία*3 

2 

Οι υπάλληλοι των ∆/νσεων Αναδασώσεων θα 

συµµετέχουν στα προγράµµατα δασοπροστασίας των 

πλησιέστερων ∆ασαρχείων 
 

∆εν προκαλείται 

κόστος 
 

3 
Οδοιπορικά έξοδα ∆/νσεων Αναδασώσεων 

 12.000 
4.000/υπηρε

σία*3 

ΣΥΝΟΛΟ 4  21.000  

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩ 516.568 5.095.084  
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