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ΘΕΜΑ: «Προγραμματικζσ Συμβάςεισ για τθ μελζτθ και εκτζλεςθ δαςοτεχνικϊν ζργων ςε δθμόςια  
               δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ». 

 
Με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 53 του Ν. 4042/2012 «Ποινικι προςταςία του 

περιβάλλοντοσ κλπ.». (ΦΕΚ 24 Αϋ), αντικαταςτάκθκε  θ παρ. 13 του  άρκρου 57  του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 
90 Αϋ), θ οποία αφορά τθ δυνατότθτα ςφναψθσ Προγραμματικϊν Συμβάςεων(ςτο εξισ Π.Σ.)  του 
Υπουργοφ Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ ι του Γενικοφ Γραμματζα των  
Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων  με τουσ αναφερομζνουσ φορείσ  του άρκρου 100 του ν. 3852/2010 , 

για τθ μελζτθ, καταςκευι, εκτζλεςθ ζργων, εργαςιϊν και προμθκειϊν,  όπωσ αυτά αναφζρονται ςτο 
άρκρο 16 του Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289/Αϋ/29-12-1979) «Περί προςταςίασ των δαςϊν και εν γζνει 
δαςικϊν εκτάςεων τθσ χϊρασ».    
Α) Με τθν ανωτζρω διάταξθ  δίνεται θ δυνατότθτα ςτον Υπουργό ΠΕΚΑ να ςυνάπτει Π.Σ. με τουσ 
φορείσ του άρκρου 100 Ν. 3852/2010 ,  μετά από γνϊμθ του Τεχνικοφ Συμβουλίου Δαςϊν, όταν : 

α. Το φψοσ τθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ υπερβαίνει το ποςό των 500.000 ευρϊ για τθν περιοχι 
ευκφνθσ του κάκε δαςαρχείου ι τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν χωρίσ Δαςαρχείο. 
β. Τα ωσ άνω ζργα, μελζτεσ και προμικειεσ αφοροφν δαςικοφ χαρακτιρα δθμόςιεσ εκτάςεισ που 
εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 18 του ν. 1650/1986 (Αϋ 160), όπωσ αυτό 
αντικαταςτάκθκε  με το άρκρο 4 του ν. 3937/2011 (Αϋ 60/31.3.2011)  και αφορά τισ  περιοχζσ 
«Περιοχέσ προςταςίασ τησ φύςησ - Φυςικά πάρκα και ειδικότερα ωσ: εθνικά ή περιφερειακά 
πάρκα - Περιοχέσ προςταςίασ οικοτόπων και ειδών και ειδικότερα ωσ: Ειδικέσ Ζώνεσ Διατήρηςησ 
(Ε.Ζ.Δ.),Ζώνεσ Ειδικήσ Προςταςίασ (Ζ.Ε.Π.) ή καταφύγια άγριασ ζωήσ ή ςυνδυαςμόσ αυτών. - 
Προςτατευόμενα τοπία και ςτοιχεία τοπίου ή προςτατευόμενοι φυςικοί ςχηματιςμοί» ι 
προςτατευόμενεσ δαςικζσ περιοχζσ των δικτφων NATURA 2000 και RAMSAR. 
Β) Εάν  οι Π.Σ.  δεν εμπίπτουν ςτισ ανωτζρω αϋ και βϋ περιπτϊςεισ  , τότε θ ςφναψθ τθσ Π.Σ.  κα 
γίνεται μεταξφ του  Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ και των φορζων του άρκρου 

ΠΡΟ :  Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ  τθσ Χϊρασ 
              Γενικζσ Δ/νςεισ  Δαςϊν και  

         Αγροτικϊν Υποκζςεων . 

                            Ζδρεσ τουσ. 
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100 Ν. 3852/2010, μετά από ειςιγθςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δαςϊν και Αγροτικϊν Υποκζςεων τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. 

Επίςθσ, ςφμφωνα με τθν ανωτζρω διάταξθ, ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ από τθν οικεία 
προγραμματικι ςφμβαςθ προβλζπεται φορζασ εκτζλεςθσ των ανωτζρω ζργων, εργαςιϊν, 
προμθκειϊν ι μελετϊν, να είναι ο Οργανιςμόσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ), εφαρμόηεται θ 
νομοκεςία, που διζπει το φορζα αυτόν υπό τθν επιφφλαξθ των περί εγκρίςεωσ των μελετϊν 
εκτζλεςθσ των ωσ άνω δαςοτεχνικϊν ζργων κειμζνων διατάξεων.  

Κατόπιν των ανωτζρω για τισ ςυμβάςεισ δθμοςίων ζργων των ΟΤΑ ιςχφει ο Κϊδικασ Διμων και 
Κοινοτιτων (Κ.Δ.Κ. – Ν.3463/2006, ΦΕΚ Αϋ 114), ο ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ 
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ Αϋ 87),  το Π.Δ. 
171/1987 «Όργανα που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν και ειδικζσ ρυκμίςεισ ςε κζματα ζργων που 
εκτελοφνται από τουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και άλλεσ ςχετικζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ, 

84) κακϊσ και ο  Ν. 3669/2008 «Κφρωςθ τθσ κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ καταςκευισ δθμοςίων 
ζργων» (ΦΕΚ Αϋ 116). 

Το άρκρο 4 με κζμα  «Τα όργανα  που  αποφαςίηουν και γνωμοδοτοφν ςε κζματα ζργων που 
μελετώνται ι εκτελοφνται με τθν παροφςα Προγραμματικι Σφμβαςθ», ςφμφωνα με τθν ανωτζρω 
διάταξθ, ζχει τισ ακόλουκεσ τροποποιιςεισ :   
 Α) «Προϊςταμζνθ αρχι» είναι το Δθμοτικό Συμβοφλιο του αντίςτοιχου Διμου ι θ  Εκτελεςτικι 

Επιτροπι του Αναπτυξιακοφ  Συνδζςμου. 
Β) Η Οικονομικι Επιτροπι του Διμου  ςφμφωνα με το άρκρο 72  Ν. 3852/2010 και με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παραγράφου 4 του ιδίου άρκρου ,  κα είναι υπεφκυνθ για τθν κατάρτιςθ των όρων , τθ ςφνταξθ 
των διακθρφξεων και τθ διεξαγωγι και κατακφρωςθ των δθμοπραςιϊν. Η ςυγκρότθςθ των 
επιτροπϊν για τθ διεξαγωγι των δθμοπραςιϊν και τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνεται  

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 26  Ν. 4024/2011(ΦΕΚ Αϋ226/2011). 
Γ)«Τεχνικό Συμβοφλιο» είναι το Περιφερειακό Συμβοφλιο Δθμοςίων Ζργων τθσ οικείασ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. 
Δ) «Αιτιςεισ κεραπείασ». Σφμφωνα με τθν  παρ. 4 του άρκρου 227  του Ν. 3852/2010 «Νζα 
Αρχιτεκτονικι  τθσ Αυτοδιοίκθςθσ  και τθσ Αποκεντρωμζνθσ  Διοίκθςθσ -Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», 
αρμόδιοσ να αποφανκεί  επί των αιτιςεων κεραπείασ του αναδόχου του ζργου είναι ο Ελεγκτισ 
Νομιμότθτασ, ο οποίοσ προΐςταται τθσ Αυτοτελοφσ Υπθρεςίασ  Εποπτείασ ΟΤΑ, θ οποία ζχει 
ςυςτακεί με τον ωσ άνω  νόμο. Μζχρι τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ υπθρεςίασ αυτισ, αρμόδιοσ να 
αποφαίνεται επί των ανωτζρω αιτιςεων  είναι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 238 παρ 1 του 
ιδίου νόμου, ο Γενικόσ Γραμματζασ τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ . 
 

Για τθν εκτζλεςθ των ζργων ςφμφωνα με τθν ανωτζρω διάταξθ του Ν. 4042/2012  θ Διεφκυνςθ 
Δαςϊν του νομοφ δίνει τισ ακόλουκεσ  προεγκρίςεισ:  
α) προζγκριςθ του τεφχουσ δθμοπράτθςθσ, ςτα πλαίςια του οποίου ελζγχεται θ διακιρυξθ, θ 
κατθγορία πτυχίων των μελετθτϊν – εργολθπτϊν που μποροφν να ςυμμετζχουν, ο χρόνοσ 
εκτζλεςθσ, κακϊσ και θ Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.), 
β) προζγκριςθ ανακεφαλαιωτικϊν πινάκων εργαςιϊν (Α.Π.Ε.) και του κακοριςμοφ τιμϊν νζων 
εργαςιϊν και 
γ) προζγκριςθ για παράταςθ του χρόνου εκτζλεςθσ. 
Επίςθσ ςτισ επιτροπζσ παραλαβισ των ζργων ςυμμετζχει υποχρεωτικά και εκπρόςωποσ τθσ οικείασ 
δαςικισ υπθρεςίασ. 
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I.  Επιτροπζσ Επίλυςθσ  Διοικθτικών Διαφορών και Επιτροπι παρακολοφκθςθσ  

      τθσ φμβαςθσ. 

 Δεδομζνου ότι θ Π.Σ. κα υπογραφεί μεταξφ των φορζων του άρκρου 100 του ν. 3852/2010 και 

του κατά περίπτωςθ Υπουργοφ ΠΕΚΑ  ι του Γενικοφ Γραμματζα οικείασ  Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 

ςε κεντρικό επίπεδο , για τθν εφαρμογι τθσ Π.Σ. κα ςυγκροτθκοφν δφο επιτροπζσ.  

Α) Η Επιτροπι Επίλυςθσ Διοικθτικών Διαφορών ,ςε κεντρικό επίπεδο ,  θ οποία  κα αποτελείται 

από :  

α) Στθν περίπτωςθ που θ Π.Σ. υπογραφεί από τον Υπουργό ΠΕΚΑ: 

από  τον κακϋφλθν αρμόδιο Δ/ντι τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Δαςϊν  (Ε.Γ.Δ.)  ωσ πρόεδρο και τον 

Δ/ντθ μιασ άλλθσ Δ/νςθσ τθσ Ε.Γ.Δ.  κακϊσ και τον  Διμαρχο και Αντιδιμαρχο του Διμου  ι Πρόεδρο 

και Αντιπρόεδρο  του Αναπτυξιακοφ Συνδζςμου .  

β)Στθν περίπτωςθ που θ Π.Σ.  υπογραφεί από το Γενικό Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ:  

από τον εκάςτοτε Γενικό Δ/ντι Δαςϊν & Αγροτικϊν Υποκζςεων με τον νόμιμο αναπλθρωτι του, 

ωσ πρόεδρο, και  τον  εκάςτοτε  Διευκυντι Δαςϊν  τθσ αρμόδιασ Δ/νςθσ Δαςϊν με τον νόμιμο 

αναπλθρωτι του κακϊσ και τον  Διμαρχο και Αντιδιμαρχο του Διμου  ι Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο  

του Αναπτυξιακοφ Συνδζςμου  με τουσ νόμιμουσ αναπλθρωτζσ τουσ.  

Αρμοδιότθτεσ τθσ επιτροπισ αυτισ   κα είναι: 

 θ επίλυςθ  προβλθμάτων που ενδεχομζνωσ  να  προκφψουν  από τθν ερμθνεία  και εφαρμογι τθσ 

παροφςασ προγραμματικισ ςφμβαςθσ. 

 Η ρφκμιςθ λεπτομερειϊν  και διαδικαςτικϊν κεμάτων  αναγκαίων  για τθν εφαρμογι  των όρων 

τθσ παροφςασ προγραμματικισ ςφμβαςθσ.   

 Η πιςτοποίθςθ γεγονότων και καταςτάςεων που αποτελοφν αφετθρίεσ δικαιωμάτων και 

υποχρεϊςεων των ςυμβαλλόμενων .  

Β) Η Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τθσ φμβαςθσ ςε τοπικό επίπεδο . 

Μετά τθ ςφναψθ τθσ Π.Σ. ςτα πλαίςια εφαρμογισ του άρκρου 100 του Ν. 3852/2010 «Νζα 

Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ − Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» 

(Φ.Ε.Κ. 87/ Αϋ/7-06-10) , κα ςυγκροτθκεί Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τθσ Σφμβαςθσ , θ οποία κα 

αποτελείται από δφο εκπροςϊπουσ των Δαςικϊν Υπθρεςιϊν  (Δ/νςθ Δαςϊν  και Δαςαρχείο) και δφο 

εκπροςϊπουσ του Διμου ι του Αναπτυξιακοφ Συνδζςμου, που κα παρακολουκεί τθν εκτζλεςθ των 

δαςοτεχνικϊν ζργων και τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 

Η Επιτροπι  Παρακολοφκθςθσ τθσ Σφμβαςθσ  ελζγχει επίςθσ τθν ορκι εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ    

και δίνει αναφορζσ ςτθν Επιτροπι Επίλυςθσ Διοικθτικϊν Διαφορϊν, για τθν πορεία εκτζλεςθσ των 

ζργων και τθν τιρθςθ ι μθ των υποχρεϊςεων του ςυμβαλλομζνου υλοποίθςθσ των ζργων.  

 

II. Προχποκζςεισ για τθν υπογραφι τθσ Π..   

 

1. Για να υπογραφεί θ Π.Σ. κα πρζπει  το ςχζδιο τθσ Π.Σ.  να  υποβλθκεί ςτο αρμόδιο Δαςαρχείο  

και θ ειςιγθςι του  να  υποβλθκεί  ιεραρχικϊσ ςτθν αρμόδια  υπθρεςία, με διατφπωςθ γνϊμθσ  

και από τισ  ιεραρχικά  υπερκείμενεσ Υπθρεςίεσ. 
2. Στθν περίπτωςθ που θ προχπολογιηόμενθ δαπάνθ τθσ Π.. είναι  άνω των   εκατό χιλιάδων 

(100.000) ευρϊ [χωρίσ το Φόρο Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α.)] , τότε θ Π.Σ. υπόκειται ςε    

προςυμβατικό ζλεγχο νομιμότθτασ του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, ςφμφωνα με  τισ διατάξεισ του 

άρκρου 278 του ν. 3852/2010. Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται με ευκφνθ του φορζα εκτζλεςθσ του 

ζργου και αποτελεί προχπόκεςθ  για τθν υλοποίθςθ τθσ Π.Σ.   
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3. Η εκτζλεςθ των δαςοτεχνικϊν ζργων δαςικισ αναψυχισ, ςφμφωνα με τθν με αρικ. 260/2010 

γνωμοδότθςθ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ , θ οποία και ζγινε αποδεκτι από τθν 

υπουργό Περιβάλλοντοσ –Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, γίνεται εντόσ δθμοςίων δαςϊν και 

δαςικϊν εκτάςεων , μθ κθρυγμζνων αναδαςωτζων, με τθν επιφφλαξθ των  διατάξεων του 

άρκρου 41 Ν. 4067/2012. 

4. Η εκτζλεςθ των δαςοτεχνικϊν ζργων από τουσ φορείσ του άρκρου 100 Ν. 3852/2010 γίνεται 

βάςει εγκεκριμζνων αρμοδίωσ ειδικϊν δαςοτεχνικϊν μελετϊν, οι οποίεσ εκπονοφνται ςφμφωνα 

με τισ , κατά περίπτωςθ,  τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ςυντάςςονται από Δαςολόγο  μελετθτι και 

εγκρίνονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 280 Ν. 3852/2010 από το Γενικό Γραμματζα 

των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων, μετά από ειςιγθςθ των αρμόδιων περιφερειακϊν δαςικϊν 

υπθρεςιϊν. 

5. Ο φορζασ εκτζλεςθσ του δαςοτεχνικοφ ζργου  εκτελεί δαςοτεχνικά ζργα αποκλειςτικά  ςτθν 

περιοχι αρμοδιότθτάσ του, θ οποία και κα αποτελζςει αντικείμενο τθσ Π.Σ. 

6. Η εκτζλεςθ των δαςοτεχνικϊν ζργων εντόσ ιδιωτικοφ δαςικοφ χαρακτιρα εκτάςεων γίνεται με 

τθ ςφμφωνθ  γνϊμθ  του ιδιοκτιτθ τθσ ζκταςθσ. 

 

III. Απαραίτθτα δικαιολογθτικά  ι ςτοιχεία για τθν υπογραφι τθσ Π..  

 
 Για τθ ςφναψθ Προγραμματικϊν Συμβάςεων είναι απαραίτθτα και τα ακόλουκα  

δικαιολογθτικά - ςτοιχεία: 

i. Το ανάλογο κατά περίπτωςθ ςυμπλθρωμζνο ςχζδιο Προγραμματικισ Σφμβαςθσ. 

ii. Αντίγραφο του πρακτικοφ του  Συμβουλίου του φορζα εκτζλεςθσ του ζργου  ,ςτο οποίο 

περιλαμβάνεται θ απόφαςθ ςχετικά με τθν ςφναψθ τθσ Προγραμματικισ Σφμβαςθσ,  ςτθν 

οποία κα αναφζρεται ότι εξουςιοδοτείται π.χ. ο Διμαρχοσ, για τθν υπογραφι τθσ. 

iii. Βεβαίωςθ του φορζα εκτζλεςθσ του ζργου ότι κα απαςχολιςει το απαιτοφμενο 

δαςοτεχνικό προςωπικό για τθν υλοποίθςθ τθσ Προγραμματικισ Σφμβαςθσ. 

iv. Πλιρθσ  περιγραφι των ζργων που κα εκτελζςει ο αντίςτοιχοσ φορζασ , όπωσ:   

α) για τθ ςυντιρθςθ των δαςικϊν δρόμων. 

 Γεωγραφικά ςτοιχεία  των δρόμων: Ονομαςία Θζςθσ, Διμοσ ,Αρχι  –Τζρμα του δρόμου. 

 Τεχνικά Στοιχεία των δρόμων (μικοσ του δρόμου , πλάτοσ του δρόμου κλπ.) .  

 Προχπολογιςμόσ του ζργου . 

 Αποτφπωςθ ςε απόςπαςμα χάρτθ τθσ Γ.Υ.Σ. ,κλίμακασ  1:50.000, του δαςικοφ οδικοφ 

δικτφου που  κα ςυντθρθκεί.  

β)για τθν αναδάςωςθ δθμοςίων δαςικϊν εκτάςεων  

 Γεωγραφικά ςτοιχεία τθσ ζκταςθσ  (Θζςθ, Διμοσ  κλπ.). 

 Εμβαδόν τθσ ζκταςθσ που προτείνεται να αναδαςωκεί.  

 Αποτφπωςθ τθσ ζκταςθσ ςε απόςπαςμα χάρτθ τθσ Γ.Υ.Σ. κλίμακασ 1: 5.000 ,με   

     ςυντεταγμζνεσ ςτο  προβολικό ςφςτθμα ΕΓΣΑ  87. 

 Προχπολογιςμόσ του ζργου . 

γ)  Για τα ζργα δαςικισ αναψυχισ . 

 Πλιρθσ περιγραφι των εργαςιϊν που κα εκτελεςκοφν ( π.χ. για τα μονοπάτια : ονομαςία 

κζςθσ ςτθν οποία κα καταςκευαςκοφν , μικοσ και  αποτφπωςθ τουσ  ςε απόςπαςμα 

χάρτθ τθσ Γ.Υ.Σ.  κλίμακασ 1:5.000 , με ςυντεταγμζνεσ ςτο προβολικό ςφςτθμα ΕΓΣΑ 87).  
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Σελίδα 5 από 6 

 

 Προχπολογιςμόσ του ζργου . 

 

δ. Συμπλθρωματικζσ φυτεφςεισ ςε παλαιζσ αναδαςϊςεισ , 

 Στθν περίπτωςθ που θ προθγοφμενθ αναδάςωςθ τθσ ζκταςθσ ζχει γίνει  από τθν αρμόδια  

Δαςικι Υπθρεςία κα προςκομίηεται θ εγκρικείςα μελζτθ και το οριςτικό πρωτόκολλο 

παραλαβισ αυτισ ενϊ ςτθν περίπτωςθ που θ αναδάςωςθ ζχει γίνει μετά τθ ςφναψθ Π.Σ. 

μεταξφ του ΟΤΑ ι Αναπτυξιακοφ Συνδζςμου και του Υπουργοφ ι του Γενικοφ Γραμματζα 

τθσ Α.Δ. κα προςκομίηεται επιπλζον και θ Π.Σ. με τθν οποία ζγινε θ αναδάςωςθ τθσ 

ζκταςθσ. 

  Αρικμόσ των δαςικϊν φυτϊν  που κα φυτευτοφν. 

 Εμβαδόν τθσ ζκταςθσ που κα αναδαςωκεί .   

 Γεωγραφικά ςτοιχεία τθσ ζκταςθσ  (Θζςθ, Διμοσ  κλπ.). 

 Αποτφπωςθ τθσ ζκταςθσ ςε απόςπαςμα χάρτθ τθσ Γ.Υ.Σ. κλίμακασ 1: 5.000 ,με 

ςυντεταγμζνεσ ςτο προβολικό ςφςτθμα ΕΓΣΑ  87. 

 Προχπολογιςμόσ του ζργου . 

ε. Για τθν εκτζλεςθ  λοιπϊν  δαςοτεχνικϊν ζργων : 

 Γεωγραφικά ςτοιχεία τθσ ζκταςθσ  (Θζςθ, Διμοσ  κλπ.). 

 Εμβαδόν τθσ ζκταςθσ 

 Αποτφπωςθ τθσ ζκταςθσ ςε απόςπαςμα χάρτθ τθσ Γ.Υ.Σ. κλίμακασ 1: 5.000 , με 

ςυντεταγμζνεσ ςτο    προβολικό ςφςτθμα ΕΓΣΑ  87. 

 Προχπολογιςμόσ του ζργου . 

 
  Κατόπιν όλων αυτϊν ςασ διαβιβάηουμε  δφο ςχζδια Προγραμματικϊν Συμβάςεων : α) μεταξφ 
του Υπουργοφ ΠΕΚΑ και του Δθμάρχου ι του Προζδρου  του Αναπτυξιακοφ Συνδζςμου   και β) 
μεταξφ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ αντίςτοιχθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ  και του Δθμάρχου ι του 
Προζδρου  του Αναπτυξιακοφ Συνδζςμου, τα οποία κα ςυντάςςονται  ςφμφωνα με τα ανωτζρω 
εκτεκζντα και παρακαλοφμε να τα κοινοποιιςετε ςτισ δαςικζσ υπθρεςίεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Δ/ςθσ ςασ  για γνϊςθ και ανάλογθ εφαρμογι.                                          

Ο  ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΔΑΣΩΝ 
 
                                                                       
 
                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ                                                                    
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Σελίδα 6 από 6 

 

 
 Αποδζκτεσ προσ Κοινοποίθςθ  
 

1. Υπουργείο Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ  
i. Γραφείο Υπουργοφ , Μεςογείων 119 ,ΑΘΗΝΑ 

2. Γραφείο Ειδικοφ Γραμματζα Δαςϊν.  

3. Γραφείο Γενικοφ Δ/ντι Ανάπτυξθσ και Προςταςίασ Δαςϊν και Φ.Π. 

4. Γραφεία Γενικϊν Γραμματζων των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων.  

                                                                                    Ζδρεσ τουσ  

 Εςωτερικι Διανομι  
 Δ/νςεισ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Δαςϊν  

                                        Ενταφκα 
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