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ΣΧΕΤ.: Η αρ. πρ. 129967/1989/23-4-2013 (ΦΕΚ Β΄ 1041) απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ «Καθιέρωση 
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κατανοµή πιστώσεων» (Α∆Α: ΒΕΝ00-3ΡΕ)  

 

To Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής θα χρηµατοδοτήσει και κατά το 

τρέχον έτος τις Αποκεντρωµένες ∆ασικές Υπηρεσίες προκειµένου να υλοποιήσουν πρόγραµµα 

∆ασοπροστασίας. Για να ανταποκριθούν οι εν λόγω Υπηρεσίες στα καθήκοντα τους και κυρίως στην 

πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, στον έλεγχο της λαθροθηρίας, των καταπατήσεων και γενικά των δασικών 

ανοµηµάτων αλλά και στην άσκηση των αρµοδιοτήτων αγροτικής ασφάλειας που έχουν αναλάβει, απαιτείται 

η οργάνωση της συνεχούς λειτουργίας τους, η αξιοποίηση του έµψυχου δυναµικού τους και η συνεργασία 

τους µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και κυρίως το Πυροσβεστικό Σώµα, τους Ο.Τ.Α., την Γ.Γ.Π.Π. και 

την Ελληνική Αστυνοµία. Ο απαραίτητος συντονισµός δράσεων κρίνεται απαραίτητος ώστε οι διατιθέµενοι 

πόροι για τη δασική και αγροτική προστασία να αξιοποιούνται στο έπακρον.  

Για τους λόγους αυτούς και σύµφωνα µε τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Τακτικό 

Προϋπολογισµό Εξόδων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, οι 

Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις χρηµατοδοτούνται ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργία των ∆ασικών Υπηρεσιών 

τους, όπως αναλύεται παρακάτω: 

 

Σύµφωνα µε την ανωτέρω σχετική, ορίζουµε το σύνολο ωρών εργασίας µέχρι 299.515 ώρες µε 

συνολικό κόστος 3.901.040 €, από τις οποίες α) 108.099 ώρες υπερωριακής απογευµατινής εργασίας  σε 

βάρος του Κ.Α.Ε 0511 µε δαπάνη µέχρι ποσού 756.693 € και 47.216 ώρες υπερωριακής εργασίας τις 

Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες σε βάρος του ΚΑΕ 0512 µε δαπάνη µέχρι ποσού 424.945 € και β) 144.200 

ώρες προς συµπλήρωση της εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής των κλάδων προσωπικού που εργάζεται και σε 

απογευµατινό ωράριο σε βάρος του ΚΑΕ 0512 µε δαπάνη µέχρι ποσού 432.600 €. Επιπλέον στο πρόγραµµα 

δασοπροστασίας προβλέπονται δαπάνες εκτός έδρας (οδοιπορικά, ηµερήσιες αποζηµιώσεις, διανυκτερεύσεις, 

χιλιοµετρικές αποζηµιώσεις) σε βάρος του ΚΑΕ 0711 µέχρι ποσού 1.872.402 €, καθώς και δαπάνες για 

προµήθεια καυσίµων σε βάρος του ΚΑΕ 1511 µέχρι ποσού 414.400 €. Η προκαλούµενη δαπάνη 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, και ειδικότερα σε βάρος των ΚΑΕ 0511, 0512, 0711 και 1511.  

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 

ως προς το Παράρτηµα Ι 
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Αναλυτικότερα, ο σχεδιασµός για την υλοποίηση του Προγράµµατος ∆ασοπροστασίας για το έτος 

2013 περιλαµβάνει: 

1. ∆ΑΣΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆/ΝΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ ΑΝΕΥ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΩΝ 

Α. Στις ∆ιευθύνσεις ∆ασών χωρίς ∆ασαρχεία και σε κάθε ∆ασαρχείο (103 συνολικά οργανικές 

µονάδες) θα λειτουργεί κατά την διάρκεια του προγράµµατος και κάθε εργάσιµη ηµέρα, απογευµατινή 

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

θα επιλαµβάνεται προληπτικά και κατασταλτικά για τον έλεγχο καταγγελιών και γενικότερα την δίωξη 

παραβάσεων που άπτονται των αρµοδιοτήτων της ∆ασικής Υπηρεσίας. Η εργασία προς συµπλήρωση της 

εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής θα παρέχεται από τους κλάδους του υπηρετούντος προσωπικού στις εν λόγω 

υπηρεσίες, που αναφέρονται στις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις των Γενικών Γραµµατέων των 

Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της χώρας «Καθορισµός ωραρίου εργασίας κλάδων µονίµου προσωπικού και 

µε ΣΕΙ∆ προσωπικού των ∆ασικών Υπηρεσιών κατά τις απογευµατινές ώρες των εργασίµων ηµερών, τις 

νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιµες ηµέρες», και συγκεκριµένα από 

τους υπαλλήλους των κλάδων που προβλέπουν οι αποφάσεις αυτές. Ο αριθµός των υπαλλήλων που θα 

συµµετέχουν στις κατά τα ανωτέρω καθοριζόµενες υπηρεσίες, θα είναι ένας (1) έως τρεις (3) ανάλογα µε τις 

υπηρεσιακές ανάγκες, το δυναµικό των υπηρεσιών (µε βάση το συνολικό αριθµό των υπηρετούντων 

υπαλλήλων στις προαναφερόµενες κατηγορίες και κλάδους προσωπικού) και τις κατανεµηθείσες πιστώσεις.  

Η απογευµατινή υπηρεσία θα παρέχεται από τις 14:00 έως τις 22:00 κατά τις καθηµερινές και τα 

Σάββατα. Για την εργασία των Σαββάτων (πρωινή ή απογευµατινή) θα παρέχεται µια ηµέρα ανάπαυσης 

(ρεπό) την επόµενη εβδοµάδα (προτείνεται η ∆ευτέρα). Συνεπώς, η εργασία του Σαββάτου αντιµετωπίζεται 

σαν κανονική ηµέρα της εβδοµάδας µε χορήγηση ηµέρας ανάπαυσης.  

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

της εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας των συµµετεχόντων στον προγραµµατισµό και µία ηµέρα 

ανάπαυσης (ρεπό) την επόµενη εβδοµάδα, στο πλαίσιο των ωρών και της δαπάνης που καθορίζονται στο 

συνηµµένο Παράρτηµα ΙΙ. Στο σηµείο αυτό επισηµαίνουµε ότι για κάθε περίοδο 24 ωρών, η ελάχιστη 

ανάπαυση δεν µπορεί να είναι κατώτερη από 11 συνεχείς ώρες, δικαίωµα το οποίο απορρέει από την παρ.3 

του άρθρου 1 του Π.∆.88/1999 "Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε 

συµµόρφωση µε την Οδηγία 93/104/ΕΚ" (ΦΕΚ  94 Α΄), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από τη παρ.1 του άρθρου 

1 του Π.∆.76/2005 "Τροποποίηση του Π.∆.88/1999 σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 2000/34/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου" (ΦΕΚ  117 Α΄). Οι Οδηγίες 93/104/ΕΚ και 2000/34/ΕΚ, οι 

οποίες µεταφέρθηκαν στο εσωτερικό µας δίκαιο µε τα ως άνω Προεδρικά ∆ιατάγµατα 88/1999 και 76/2005 

και κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείµενο από την Οδηγία 2003/88/ΕΚ, έχουν αυξηµένη τυπική ισχύ δυνάµει 

του άρθρου 28 παρ.1 του ισχύοντος Συντάγµατος και επικρατούν κάθε άλλης αντίθετης διάταξης Νόµου.  

Το ωροµίσθιο της αποζηµίωσης ορίζεται βάση του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) 

«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο − βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 

εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012−2015», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, ανάλογα µε τον κλάδο, τον βαθµό και το κλιµάκιο του κάθε υπαλλήλου. Τονίζεται εδώ ότι σύµφωνα 

µε το αρ. πρ. 2/88864/0022/18.01.13 έγγραφο του Γ. Λ. Κ., οι ώρες εργασίας προς συµπλήρωση της 

εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής δεν νοούνται ως ώρες υπερωριακής απασχόλησης και κατά συνέπεια δεν 

υφίσταται ο περιορισµός που τίθεται από την παρ. 1 του αρθ. 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄). 

 

Β. Παράλληλα και για την απρόσκοπτη λειτουργία των ∆ασαρχείων και των ∆ιευθύνσεων ∆ασών άνευ 

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

ηµέρες και για όλο το διάστηµα του προγράµµατος, ενδεικτικά θα συµµετέχουν στο συνεργείο επιφυλακής 

ένας (1) έως δύο (2) δασικοί υπάλληλοι από τους κλάδους ΠΕ Γεωτεχνικών ∆ασολόγων ή ΤΕ ∆ασοπόνων. Ως 

επικεφαλής της επιφυλακής θα ορίζεται ένας εκ των δύο παραπάνω και σε περίπτωση έλλειψης ∆ασολόγων ή 

∆ασοπόνων, ο ανώτερος στην ιεραρχία δασικός υπάλληλος. Η απασχόληση των ανωτέρω, δεδοµένων των 

υπηρεσιακών αναγκών και της υποχρέωσης τους λόγω των καθηκόντων τους να παρέχουν εργασία και τις 

πρωινές ώρες, θα είναι υπερωριακή σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και έως τις 22:00. Οι ώρες εκτός 
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ωραρίου θα είναι για τις καθηµερινές ενδεικτικά µέχρι τέσσερις (4) ανά ηµέρα και δεσµευτικά µέχρι 20 ανά 

υπάλληλο το µήνα, ενώ το ωράριο έναρξης της υπερωριακής εργασίας θα καθορίζεται από τον προϊστάµενο 

της εκάστοτε υπηρεσίας. Για τις Κυριακές και εξαιρέσιµες οι ώρες υπερωριακής εργασίας θα είναι µέχρι δέκα 

(10), οι οποίες δύναται να πραγµατοποιούνται από περισσότερους του ενός υπαλλήλους ΠΕ Γεωτεχνικών 

∆ασολόγων ή ΤΕ ∆ασοπόνων (π.χ. δύο υπάλληλοι από 5 ώρες έκαστος). Ειδικά για τις υπηρεσίες των 

Σαββάτων και µε την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι υπηρεσιακές ανάγκες της οργανικής µονάδας, θα 

υπάρχει ένας υπάλληλος ΠΕ Γεωτεχνικών ∆ασολόγων ή ΤΕ ∆ασοπόνων από τις 7:30 έως και τις 15:30, στον 

οποίο θα παρέχεται µια ηµέρα ανάπαυσης (ρεπό) την επόµενη εβδοµάδα και ένας υπάλληλος (είτε ο ίδιος είτε 

άλλος) θα απασχολείται υπερωριακά όπως αναφέρεται παραπάνω, εκτός ωρών κανονικού ωραρίου.  

Επισηµαίνουµε ότι κατά την διάρκεια του καθηµερινού απογευµατινού ωραρίου αλλά και τις 

Κυριακές και εξαιρέσιµες θα πρέπει τουλάχιστον ένας υπάλληλος να παραµένει στην έδρα του 

∆ασαρχείου ή της ∆/νσης ∆ασών άνευ ∆ασαρχείου προκειµένου να λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο 

καθ’ όλη την διάρκεια του ωραρίου εργασίας, αλλά και να γίνεται ο απαραίτητος συντονισµός σε 

περίπτωση πυρκαγιάς, καταγγελίας, κλπ. Εποµένως, αποκλειστικά για το σκοπό της λειτουργίας του 

τηλεφωνικού κέντρου, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες, και υπάλληλοι 

άλλων κλάδων που υπηρετούν στις εν λόγω υπηρεσίες, παρέχοντας υπερωριακή εργασία σύµφωνα µε τα 

ανωτέρω περιγραφόµενα. Η µόνη παρουσία ∆ασολόγου ή ∆ασοπόνου στα συνεργεία επιφυλακής 

δικαιολογείται µόνο στην περίπτωση έλλειψης λοιπού προσωπικού. 

Ειδικά για την ∆/νση ∆ασών Χανίων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης, έχουν προβλεφθεί 

παραπάνω ώρες υπερωριακής απασχόλησης µε σκοπό την όσο τον δυνατόν καλύτερη προστασία του Εθνικού 

∆ρυµού Λευκών Ορέων.   

 

Γ. Για τα ∆ασαρχεία και τις ∆ιευθύνσεις ∆ασών άνευ ∆ασαρχείων 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. Ενδεικτικά, για το σκοπό αυτό 

οι υπάλληλοι µπορούν να προγραµµατίσουν πέντε (5) εποχούµενα περίπολα ανά εβδοµάδα και οργανική 

µονάδα, εντός του ύψους της κατανεµηµένης πίστωσης. Στη συγκρότηση των περιπόλων θα συµµετέχουν 

δύο (2) υπάλληλοι, προτείνοντας να δίνεται προτεραιότητα ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες στους 

∆ασοφύλακες, µε την προϋπόθεση ότι ένας εκ των δύο θα είναι οδηγός ή θα έχει την απαιτούµενη άδεια 

οδήγησης ΚΥ οχήµατος. Χρέη επικεφαλή θα εκτελεί ο ανώτερος στην ιεραρχία δασικός υπάλληλος.  

Οι προϊστάµενοι των υπηρεσιών θα καταρτίζουν πρόγραµµα περιπόλων, µε λεπτοµέρειες του έργου 

και των δροµολογίων που θα ακολουθούνται και θα ρυθµίζουν θέµατα αρµονικής συνεργασίας µε άλλες 

εµπλεκόµενες υπηρεσίες και φορείς (Π.Σ., ΕΛΑΣ, ΟΤΑ, Οµοσπονδιακή Θηροφυλακή κλπ). 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.  

Ειδικότερα για τις ∆/νσεις ∆ασών ∆ωδεκανήσου, Κυκλάδων, Λέσβου, Σάµου, Κεφαλληνίας και για 

τα ∆ασαρχεία Πειραιά και Πόρου, λόγω της νησιώτικης φυσιογνωµίας των περιοχών που καλύπτουν, µπορεί 

να απαιτηθεί µετάβαση του περιπόλου σε άλλο νησί. Η επιπλέον δαπάνη που θα προκληθεί και θα 

περιλαµβάνει έξοδα µετάβασης-επιστροφής και έξοδα διαµονής, θα πρέπει να είναι εντός της 

κατανεµηµένης πίστωσης ανά οργανική µονάδα. 

Ειδικά για την περίπτωση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου, πρέπει να ληφθεί από τον 

Γενικό ∆/ντη ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων ιδιαίτερη µέριµνα ούτως ώστε ένας τουλάχιστον υπάλληλος 

που θα υπηρετεί σε βάρδια να βρίσκεται στην έδρα του νοµού αλλά και τα περίπολα να οργανώνονται µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ευελιξία και να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών που 

προκύπτουν, δεδοµένων των µεγάλων και δυσπρόσιτων αποστάσεων εντός ορισµένων νησιών αλλά και 

µεταξύ αυτών.  

 

ΑΔΑ: ΒΕΝΦ0-ΚΡΞ



4 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ∆/ΝΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ ΜΕΤΑ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΩΝ & ∆/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΕΩΝ 

ΑΤΤΙΚΗΣ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

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

τη δυνατότητα υλοποίησης του σχεδιασµού σύµφωνα µε τα παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα στον 

∆ιευθυντή Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών, τηρουµένων των προϋποθέσεων των ως άνω παραγράφων 

της παρούσας, να λάβει κάθε πρόσφορο µέτρο για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών, 

χρησιµοποιώντας όλο το διαθέσιµο προσωπικό των δασικών υπηρεσιών της οικείας Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης (συµπεριλαµβανοµένων και των ∆ιευθύνσεων Αναδασώσεων). Στην περίπτωση που κάποιος 

υπάλληλος κληθεί να συµµετάσχει στο πρόγραµµα δασικής υπηρεσίας, διαφορετική της έδρας του, αυτή θα 

πρέπει να απέχει µια εύλογη απόσταση από την έδρα ώστε να µην δηµιουργείται δυσχέρεια µε την 

µετακίνηση του υπαλλήλου. 

Οι ∆/νσεις Συντονισµού και Επιθεώρησης, οι ∆/νσεις ∆ασών µετά ∆ασαρχείων και οι  ∆ιευθύνσεις 

Αναδασώσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης θα υποστηρίζουν το πρόγραµµα ∆ασοπροστασίας ενώ παράλληλα 

οι ∆/νσεις ∆ασών Συντονισµού & Επιθεώρησης µε τις ∆/νσεις ∆ασών των Νοµών θα ελέγχουν την τήρηση 

του προγράµµατος, µε τη συγκρότηση συνεργείου επιφυλακής στο οποίο θα συµµετέχουν ενδεικτικά δύο (2) 

δασικοί υπάλληλοι και θα λειτουργεί τις απογευµατινές ώρες των εργάσιµων ηµερών, τα Σάββατα, τις 

Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες καθ’ όλη την διάρκεια του προγράµµατος. 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, και µετά την λήξη του κανονικού τους ωραρίου έως τις 

22:00. Οι ώρες εκτός ωραρίου θα είναι για τις καθηµερινές ενδεικτικά µέχρι τέσσερις (4) ανά ηµέρα και µέχρι 

20 ανά υπάλληλο το µήνα και το ωράριο έναρξης της υπερωριακής εργασίας θα καθορίζεται από τον 

προϊστάµενο της εκάστοτε υπηρεσίας. Για τις Κυριακές και εξαιρέσιµες οι ώρες υπερωριακής εργασίας θα 

είναι µέχρι δέκα (10), οι οποίες δύναται να πραγµατοποιούνται από περισσότερους του ενός υπαλλήλους ΠΕ 

Γεωτεχνικών-∆ασολόγων ή ΤΕ ∆ασοπόνων (π.χ. δύο υπάλληλοι από 5 ώρες έκαστος).  

Για τους Γενικούς ∆ιευθυντές ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων, τις ∆/νσεις Συντονισµού και 

Επιθεώρησης, τις ∆/νσεις ∆ασών µετά ∆ασαρχείων και όλες τις ∆/νσεις Αναδασώσεων προβλέπεται επίσης η 

δυνατότητα προγραµµατισµού εποχούµενων περιπόλων για την υποστήριξη των ∆ασαρχείων αλλά και τον 

έλεγχο υλοποίησης του προγράµµατος, σύµφωνα µε την παρούσα, εντός ή εκτός του ανωτέρω ωραρίου 

εργασίας, όλες τις µέρες της εβδοµάδας. Ενδεικτικά, για το σκοπό αυτό οι δασικοί υπάλληλοι που 

συµµετέχουν στα εποχούµενα περίπολα θα έχουν την δυνατότητα προγραµµατισµού 2 εποχούµενων 

περιπόλων ανά εβδοµάδα και οργανική µονάδα, εντός του ύψους της κατανεµηµένης πίστωσης. Στη 

συγκρότηση των περιπόλων θα συµµετέχουν δύο υπάλληλοι, ένας εκ των οποίων θα είναι οδηγός ή θα έχει 

την απαιτούµενη άδεια οδήγησης ΚΥ οχήµατος. Χρέη επικεφαλή θα εκτελεί ο ανώτερος στην ιεραρχία 

δασικός υπάλληλος. Οι εν λόγω υπηρεσίες δύναται να στελεχώνουν περίπολα και τις πρωινές ώρες µε την 

παραπάνω σύνθεση, ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

 

3. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης κατά µήνα και υπάλληλο δεν µπορούν να υπερβαίνουν τα όρια 

που τίθενται µε το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και µε την 

ανωτέρω (α) σχετική και συγκεκριµένα οι ώρες απογευµατινής υπερωριακής απασχόλησης δεν θα 

υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες/µήνα/υπάλληλο και οι ώρες Κυριακών και εξαιρέσιµων δεν θα 

υπερβαίνουν τις εγκεκριµένες δέκα (10) ώρες/µήνα/υπάλληλο. 

 Οι προϊστάµενοι οργανικών µονάδων επιπέδου ∆ιεύθυνσης (στις οποίες περιλαµβάνονται και τα 

∆ασαρχεία) και Γενικής ∆ιεύθυνσης δεν δικαιούνται αµοιβή υπερωριακής απασχόλησης. Επισηµαίνεται όµως 

ότι οι προϊστάµενοι των υπηρεσιών (συµπεριλαµβανοµένων και των Γενικών ∆/ντών ∆ασών & Αγροτικών 

Υποθέσεων) δύναται να συµµετέχουν στα περίπολα. 

Η κατανοµή των πιστώσεων ανά οργανική µονάδα, θα γίνει σύµφωνα µε το συνηµµένο Παράρτηµα 

ΙΙ, παρέχοντας την ευχέρεια στους Προϊσταµένους των Γεν. ∆/νσεων ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων για 
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την τροποποίηση της κατανοµής αυτής, ώστε να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατό καλύτερη υλοποίηση 

λαµβάνοντας υπόψη το διαθέσιµο προσωπικό, τις υπηρεσιακές ανάγκες και το ύψος των κατανεµηµένων 

πιστώσεων εντός της ίδιας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Στο σηµείο αυτό τονίζεται ότι στο πρόγραµµα 

∆ασοπροστασίας για το έτος 2013 έχουν προβλεφθεί 24.000 € ανά Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση στον ΚΑΕ 

0711, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών όπως για παράδειγµα η χιλιοµετρική αποζηµίωση των υπαλλήλων 

που µετακινούνται από την έδρα τους για συµµετοχή στο πρόγραµµα άλλων δασικών υπηρεσιών, κλπ. και 

κατανέµεται στις υποκείµενες µονάδες. 

Σας επισηµαίνουµε ότι τα ωροµίσθια, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας, 

έχουν υπολογισθεί λαµβάνοντας ένα µέσο όρο των ωροµισθίων όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Ν. 

4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο − βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 

και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012−2015», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανάλογα µε τον κλάδο, τον βαθµό και το κλιµάκιο του κάθε υπαλλήλου. 

Επίσης, τονίζουµε το γεγονός ότι οι υπάλληλοι οι οποίοι εργάζονται υπερωριακά, δεν µπορούν να 

πληρώνονται από δύο χρηµατοδοτικές πηγές για τον ίδιο µήνα ενώ θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ανάληψη 

πίστωσης της αρµόδιας υπηρεσίας.  

Οι Προϊστάµενοι των ∆ασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων έχουν την ευθύνη για 

την υλοποίηση και παρακολούθηση της εφαρµογής του προγράµµατος καθώς και των προβλεπόµενων 

συνεργείων επιφυλακής των υπαλλήλων. 

 

Όπως ήδη γνωρίζετε, κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, όταν ειδοποιείται από την 

οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία ή το Κλιµάκιο της η τοπική δασική αρχή για περιστατικό 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.   

Για την υποστήριξη των µέτρων δασοπροστασίας, την παροχή χρήσιµων πληροφοριών και το 

συντονισµό των υπηρεσιών θα λειτουργεί στην Αθήνα το Συντονιστικό Κέντρο ∆ασοπροστασίας (Τέρµα 

Αλκµάνος-Ιλίσια), µε τηλέφωνο επικοινωνίας το τετραψήφιο 1591. Εκπρόσωποι της Ειδικής Γραµµατείας 

∆ασών θα συµµετέχουν ακόµη στο Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ και στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραµµατείας 

Πολιτικής Προστασίας καθώς και θα συµµετέχουν σε εποχούµενα βραδινά περίπολα, σε συνεννόηση και 

συνεργασία µε τα ∆ασαρχεία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, των οποίων είναι αρµοδιότητα η 

περιοχή πραγµατοποίησης του περιπόλου. Για το πρόγραµµα επιφυλακής στα ανωτέρω Συντονιστικά Κέντρα, 

την εκποµπή των εν λόγω περιπόλων και τις λεπτοµέρειες υλοποίησής τους, θα εκδοθεί σχετική απόφαση από 

τον Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών & Φ.Π.  

Τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. Τονίζεται ότι ο τρόπος 

υλοποίησης του προγράµµατος όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα Ι είναι ενδεικτικός. Η υλοποίηση στην 

πράξη έχει άµεση σχέση µε τις διατιθέµενες ανά οργανική µονάδα πιστώσεις, το υπηρετούν προσωπικό και 

την ανάγκη εύρυθµης λειτουργίας των υπηρεσιών.  

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

  
 

Ο  ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                ∆ΑΣΩΝ 

   

 

 

 

         Γ. ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Ενδεικτική περιγραφή µέτρων ∆ασοπροστασίας έτους 2013  

 (ανήκει στην αριθµ. 130730/2187/8-5-2013 εγκύκλιο της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών) 

 

Σε κάθε ∆ασαρχείο και ∆/νση ∆ασών άνευ ∆ασαρχείων θα λειτουργεί, από την έναρξη του προγράµµατος 

∆ασοπροστασίας και όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας, απογευµατινή υπηρεσία στην οποία θα συµµετέχουν 

υπάλληλοι από τους κλάδους του υπηρετούντος προσωπικού που αναφέρονται στις εκάστοτε ισχύουσες 

αποφάσεις των Γενικών Γραµµατέων των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της χώρας «Καθορισµός ωραρίου 

εργασίας κλάδων µονίµου προσωπικού και µε ΣΕΙ∆ προσωπικού των ∆ασικών Υπηρεσιών κατά τις 

απογευµατινές ώρες των εργασίµων ηµερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και 

τις εξαιρέσιµες ηµέρες». 

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

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

απασχολούνται εκτός από την απογευµατινή υπηρεσία 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. 

Για την εργασία Σαββάτου θα παρέχεται ηµέρα 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) και ηµέρα ανάπαυσης την επόµενη εβδοµάδα. 

 

I:  Συγκρότηση συνεργείων επιφυλακής στις ως άνω συνολικά 103 υπηρεσίες 

Αιτιολογία Ανάλυση µέτρων 

Περίοδος 

συγκρότησης:  
Από Μάιο µέχρι και ∆εκέµβριο, εβδοµάδες τριάντα πέντε (35) 

Χρόνος 

εργασίας 

έδρας 

(ηµερήσιος): 

ΠΕ και ΤΕ: Από ώρα 15:00 έως 22:00 κάθε εργάσιµη ηµέρα συµπεριλαµβανοµένου 

του Σαββάτου για µέχρι 4 ώρες µετά την λήξη του ωραρίου και µέχρι 20 

ώρες/µήνα/υπάλληλο 

Χρόνος 

εργασίας 

έδρας 

(ηµερήσιος): 

∆Ε και ΥΕ: Από ώρα 14:00 έως 22:00 κάθε εργάσιµη ηµέρα συµπεριλαµβανοµένου 

του Σαββάτου, για 8 ώρες, ως απογευµατινή εργασία  

Σύνθεση 

συνεργείου: 

Ένας (1) ∆ασικός Υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ ως επικεφαλής 

Ένας (1) έως τρεις (3) Υπάλληλοι ∆Ε ή ΥΕ, ανάλογα µε το υπάρχον δυναµικό 

Όταν στο συνεργείο επιφυλακής δε συµµετέχει υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ, τότε χρέη 

επικεφαλή θα εκτελεί ο ανώτερος στην ιεραρχία δασικός υπάλληλος  

Σύνολο ωρών 

ΠΕ-ΤΕ:                                  
1 υπάλληλος * 20 ώρες * 103 υπηρεσίες * 35 εβδοµάδες ≈ 700 ώρες  

∆απάνης ανά 

Υπηρεσία                            

700 ώρες * 7€/ώρα ≈ 4.900 € 

Ειδικά για την ∆/νση ∆ασών Χανίων προβλέπονται επιπλέον 285 ώρες µε δαπάνη 

1.995€ για την προστασία του Ε∆ΛΟ  

Συνολ.  δαπάνη   

(ΠΕ-ΤΕ): 
4.900 € * 103 υπηρεσίες = 504.700 € + 1.995 € = 506.695 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ 

ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ 

(ΠΕ-ΤΕ) 

1 υπάλληλος * 10 ώρες * 35 εβδοµάδες = 350 ώρες 

Κυριακές 

Σύνολο ωρών 

(ΠΕ-ΤΕ): 

350 ώρες * 103 Υπηρεσίες = 36.050 ώρες 

Σύνολο 

∆απάνης για 

Κυριακές: 

Ειδικά για την ∆/νση ∆ασών Χανίων προβλέπονται επιπλέον 55 ώρες µε δαπάνη 495€ 

για την κάλυψη αναγκών προστασίας του Ε∆ΛΟ 

36.050 ώρες * 9€/ώρα =  324.450 € + 495 € = 324.945 € 

ΙI:  Εργασία προς συµπλήρωση της εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής (προσωπικού ∆Ε ή ΥΕ που θα 

παρέχει  εργασία τις Κυριακές) στις ως άνω συνολικά 103 υπηρεσίες   

Παρεχόµενη 

εργασία 

Εργασία κατά τις Κυριακές, πρωινή και απογευµατινή υπηρεσία, µε την παροχή µιας 

ηµέρας ανάπαυσης την επόµενη εβδοµάδα 

Απαιτούµενες 

ώρες/ 
Έως 5 υπάλληλοι * 8 ώρες * 35 εβδοµάδες = 1.400 ώρες 

Α. ∆ΑΣΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆/ΝΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ ΑΝΕΥ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΩΝ 
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υπηρεσία 

∆απάνη ανά 

υπηρεσία                                
1.400 ώρες * 3€/ώρα ≈ 4.200 € 

Σύνολο 

∆απάνης 
4.200€ * 103 υπηρεσίες ≈  432.600 €  

ΙΙI:  Εποχούµενα Περίπολα στις ως άνω συνολικά 103 υπηρεσίες  

Περίοδος 

υλοποίησης 
Από Μάιο µέχρι ∆εκέµβριο, εβδοµάδες τριάντα πέντε (35) 

Αριθµός 

περιπόλων / 

υπηρεσία: 

Ένα (1) των δύο ατόµων. Μπορούν να συµµετέχουν περισσότερα άτοµα (έως τρία) ή 

να οργανωθεί και 2
ο
 περίπολο, ανάλογα µε τις διατιθέµενες πιστώσεις και το διαθέσιµο 

προσωπικό 

Περίπολα ανά 

µήνα: 
Έως 5 διανυκτερεύσεις / εβδοµάδα ή 20 διανυκτερεύσεις / µήνα 

Σύνθεση 

περιπόλων: 

Σε κάθε περίπολο χρέη επικεφαλής θα εκτελεί ο ανώτερος στην ιεραρχία δασικός 

υπάλληλος. Εννοείται ότι το ένα από τα δύο άτοµα του περιπόλου ή θα έχει την 

ειδικότητα του οδηγού ή θα έχει την απαιτούµενη άδεια οδήγησης ΚΥ οχήµατος.  

∆απάνη ανά 

υπηρεσία 

2 υπάλληλοι * 5 διανυκτερεύσεις * 40 € ≈ 400 € 

400€ * 35 εβδοµάδες = 14.000 € 

14.000€ * 103 υπηρεσίες = 1.442.000 € 

Ειδικότερα για τις ∆νσεις ∆ασών ∆ωδεκανήσου, Κυκλάδων, Λέσβου, Σάµου, 

Κεφαλληνίας και για τα ∆/Χ Πειραιά και Πόρου, λόγω της νησιώτικης φυσιογνωµίας των 

περιοχών που καλύπτουν, µπορεί να απαιτηθεί µετάβαση του περιπόλου σε άλλο νησί. 

Εποµένως θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη που θα περιλαµβάνει έξοδα µετάβασης-

επιστροφής και έξοδα διαµονής προϋπολογιζόµενα έως 260€ * 20 εβδοµάδες = 5.200€ 

5.200€ * 7 υπηρεσίες = 36.400€ 

Σύνολο 

∆απάνης 
1.442.000 € + 36.400 € = 1.478.400 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 

ΓΙΑ 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΑ 

506.695€ + 324.945€ + 432.600€ + 1.478.400€ = 2.742.640€ 

Β. ΓΕΝ. ∆/ΝΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ∆/ΝΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ, ∆/ΝΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ ΜΕΤΑ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΩΝ & ∆/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΕΩΝ 

ΑΤΤΙΚΗΣ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

I:  Συγκρότηση συνεργείων επιφυλακής στις ως άνω συνολικά 40 υπηρεσίες  (7+31+2 αντίστοιχα) 

Περίοδος 
συγκρότησης:  

Από Μάιο µέχρι ∆εκέµβριο, εβδοµάδες τριάντα πέντε (35) 

Χρόνος 

εργασίας 

έδρας 

(ηµερήσιος): 

Από ώρα 15:00 έως 22:00 κάθε εργάσιµη ηµέρα συµπεριλαµβανοµένου του Σαββάτου 

για µέχρι τέσσερις (4) ώρες µετά την λήξη του ωραρίου και µέχρι 20 

ώρες/µήνα/υπάλληλο  

Σύνθεση 

συνεργείου: 

∆ύο (2) Υπάλληλοι. Όταν στο συνεργείο δεν συµµετέχει υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ, τότε χρέη 

επικεφαλή εκτελεί ο ανώτερος στην ιεραρχία δασικός υπάλληλος 

Σύνολο 

ωρών:                                  
2 υπάλληλοι * 20 ώρες * 35 εβδοµάδες ≈ 1.400 ώρες  

∆απάνη ανά 

υπηρεσία 
1.400 ώρες * 7 €/ώρα ≈ 9.800 € 

Σύνολο 

δαπάνης                             
9.800€ * 40 υπηρεσίες = 392.000 €  

ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΚΑΤΑ ΤΙΣ 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ 

1 υπάλληλος * 10 ώρες * 35 εβδοµάδες = 350 ώρες 

Σύνολο ωρών 350 ώρες * 40 υπηρεσίες = 14.000 ώρες 

∆απάνη ανά 

υπηρεσία 
350 ώρες * 9€/ώρα = 3.150€ 

Σύνολο ∆απάνης 

για Κυριακές: 

 

 

3.150 € * 40 υπηρεσίες ≈ 126.000 € 
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ΙΙ:  Εποχούµενα Περίπολα στις ως άνω συνολικά 40 υπηρεσίες και  

στην ∆/νση Αναδασώσεων Ν. Ροδόπης 

Περίοδος 

υλοποίησης 
Από Μάιο µέχρι ∆εκέµβριο, εβδοµάδες τριάντα πέντε (35) 

Αριθµός 

περιπόλων / 

υπηρεσία: 

Ένα (1) των δύο ατόµων. Στα περίπολα µπορεί να συµµετέχει και υπάλληλος του 

∆ασαρχείου ή της ∆/νσης ∆ασών άνευ ∆ασαρχείου  

Περίπολα ανά 

µήνα : 
Έως 2 διανυκτερεύσεις / εβδοµάδα ή 8 διανυκτερεύσεις / µήνα 

Σύνθεση 

περιπόλων : 

Σε κάθε περίπολο χρέη επικεφαλή θα εκτελεί ο ανώτερος στην ιεραρχία δασικός 

υπάλληλος. Εννοείται ότι το ένα από τα δύο άτοµα του περιπόλου ή θα έχει την 

ειδικότητα του οδηγού ή θα έχει την απαιτούµενη άδεια οδήγησης ΚΥ οχήµατος 

∆απάνη ανά 

υπηρεσία 

2 υπάλληλοι * 2 διανυκτερεύσεις * 40€ = 160€ 

160€ * 35 εβδοµάδες ≈ 5.600 € 

Συνολική 

δαπάνη 
5.600 * 40 υπηρεσίες ≈ 224.000 € 

Οδοιπορικά για 

∆/νση Αναδ/σεων 

Ροδόπης  
1 υπηρεσία * 2.000€ = 2.000 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 

ΓΙΑ ∆/ΝΣΕΙΣ 

392.000€ + 126.000€ + 224.000€ + 2.000€ = 744.000 € 

Γ. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

∆ασαρχεία και 

∆/νσεις ∆ασών 

άνευ ∆ασαρχείων 
103 υπηρεσίες * 3.500€ = 360.500€ 

∆/νσεις ∆ασών 

Συντονισµού & 

Επιθεώρησης, 

∆/νσεις ∆ασών 

Νοµών  

38 υπηρεσίες * 1.300€ = 49.400€ 

∆/νσεις 

Αναδασώσεων 
3 υπηρεσίες * 1.500€ = 4.500€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΑ 

360.500€ + 49.400€ + 4.500€  = 414.400 € 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΡΩΝ 
2.742.640€ + 744.000€ + 414.400€ = 3.901.040€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Κατανοµή διατιθέµενων πιστώσεων ανά Οργανική Μονάδα  
(ανήκει στην αριθµ. 130730/2187/8-5-2013 εγκύκλιο της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών) 

 

Α/Α YΠΗΡΕΣΙΑ 

 ∆ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ                                                             

από 01/05/13 έως και 31/12/13 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ 

ΝΥΧΤ. 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ 

& ΕΞΑΙΡ. 

ΗΜΕΡΕΣ 

ΠΡΟΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΤΗΣ 

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

∆ΑΠΑΝΕΣ 

ΕΚΤΟΣ 

Ε∆ΡΑΣ 

ΚΑΥΣΙΜΑ 

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ 

Ι ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ   

1 ∆/νση ∆ασών Ροδόπης 5.927 3.810 6.303 16.933 4.235 

2 
∆/νση Αναδασώσεων Ν. 

Ροδόπης       
2.000 1.500 

3 ∆/νση ∆ασών Εβρου  8.655 3.462   7.756 1.870 

4 ∆ασ. Αλεξανδρούπολης 5.034 3.236 5.017 14.383 3.596 

5 ∆ασ. ∆ιδυµοτείχου 4.729 3.040 3.730 13.511 3.378 

6 ∆ασ. Σουφλίου 3.882 2.496 3.216 11.092 2.773 

7 ∆/νση ∆ασών Ξάνθης 3.055 1.222   2.737 660 

8 ∆ασ. Ξάνθης 4.361 2.804 4.374 12.461 3.115 

9 ∆ασ. Σταυρούπολης 2.386 1.534 1.544 6.817 1.704 

10 ∆/νση ∆ασών Καβάλας 7.128 2.850   6.387 1.540 

11 ∆ασ. Καβάλας 5.680 3.650 4.374 16.228 4.057 

12 ∆ασ. Θάσου 3.644 2.342 1.800 10.410 2.603 

13 ∆/νση ∆ασών ∆ράµας 4.582 1.833   4.106 990 

14 ∆ασ. ∆ράµας 8.092 5.202 9.519 23.121 5.780 

15 ∆ασ. Νευροκοπίου 3.617 2.325 2.187 10.334 2.583 

16 
∆/νση ∆ασών Συντονισµού και 

Επιθεώρησης 
12.220 4.888   10.949 2.641 

17 ∆/νση ∆ασών Θεσσαλονίκης 11.711 4.684   10.493 2.531 

18 ∆ασ. Θεσσαλονίκης 5.799 3.728 6.818 16.568 4.142 

19 ∆ασ. Λαγκαδά 5.342 3.434 4.374 15.263 3.816 

20 ∆ασ. Σταυρού 2.916 1.874 2.187 8.331 2.083 

21 
∆/νση Αναδασώσεων 

Θεσ/νικης 11.202 4.481   
10.037 1.500 

22 ∆/νση ∆ασών Ηµαθίας 3.564 1.426   3.193 770 

23 ∆ασ. Βέροιας 3.668 2.358 2.830 10.480 2.620 

24 ∆ασ. Νάουσας 3.115 2.002 1.544 8.899 2.225 

25 ∆/νση ∆ασών Κιλκίς 3.564 1.426   3.193 770 

26 ∆ασ. Κιλκίς 4.877 3.136 2.830 13.936 3.484 

27 ∆ασ. Γουµένισσας 3.199 2.057 3.345 9.142 2.285 

28 ∆/νση ∆ασών Πέλλας 6.110 2.444   5.475 1.320 

29 ∆ασ. Εδεσσας 5.528 3.553 4.630 15.793 3.948 

30 ∆ασ. Αριδαίας 5.266 3.385 5.274 15.045 3.761 

31 ∆/νση ∆ασών Πιερίας 6.830 4.391 9.004 19.514 4.879 

32 ∆/νση ∆ασών Σερρών  3.055 1.222   2.737 660 

33 ∆ασ. Σερρών 5.970 3.838 4.760 17.057 4.264 

34 ∆ασ. Νιγρίτας 3.734 2.401 2.830 10.669 2.667 

35 ∆ασ. Σιδηροκάστρου 5.002 3.215 3.473 14.290 3.573 

36 ∆/νση ∆ασών Χαλκιδικής 6.110 2.444   5.475 1.320 

37 ∆ασ. Πολυγύρου 4.821 3.099 3.216 13.773 3.443 

38 ∆ασ. Κασσάνδρας 3.201 2.058 2.187 9.145 2.286 

39 ∆ασ. Αρναίας 4.366 2.806 4.760 12.473 3.118 

  Γεν. ∆/νση ∆ασών        24.000   

  Μερικό Σύνολο 201.942 110.156 106.126 444.206 104.490 

ΙΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ & ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

40 ∆/νση ∆ασών Κοζάνης 4.073 1.629   3.650 880 

41 ∆ασ. Κοζάνης 6.468 4.158 4.502 18.480 4.620 

42 ∆ασ. Τσοτυλίου 4.234 2.722 1.801 12.098 3.024 
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43 ∆/νση ∆ασών Γρεβενών 6.140 3.947 6.046 17.544 4.386 

44 ∆/νση ∆ασών Καστοριάς 6.244 4.014 6.303 17.840 4.460 

45 ∆/νση ∆ασών Φλώρινας 6.204 3.988 5.660 17.726 4.433 

46 
∆/νση ∆ασών Συντονισµού και 

Επιθεώρησης 
7.637 3.055   6.843 1.650 

47 ∆/νση ∆ασών Ιωαννίνων 7.128 2.853   6.387 1.540 

48 ∆ασ. Ιωαννίνων 8.334 5.358 7.847 23.812 5.953 

49 ∆ασ. Μετσόβου 3.665 2.355 1.415 10.467 2.617 

50 ∆ασ. Κονίτσης 4.333 2.786 2.058 12.380 3.095 

51 ∆/νση ∆ασών Αρτας 5.328 3.425 5.531 15.222 3.806 

52 ∆/νση ∆ασών Θεσπρωτίας 5.375 3.455 3.988 15.358 3.839 

53 ∆/νση ∆ασών Πρεβέζης 4.795 3.082 3.602 13.700 3.425 

  Γεν. ∆/νση ∆ασών        24.000   

  Μερικό Σύνολο 79.958 46.827 48.753 215.507 47.728 

ΙΙΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

54 
∆/νση ∆ασών Συντονισµού και 

Επιθεώρησης 
8.656 3.462   7.756 1.870 

55 ∆/νση ∆ασών Λάρισας 8.147 3.259   7.299 1.760 

56 ∆ασ. Λαρίσης 8.653 5.563 8.747 24.723 6.181 

57 ∆ασ. Αγιάς 3.097 1.992 1.801 8.849 2.212 

58 ∆ασ. Ελασσόνας 5.246 3.373 3.730 14.989 3.747 

59 ∆/νση ∆ασών Καρδίτσας 5.092 2.037   4.562 1.100 

60 ∆ασ. Καρδίτσας 6.162 3.961 6.818 17.606 4.401 

61 ∆ασ. Μουζακίου 4.364 2.805 3.730 12.468 3.117 

62 ∆/νση ∆ασών Μαγνησίας 6.619 2.648   5.931 1.430 

63 ∆ασ. Βόλου 5.541 3.562 4.888 15.831 3.958 

64 ∆ασ. Σκοπέλου 2.816 1.810 1.286 8.044 2.011 

65 ∆ασ. Αλµυρού 3.826 2.460 2.573 10.932 2.733 

66 ∆/νση ∆ασών Τρικάλων 6.619 2.648   5.931 1.430 

67 ∆ασ. Τρικάλων 6.610 4.249 7.718 18.885 4.721 

68 ∆ασ. Καλαµπάκας 6.059 3.895 7.718 17.310 4.328 

69 ∆/νση ∆ασών Φθιώτιδας 11.711 4.684   10.493 2.533 

70 ∆ασ. Λαµίας 8.642 5.555 11.449 24.691 6.173 

71 ∆ασ. Αταλάντης 3.814 2.452 2.701 10.897 2.724 

72 ∆ασ. Σπερχειάδας 4.503 2.895 3.087 12.867 3.217 

73 ∆/νση ∆ασών Βοιωτίας 4.582 1.833   4.106 990 

74 ∆ασ. Λειβαδιάς 4.560 2.932 3.730 13.030 3.257 

75 ∆ασ. Θηβών 5.261 3.382 3.345 15.033 3.758 

76 ∆/νση ∆ασών Ευβοιας 4.073 1.629   3.650 880 

77 ∆ασ. Χαλκίδας 5.047 3.245 3.216 14.421 3.605 

78 ∆ασ. Λίµνης 3.948 2.538 2.187 11.280 2.820 

79 ∆ασ. Ιστιαίας 3.148 2.024 1.672 8.995 2.249 

80 ∆ασ. Αλιβερίου 5.237 3.367 3.087 14.963 3.741 

81 ∆/νση ∆ασών Ευρυτανίας 3.564 1.426   3.193 770 

82 ∆ασ. Καρπενησίου 6.662 4.283 7.975 19.034 4.759 

83 ∆ασ. Φουρνά 3.364 2.162 1.415 9.610 2.403 

84 ∆/νση ∆ασών Φωκίδας 2.547 1.018   2.281 550 

85 ∆ασ. Άµφισσας 4.743 3.049 3.216 13.553 3.388 

86 ∆ασ. Λιδωρικίου 4.295 2.761 1.930 12.272 3.068 

  Γεν. ∆/νση ∆ασών        24.000   

  Μερικό Σύνολο 177.208 98.959 98.019 409.485 95.884 

ΙV ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

87 ∆/νση ∆ασών Κερκύρας 4.601 2.958 4.245 13.145 3.286 

88 ∆/νση ∆ασών Ζακύνθου 2.718 1.747 2.315 7.765 1.942 

89 ∆/νση ∆ασών Κεφαλληνίας 4.445 2.858 2.830 17.901 3.175 

90 ∆/νση ∆ασών Λευκάδας 3.992 2.566 3.087 11.406 2.851 

91 
∆/νση ∆ασών Συντονισµού και 

Επιθεώρησης 
10.182 4.073   9.124 2.200 

92 ∆/νση ∆ασών Αχαίας 3.055 1.222   2.737 660 

93 ∆ασ. Πατρών 6.120 3.935 8.233 17.487 4.372 
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94 ∆ασ. Αιγίου 3.778 2.428 3.473 10.793 2.698 

95 ∆ασ. Καλαβρύτων 4.231 2.720 1.672 12.090 3.022 

96 ∆/νση ∆ασών Αιτωλ/νίας 6.110 2.444   5.475 1.320 

97 ∆ασ. Μεσολογγίου 4.480 2.880 4.631 12.799 3.200 

98 ∆ασ. Ναυπάκτου 4.581 2.945 3.473 13.089 3.272 

99 ∆ασ. Αγρινίου 5.311 3.414 7.204 15.175 3.794 

100 ∆ασ. Αµφιλοχίας 6.070 3.902 3.216 17.342 4.336 

101 ∆/νση ∆ασών Ηλείας  4.582 1.833   4.106 990 

102 ∆ασ. Πύργου 5.024 3.230 4.760 14.354 3.588 

103 ∆ασ. Αµαλιάδας 4.984 3.204 4.631 14.239 3.560 

104 ∆ασ. Ολυµπίας 4.431 2.849 3.216 12.660 3.165 

105 ∆/νση ∆ασών Αρκαδίας 3.564 1.426   3.193 770 

106 ∆ασ. Τρίπολης 5.532 3.556 3.345 15.805 3.951 

107 ∆ασ. Βυτίνας 4.753 3.055 2.444 13.580 3.395 

108 ∆ασ. Κυνουρίας 4.672 3.003 2.700 13.349 3.337 

109 ∆/νση ∆ασών Αργολίδας 5.665 3.642 4.888 16.185 4.046 

110 ∆/νση ∆ασών Κορινθίας 5.092 2.037   4.562 1.100 

111 ∆ασ. Κορίνθου 5.989 3.850 5.660 17.111 4.278 

112 ∆ασ. Ξυλοκάστρου 4.477 2.878 3.859 12.791 3.198 

113 ∆/νση ∆ασών Λακωνίας 4.582 1.833   4.106 990 

114 ∆ασ. Σπάρτης 5.342 3.433 3.730 15.263 3.816 

115 ∆ασ. Γυθείου 3.524 2.265 2.187 10.067 2.518 

116 ∆ασ. Μολάων 4.621 2.971 2.058 13.203 3.301 

117 ∆/νση ∆ασών Μεσσηνίας 7.637 3.055   6.843 1.650 

118 ∆ασ. Καλαµάτας 6.890 4.430 7.204 19.687 4.922 

119 ∆ασ. Κυπαρισσίας 4.365 2.806 2.701 12.470 3.118 

  Γεν. ∆/νση ∆ασών        24.000   

  Μερικό Σύνολο 165.400 95.448 97.762 413.902 95.821 

V ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

120 
∆/νση ∆ασών Συντονισµού και 

Επιθεώρησης 
5.601 2.240   5.018 1.210 

121 ∆/νση ∆ασών Αθηνών 2.632 1.692 1.286 7.522 1.880 

122 
∆/νση ∆ασών Ανατολικής 

Αττικής 
6.619 2.648   5.931 1.430 

123 ∆ασ. Πεντέλης 4.552 2.926 5.917 13.006 3.252 

124 ∆ασ. Πάρνηθας 3.667 2.357 4.245 10.476 2.619 

125 ∆ασ. Καπανδριτίου 3.450 2.219 2.701 9.859 2.465 

126 ∆ασ. Λαυρίου 3.211 2.064 2.573 9.173 2.293 

127 ∆/νση ∆ασών ∆υτικής Αττικής 7.128 2.851   6.387 1.540 

128 ∆ασ. Αιγάλεω 4.126 2.652 4.760 11.787 2.947 

129 ∆ασ. Μεγάρων 3.821 2.456 2.444 10.916 2.729 

130 ∆/νση ∆ασών Πειραιά  5.092 2.037   4.562 1.100 

131 ∆ασ. Πειραιά 4.317 2.775 3.345 17.535 3.084 

132 ∆ασ. Πόρου 3.523 2.265 1.415 15.267 2.517 

133 ∆/νση Αναδασώσεων Αττικής  10.183 4.073   9.124 1.500 

  Γεν. ∆/νση ∆ασών        24.000   

  Μερικό Σύνολο 67.922 35.255 28.686 160.563 30.566 

VΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

134 
∆/νση ∆ασών Συντονισµού και 

Επιθεώρησης 
4.582 1.833   4.106 990 

135 ∆/νση ∆ασών Λέσβου 6.274 4.033 6.946 23.125 4.481 

136 ∆/νση ∆ασών Σάµου  4.399 2.828 3.087 17.769 3.142 

137 ∆/νση ∆ασών Χίου 4.445 2.858 2.831 12.701 3.175 

138 ∆/νση ∆ασών Κυκλάδων 5.992 3.852 4.502 22.321 4.281 

139 ∆/νση ∆ασών ∆ωδεκανήσου 7.495 4.818 7.332 26.613 5.353 

  Γεν. ∆/νση ∆ασών        24.000   

  Μερικό Σύνολο 33.187 20.222 24.698 130.635 21.422 

VΙΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 

140 
∆/νση ∆ασών Συντονισµού και 

Επιθεώρησης 
4.582 1.833   4.106 990 

ΑΔΑ: ΒΕΝΦ0-ΚΡΞ
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141 ∆/νση ∆ασών Ηρακλείου 6.848 4.402 9.133 19.567 4.891 

142 ∆/νση ∆ασών Λασιθίου 5.498 3.534 5.403 15.708 3.927 

143 ∆/νση ∆ασών Ρεθύµνου 5.520 3.549 6.560 15.772 3.943 

144 ∆/νση ∆ασών Χανίων 8.628 4.759 7.461 18.951 4.738 

  Γεν. ∆/νση ∆ασών        24.000   

  Μερικό Σύνολο 31.076 18.077 28.557 98.104 18.489 

              

  ΣΥΝΟΛΟ 756.693 424.944 432.601 1.872.402 414.400 

ΑΔΑ: ΒΕΝΦ0-ΚΡΞ
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Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
(ανήκει στην αριθµ. 130730/2187/8-5-2013 εγκύκλιο της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών) 

 

     ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΑΤΟΥΣ 

1. Γενικούς Γραµµατείς Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων 

2. Γενικές ∆/νσεις ∆ασών και Αγροτικών υποθέσεων  

3. ∆/νσεις ∆ασών Συντονισµού και Επιθεώρησης 

4. ∆/νσεις ∆ασών  

5. ∆ασαρχεία      

                                                      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  

                        Αµαλιάδος 17-Αµπελόκηποι  

 

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

     Γραφείο Υπουργού 

                 Σταδίου 27-Αθήνα  

 

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

    Γραφείο Υπουργού  

    Γραφείο Υφυπουργού 

                 Βασ. Σοφίας 10-Αθήνα 

 

4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

I. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

       Γραφείο Γενικού Γραµµατέα  

                        Ευαγγελιστρίας 2-Αθήνα 

II. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

                   Γραφείο Αρχηγού                   

                         Μουρούζη 4-Αθήνα      

 

 

5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

- Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών  

- Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Ανάπτυξης και Προστασίας 

  ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος 

- ∆/νσεις ∆ασών Κεντρικής Υπηρεσίας                                    

                                    Ενταύθα 

ΑΔΑ: ΒΕΝΦ0-ΚΡΞ


