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         ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 
         & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
           Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ 
 
Ταχ. Δ/νση: Γ. Μαύρου 2                   Προς: Προσωπικό Δ/νσης Δασών  
Ταχ. Κώδικας: 85100 Ρόδος                                                                   Δωδ/σου 
Πληροφορίες: Μπαλατσούκα Αικ.         
Τηλέφωνο: 22410-43680                                                  ΚΟΙΝ.: Όπως ο Πίνακας Διανομής 
Fax: 22410-20674 
Ηλ. Δ/νση:a.balatsouka@apdaigaiou.gov.gr 
 
ΘEMA: «Κατανομή προσωπικού και ανάθεση καθηκόντων στους υπαλλήλους της Δ/νσης  

Δασών Δωδ/σου » 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Η  Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Η  Τ Η Σ  Δ / Ν Σ Η Σ 

 
Έχοντας υπ΄όψιν τις διατάξεις: 

1. Του από 6-9-31 Π.Δ. ‘’περί Δασικής Διοίκησης’’ 
2. Του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικος» (ΦΕΚ 7 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Του Ν. 998/79 ¨Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων» (ΦΕΚ 289 Α΄) 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3208/03 «Προστασία 
δασικών οικοσυστημάτων κλπ» (ΦΕΚ 303 Α΄). 

4. Του Π.Δ. 1213/81 «Περί αναδιοργανώσεως των Δασικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Γεωργίας» (ΦΕΚ 300/81 Α΄) και την αριθμ. 283397/83 απόφαση του Υπ. Γεωργίας  «περί 
καθορισμού περιοχών δικαιοδοσίας Δασαρχείων, Δασονομείων, Δασοφυλακείων» (ΦΕΚ 
479 Β΄). 

5. Του Ν. 1845/89 «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - 
Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102 Α΄) και του Π.Δ. 242/93 «Σύσταση Δασικού 
Σώματος (ΔΑ.ΣΩ.)» (ΦΕΚ 107 Α΄) 

6. Του Π.Δ. 187/2000, «Διάρθρωση, αρμοδιότητες, εξοπλισμός και στελέχωση της Διεύθυνσης 
Δασικών Χαρτών του Υπουργείου Γεωργίας και των τμημάτων Δασικών Χαρτογραφήσεων 
των Διευθύνσεων Δασών των Περιφερειών και των Νομών» (ΦΕΚ 176/Α΄/2000). 

7. Του άρθρου 31 του Ν. 2945/2001  «Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής 
δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του υπουργείου Γεωργίας» 
(ΦΕΚ 223/Α΄/2001). 

8.  Του Ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση κλπ κύρωση δασικών χαρτών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 182 Α) . 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 21 «Ενσωμάτωση της Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική 
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Υπηρεσία» του Ν. 3938/28-3-2011 (ΦΕΚ 61/Α΄/31-3-2011) «Σύσταση Γραφείου 
Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες 
διατάξεις». 

10. Του Ν. 3528/07 «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών, Διοικητικών 
Υπαλλήλων κλπ » (ΦΕΚ 26 Α΄). 

11. Του Ν. 2503/1997  «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄). 

12. Την αρ. 12734/99/25-2-2000 (ΦΕΚ 55Γ) Απόφαση του Γεν. Γραμ. Περιφ. Νοτίου Αιγαίου 
περί μετατροπής θέσεων ΙΔΑΧ σε οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων. 

13. Του Ν. 3852/10  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄). 

14. Του Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236 Α΄) 
15. Ν. 4138/13 (ΦΕΚ 72 Α) Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις. 
16. Την αρ. πρωτ. 50524/5097/30-10-12 Απόφαση της Γ.Γ.Α.Δ.Α. «Παροχή εξουσιοδότησης 

υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων με εντολή Γ.Γ. στον προϊστάμενο της Γεν. 
Δ/νσης Δασών  .…» 

17. Την αρ. πρωτ. 16/12-1-2011 Απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α. « Ορισμός προϊσταμένων οργανικών 
μονάδων της Αποκεντρωμένης Δ/σης Αιγαίου» 

18. Την αρ. πρωτ. 670/8-4-2011 Απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α. « Τοποθέτηση υπαλλήλων στα 
Τμήματα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων» 

19. Την αρ. πρωτ. 11686/11-11-2011 διαπιστωτική πράξη κατάταξης των υπαλλήλων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στους βαθμούς του Ν.4024/2011 

20. Τις αρ. πρωτ. 1328/14-2-2012, 4495/13-7-2012 και 5137/17-8-2012 Αποφάσεις της 
Δ/ντριας Δασών Δωδ/σου ΄΄Κατανομή περιοχών ευθύνης στους Δασοφύλακες της Δ/νσης 
Δασών Δωδ/σου΄΄ 

21. Το προσωπικό που υπηρετεί στη Δ/νση Δασών Δωδ/σου, τις υπ΄ αυτήν υπαγόμενες 
οργανικές μονάδες και τις αρμοδιότητές τους. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 
Κατανέμουμε το προσωπικό της υπηρεσίας μας  και αναθέτουμε  τα παρακάτω καθήκοντα όπως 
κατωτέρω: 
Προϊσταμένη της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου έχει τοποθετηθεί με την αρ. πρωτ. 19453/12704/1-10-
2010 Απόφαση του Γεν. Γραμ. της Αποκ. Δ/σης Αιγαίου η Μπαλατσούκα Αικατερίνη, υπάλληλος 
του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων, με Γ΄ Βαθμό, με περιοχή αρμοδιότητας τον Νομό 
Δωδ/σου και έδρα τη Ρόδο, υπεύθυνη για την οργάνωση, την καλή λειτουργία και την άσκηση 
εποπτείας και ελέγχου, στα Τμήματα, τα Δασονομεία και τα Γραφεία. Επίσης υπεύθυνη για την 
τήρηση του βιβλίου χρονικών και του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου αλληλογραφίας της υπηρεσίας. 
Η προϊσταμένη της Δ/νσης ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά  αδικήματα. 
Αναπληρώτρια ορίστηκε με την αρ. πρωτ. 1921/24-3-2011 Απόφαση του Γεν. Γραμ.Αποκ. Δ/σης 
Αιγαίου, η Κιόττου Τσαμπίκα, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Δασοπονίας σε όλα τα παραπάνω 
αντικείμενα και στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος, πλην της αρχειοθέτησης εγγράφων. 

 
Α. Τμήμα  Προγραμματισμού και Μελετών 

Αρμοδιότητες 
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προβλέπονται: 
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από τις παρ. 2α και 2γ του άρθρου 26 του Π.Δ. 1213/81 και από το εδ. Δ. 3αα Κεφ. Β  άρθρο 10 του 
Π.Δ. 136/27-12-2010 
Το Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών  είναι αρμόδιο ιδίως για τη συγκέντρωση και 
επεξεργασία στοιχείων για τη σύνταξη ετησίων και πολυετών σχεδίων και προγραμμάτων της 
δασικής ανάπτυξης του νομού, τη μέριμνα εγκρίσεων τούτων και την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων, την εκπόνηση ειδικών μελετών των πάσης φύσεως δασοτεχνικών έργων και την 
κατάρτιση πινάκων υλοτομίας. 
Ειδικότερα στην αρμοδιότητα του τμήματος εμπίπτουν τα θέματα : 
α)  Ο έλεγχος και η μέριμνα θεώρησης και έγκρισης των δασοπονικών - διαχειριστικών μελετών 
και των πινάκων υλοτομίας, των δημοσίων και μη δημοσίων δασών του Νομού. 
β) Η κατάρτιση του ετησίου προγράμματος έργων και εργασιών και ο χειρισμός όλων των θεμάτων 
που αφορούν στη σωστή εφαρμογή και υλοποίηση των μελετών και των προγραμμάτων 
δασοτεχνικών έργων στο Νομό. 
γ) Η μέριμνα για την αναθεώρηση και τροποποίηση των κάθε είδους προγραμμάτων και μελετών. 
δ) Ο έλεγχος και η μέριμνα για θεώρηση και έγκριση των κάθε είδους μελετών δασοτεχνικών 
έργων. 
ε) Η επαλήθευση των κάθε είδους δασοτεχνικών μελετών του ιδιωτικού τομέα και η μέριμνα για 
τη θεώρηση και έγκρισή τους. 
στ) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν σε περιβαλλοντικές μελέτες και έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων, για κάθε δραστηριότητα σε δάση δασικές και δημόσιες βραχώδεις και 
χορτολοβαδικές εκτάσεις, καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων 
που προβλέπονται από τις υφιστάμενες, κατά περίπτωση, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 
 
Τοποθέτηση προσωπικού  
Αναπληρωτής Προϊστάμενος έχει τοποθετηθεί ο Παπακωνσταντίνου Σπυρίδων,  κλάδου ΠΕ 
Γεωτεχνικών-Δασολόγων, με Ε Βαθμό, που έχει ορισθεί με την αρ. πρωτ. 8366/1316/1-3-12 
Απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α., ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος, 
(τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων, έλεγχος ως προς τη νόμιμη και ορθή σύνταξη 
εγγράφων του τμήματος, καθώς και προσυπογραφή αυτών όπου απαιτείται, ανάρτηση πράξεων 
του τμήματος στο διαδίκτυο κλπ). 
Όλα τα παραπάνω αντικείμενα, κατά τις νόμιμες απουσίες του, θα διεκπεραιώνονται από τον 
Λεφάκη Δημήτριο, Δασολόγο με βαθμό Δ. 
 
Ανάθεση πρόσθετων καθηκόντων στο προσωπικό του τμήματος  
Στο Δασολόγο Παπακων/νου Σπυρίδωνα αναθέτουμε τη διενέργεια  φυτοϋγειονομικών ελέγχων 
(όπως έχει ορισθεί με την ΚΥΑ 102569/2011 ΦΕΚ2912/Β/2011) καθώς και καθήκοντα ελέγχου της 
ποιότητας των δασών, πρόγραμμα FutMon. 
 

 
 

Β. Τμήμα  Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών  
 
Αρμοδιότητες 
Το Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών προέρχεται από τη συγχώνευση των τμημάτων Δ/σης 
και Διαχείρισης Δασών και του Τμήματος Προστασίας και περιλαμβάνει το σύνολο των 
αρμοδιοτήτων, που προβλέπονται: 
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 α ) από την παρ. 2β (αα, ββ, γγ, δδ, εε,στστ), 2ε (ζζ), 2στ (αα, ββ,) και 2ε (αα, ββ, γγ, δδ,εε,στστ), 
του άρθρου 26 του Π.Δ. 1213/81 και 
β )από το Εδ. 3ββ Κεφ. Β. Αρθρ. 10 Π.Δ. 136/27-12-2010 (ΦΕΚ 229/τ. Α/27-12-2010)  
γ) από τις διατάξεις του άρθρου 21 «Ενσωμάτωση της Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική 
Υπηρεσία» του Ν. 3938/28-3-2011 (ΦΕΚ 61/Α΄/31-3-2011) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης 
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».  
Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι εξής: 
Το τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για τη διοίκηση, εκμετάλλευση και τη διαχείριση των δημοσίων 
δασών και δασικών εκτάσεων, τη δασοπολιτική επιτήρηση επί των ιδιωτικών δασών και δασικών 
εκτάσεων, την επαλήθευση των διαχειριστικών μελετών, την εκτέλεση υλοτομικών εργασιών, τη 
διάθεση των δασικών προϊόντων, καθώς και θέματα οργάνωσης και εποπτείας της δασικής 
εργασίας, των δασικών συνεταιρισμών και της δασικής φορολογίας, τη μέριμνα διενέργειας 
δημοπρασιών μίσθωσης δασών, τον χειρισμό της αλληλογραφίας που αφορά στα πρωτόκολλα 
εγκατάστασης και τελικής επιθεώρησης υλοτομιών, (σε συνεργασία με το τμήμα δασοτεχνικών 
έργων), την έκδοση κάθε είδους αδειών υλοτομίας (με καταβολή ολόκληρου ή μισού μισθώματος 
ή ατελώς), καθώς και κάθε άλλου εντύπου που αφορά στην διαχείριση και εκμετάλλευση των 
δασών, τον χειρισμό της αλληλογραφίας που αφορά στις έκτακτες καρπώσεις, τον χειρισμό 
αιτημάτων μικροϋλοτόμων και μικροεπαγγελματιών. 
Επίσης, η τήρηση όλων των φακέλων υλοτομιών κάθε φύσεως, η έκδοση αδειών αποκόμισης, ο 
χειρισμός κάθε θέματος που αφορά στα δελτία μεταφοράς δασικών προϊόντων, η τήρηση των 
σχετικών με τις υλοτομίες βιβλίων και εντύπων του τμήματος που προβλέπονται από το άρθρο 45 
παρ. ΙΙ του Π.Δ. από 6-9-1931 και την 218365/1295/27-5-78 Δ.Υ.Γ, η συγκέντρωση και υποβολή 
προς τις προϊστάμενες αρχές όλων των σχετικών με τις υλοτομίες στατιστικών στοιχείων και 
περιοδικών, η μέριμνα για τον προγραμματισμό επιφυλακών - περιπολιών του δασικού 
προσωπικού για την προστασία της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας.  
 
 
Τοποθέτηση προσωπικού :  
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος τοποθετήθηκε με την αριθμ. 1921/24-3-2012 
Απόφαση του Γ.Γ. Α.Δ.Α., η Κιόττου Τσαμπίκα, του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Δασοπονίας, με Βαθμό 
Β, με περιοχή αρμοδιότητας το Νομό Δωδ/σου και έδρα τη Ρόδο. Στο Τμήμα τοποθετείται ο 
Θεοφάνους Νικόλαος, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων, με Δ΄ Βαθμό,, για θέματα του 
Γραφείου Προστασίας και του Γραφείου Θήρας, η Φωτιάδου Μαρίνα, του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων 
Δασοπονίας με βαθμό Δ, για θέματα του Γραφείου Προστασίας, καθώς και ο Ψωμιάδης 
Παναγιώτης, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Ε΄, για θέματα αγροτικών παραβάσεων. Με 
παράλληλα καθήκοντα τοποθετείται και η Δασοπόνος Καραναστάση Αγγελική με βαθμό Ε, 
αρμόδια για την τήρηση όλων των βιβλίων του τμήματος πλην του βιβλίου Π.Δ.Α., στατιστικών 
δασοπυρκαγιών, που θα τηρούνται από την Φωτιάδου Μαρίνα ενώ το βιβλίο δασικών 
ανομημάτων θα τηρείται από όλους τους υπαλλήλους που διαβιβάζουν μηνύσεις προς τον 
Εισαγγελέα ή στον Δημόσιο Δασικό Κατήγορο. Επίσης αρμόδια για τη σύνταξη των  προγραμμάτων 
δασοπροστασίας και λαθροϋλοτομιών ορίζεται η Δασοπόνος Τζιώλα Αναστασία. 
 
Β1 Γραφείο Προστασίας Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου 
Αρμοδιότητες: 
α)  Ο χειρισμός θεμάτων αναφερομένων στις προστατευόμενες περιοχές και τη Δασική Αναψυχή, η 
εφαρμογή των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν εκτέλεση έργων και εργασιών 
και η παρακολούθηση της εκτέλεσης τους (2080/92, 125/97 κτλ) η εφαρμογή και η 
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παρακολούθηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν θέματα προστατευόμενων 
περιοχών, άγριας ζωής και δασικής αναψυχής, ο χειρισμός θεμάτων που αναφέρονται στη 
διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, στην άγρια ζωή, την ιχθυοπονία ορεινών υδάτων, τις 
ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, τα Εκτροφεία θηραμάτων και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, η 
εφαρμογή των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν διαχείριση δασικών 
οικοσυστημάτων και η παρακολούθηση της εκτέλεσης τους, η έκδοση και η παρακολούθηση της 
εφαρμογής των δασικών απαγορευτικών διατάξεων και δασικών ρυθμιστικών διατάξεων, ο 
έλεγχος στη διακίνηση των κάθε είδους δασικών προϊόντων και η πρόληψη και καταστολή 
παρανομιών σύμφωνα με τις περί μεταφοράς και εμπορίας άγριων ειδών διατάξεις. 
β) Επίσης,  ο χειρισμός θεμάτων αναγόμενων στη δίωξη των παραβατών των διατάξεων της 
δασικής νομοθεσίας εν γένει και η μέριμνα για την εκδίκαση τους, θέματα δασικής εκπαίδευσης, 
ενημέρωσης και δασικών εφαρμογών. Ο προγραμματισμός και οργάνωση κάθε είδους 
φιλοδασικών εκδηλώσεων που αποσκοπούν στην προβολή της σημασίας του δάσους και την 
ενημέρωση των πολιτών. 
γ) Η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, των δασικών βοσκοτόπων, των αναδασωτέων 
εκτάσεων, των προστατευομένων περιοχών, σπανίων ειδών της άγριας ζωής (χλωρίδας και 
πανίδας), από κάθε κίνδυνο από τον οποίο απειλούνται και ιδιαίτερα από πυρκαγιές, παράνομη 
υλοτομία, εκρίζωση, εκχέρσωση και βόσκηση, καθώς και την παράνομη κατάληψη, 
οικοπεδοποίηση περίφραξη και ανέγερση κάθε μόνιμου ή πρόχειρου κτίσματος ή παραπήγματος, 
των Δασοτεχνικών έργων και παντός περιουσιακού στοιχείου της Υπηρεσίας, καθώς και η φύλαξη 
των πάσης φύσεως έργων της Υπηρεσίας.  
δ) Η εποπτεία και παρακολούθηση της λειτουργίας των υπό την Διεύθυνση Δασών υπηρεσιακών 
μονάδων (Δασονομείων, Δασοφυλακείων) 
ε) Ο χαρακτηρισμός εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79, πλην των εκτάσεων ΟΤΑ 
στους οποίους έχει ξεκινήσει ή έχει ολοκληρωθεί διαδικασία κατάρτισης εθνικού κτηματολογίου 
και δασικών χαρτών και για τους οποίους η σχετική έκθεση αυτοψίας θα γίνεται από το Τμήμα 
Δασικών Χαρτογραφήσεων,  το οποίο διαθέτει και χειρίζεται τους ανάλογους χάρτες. 
στ) Ο χειρισμός επί θεμάτων δασικής ιδιοκτησίας, αλλαγής χρήσεως γης και μισθώσεως ή 
παραχωρήσεως δασικών εκτάσεων και εκτάσεων που διαχειρίζεται η Δασική Υπηρεσία.  
ζ) Η μέριμνα για την κήρυξη των εκτάσεων ως αναδασωτέων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
η) Η προστασία της πανίδας και των βιοτόπων, η εποπτεία για την τήρηση των περί θήρας 
διατάξεων, η φύλαξη των καταφυγίων άγριας ζωής, των εκτροφείων θηραμάτων καθώς και η 
προστασία του αλιευτικού πλούτου των ορεινών ιχθυοφόρων ρευμάτων και η άσκηση ελέγχου 
αλιείας σ’ αυτά. 
θ) Ο χειρισμός παντός θέματος αντιπυρικής προστασίας και δασοπροστασίας σε συνδυασμό με 
την ισχύ του Ν. 2612/1998 « Ανάθεση της Δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες 
διατάξεις». 
ι) Η μέριμνα για την καταπολέμηση εντόμων, μυκήτων, καθώς και κάθε παθογόνου αιτίας που 
προσβάλει τα δάση, τεχνικές δασικές φυτείες και γενικότερα τη δασική βλάστηση. 
ια) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της σωστής εφαρμογής από τους εκμεταλλευτές των μελετών 
αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, καθώς και η άσκηση ελέγχου για την αποτροπή 
δυσμενών επιπτώσεων στο δασικό περιβάλλον από τη λειτουργία μεταλλευτικών, λατομικών και 
βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων. 
ιβ) Παραχωρήσεις δασικών εκτάσεων για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 13 Ν. 
1734/87, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 Ν. 211/93. 
ιγ) Χορήγηση αδειών εγκαταστάσεως ποιμνιοστασίων, πτηνοτροφείων και άλλων συναφών 
εγκαταστάσεων ως και μελισσοκομείων εντός δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων. 
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ιδ) Παροχή εγκρίσεως λατομικών εργασιών σε δημόσιες δασικές εκτάσεις. 
ιε) Επιβολή  Διοικητικής ποινής προστίμου σε οποιονδήποτε εκχερσώσει, υλοτομεί  αποψιλωτικά ή 
καλλιεργεί έκταση που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα. 
ιστ) Κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα. 
ιζ) Λήψη μέτρων για παράνομες πωλήσεις δημοσίων δασικών εκτάσεων. 
ιη) Έγκριση επέμβασης για την εκτέλεση έργων υποδομής παραγωγής, μεταφοράς ηλεκτρισμού με 
συμβατικά καύσιμα ή Α.Π.Ε. 
ιθ)Έγκριση διανοίξεως δρόμων από ιδιοκτήτες δασών και δασικών  εκτάσεων. 
ικ) Έγκριση επεμβάσεων σε εκτάσεις διαχείρισης της Δασικής Υπηρεσίας, με σκοπό την εκτέλεση 
δημοσίων έργων. 
κ) Μέριμνα για την έκδοση Πρωτοκόλλων Διοικητικής Αποβολής. 
κα) Η τήρηση και ενημέρωση των δασικών βιβλίων. 
κβ) Έγκριση εγκαταστάσεως από ραδιοφωνικούς – τηλεοπτικούς σταθμούς και τηλεπικοινωνιακές 
επιχειρήσεις κεραιών εκπομπής ή λήψης σε εκτάσεις διαχείρισης της Δασικής Υπηρεσίας. 
κγ) Χορήγηση των προβλεπόμενων από το Κεφ. ΣΤ Ν. 998/79, όπως συμπληρώθηκε και 
τροποποιήθηκε με τους Νόμους 1734/87, 1790/88, 1822/88, 2040/92, 2116/93, 2941/01, 3170/03, 
3208/03, 3377/05, 3468/06, 3851/2010, 3937/11, 4001/11, 1030/11, 4056/12, 4061/12 και 
4067/12, επιτρεπτών επεμβάσεων σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα και δημόσιες εκτάσεις των 
παρ. 6β και 6γ του άρθρου 3 του ν. 998/79. 
κδ) Επίσης στις αρμοδιότητες του γραφείου υπάγονται και οι μεταφερθείσες των παραγράφων 1 
και 2γ του άρθρου 3 του Ν. 3585/07, όπως καθορίζονται στην 220516/3576/4-8-11 απόφαση και 
στην 165373/310/30-1-12 εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ. 
κε) Ο χειρισμός θεμάτων αναγομένων στη πρόληψη και καταστολή αγροτικών αδικημάτων. 
κστ) Η αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη των αγροτικών αδικημάτων. 
κζ) Η εκτίμηση αγροζημιών και η υπόδειξη στους αντιδικούντες για συμβιβαστική επίλυση των 
αστικών διαφορών τους που αφορούν τα αγροτικά κτήματα. 
κη) Η εποπτεία τήρησης των αγρονομικών διατάξεων και η δίωξη των παραβατών αυτών. 
κθ) Η διενέργεια προκαταρκτικών κλπ εξετάσεων κατόπιν σχετικής παραγγελίας της Εισαγγελίας. 
κι) Η συγκέντρωση και υποβολή προς τις προϊστάμενες αρχές, όλων των σχετικών με τα παραπάνω 
θέματα, στατιστικών στοιχείων και περιοδικών. 
λ) Η τήρηση των προβλεπόμενων, σχετικών με τα παραπάνω θέματα, βιβλίων (1. Καταχώρησης 
δασικών ανομημάτων, 2. Μηνύσεων, 3. Δικασίμων, 4. Αναβλητικών αποφάσεων, 5. Ανακοπών, 6. 
Πειστηρίων και 7. Εκτέλεσης τελεσίδικων αποφάσεων). 
 
Τοποθέτηση προσωπικού: Στο γραφείο προΐσταται η Δασοπόνος Κιόττου Τσαμπίκα , που 
αναπληρώνεται από την Δασοπόνο Φωτιάδου Μαρίνα, και τοποθετούνται ο Δασολόγος 
Θεοφάνους Νικόλαος, και ο Διοικητικός υπάλληλος Ψωμιάδης Παναγιώτης στα αγροτικά 
αδικήματα. Στο γραφείο προσφέρουν εργασία με παράλληλα καθήκοντα όλοι οι δασικοί 
υπάλληλοι ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων και ΤΕ Τεχνολόγων Δασοπονίας, που υπηρετούν στην 
Δ/νση Δασών Δωδ/σου και στα Δασονομεία της νήσου Ρόδου λόγω του ευρύτατου αντικειμένου 
του Γραφείου και του όγκου του προς εκτέλεση έργου. 
 
Β2. Γραφείο Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής (π.δ.143/27-12-2010) 
Αρμοδιότητες: 
Είναι αρμόδιο ιδίως για το χειρισμό θεμάτων που αφορούν στα αντικείμενα της θήρας, 
ιχθυοπονίας ορεινών ρεόντων υδάτων, ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών και κυνηγετικών 
οργανώσεων, πλην της μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων και των θεμάτων που αφορούν 
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στους εθνικούς δρυμούς, τα αισθητικά δάση και τον ορεινό τουρισμό, πλην εκείνων της μελέτης 
και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων. 
 
Τοποθέτηση προσωπικού: Στο γραφείο προΐσταται η Κιόττου Τσαμπίκα, ΤΕ Τεχνολόγων 
Δασοπονίας, που αναπληρώνεται από τον Θεοφάνους Νικόλαο, ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων. 
 
Β3 Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων 
Αρμοδιότητες: 
Οι αρμοδιότητες του γραφείου αυτού είναι ο έλεγχος και η εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης 
εμπορίας ειδών της Άγριας Πανίδας και Αυτοφυούς Χλωρίδας (Σύμβασης CITES), που κυρώθηκε με 
το Ν. 2055/1992 (ΦΕΚ 105/Α) και η έκδοση των προβλεπόμενων, από αυτήν αδειών, με περιοχή 
δικαιοδοσίας τους νομούς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  
 
Τοποθέτηση προσωπικού: Στο γραφείο προΐσταται η Δασοπόνος Κιόττου Τσαμπίκα.  
 

 
Γ. Τμήμα  Δασικών Χαρτογραφήσεων  

 
Αρμοδιότητες 
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προβλέπονται: 
α ) από την παρ. 10 του άρθρου 28 του Ν.2664/98 (ΦΕΚ Α΄ 275/3.12.98) «Εθνικό Κτηματολόγιο και 
άλλες διατάξεις» και το άρθρο 3 του Π.Δ. 187/2000 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 176 ΤΑ΄/31-7-
2000. 
β )το Εδ. 3γγ Κεφ. Β Αρθρ. 10 Π.Δ. 136/27-12-2010 (ΦΕΚ 229/τ Α./27-12-2010) και ιδίως : 
γ) Εκθέσεις αυτοψίας σε ΟΤΑ στους οποίους έχει ξεκινήσει η διαδικασία κατάρτισης εθνικού 
κτηματολογίου  
δ)Τοποθέτηση σε ψηφιακό αρχείο των πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων ως Δασών, Δασικών, 
Χορτολιβαδικών και Γεωργικών καθώς και των τελεσιδίκων αποφάσεων των Ε.Ε.Δ.Α. (Α/Βαθμίων 
και Β/Βαθμίου). 
ε)Τοποθέτηση σε ψηφιακό αρχείο των κηρυγμένων αναδασωτέων εκτάσεων, των Π.Δ.Α., των 
εγκρίσεων επέμβασης, των παραχωρήσεων δημοσίων εκτάσεων  
στ) Η οργάνωση της φωτογραμμετρικής, χαρτογραφικής και μηχανογραφικής εκτέλεσης των 
εργασιών κατάρτισης, τήρησης και ενημέρωσης των δασικών χαρτών του Νομού. 
ζ) Η μέριμνα για την θεώρηση των Δασικών Χαρτών σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις, 
τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υ.ΠΕ.Κ.Α. 
θ) Ο χειρισμός κάθε θέματος συναφούς με την κατάρτιση, τήρηση και ενημέρωση των δασικών 
χαρτών και των εργασιών θεματικής χαρτογράφησης, ταξινόμησης και χωροταξικού σχεδιασμού 
των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων του Νομού, καθώς και η προμήθεια του απαραίτητου 
αεροφωτογραφικού, χαρτογραφικού και δορυφορικού υλικού που είναι απαραίτητο για την 
εκτέλεση όλων των εργασιών του Τμήματος. 
ι) Η παραλαβή και ο έλεγχος των εργασιών κατάρτισης προσωρινών δασικών χαρτών του Νομού, 
που εκτελούνται κατόπιν ανάθεσης, από ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών μελετών. 
κ) Η παρακολούθηση ο έλεγχος και η καταγραφή των κοινοποιούμενων στην δασική υπηρεσία 
βεβαιώσεων από τα αρμόδια όργανα του κτηματολογίου για την καταχώρηση στα κτηματολογικά 
διαγράμματα και πίνακες ιδιωτικού δικαιώματος σε δάσος ή δασική έκταση. 
λ) Η συγκέντρωση, τακτοποίηση και αποστολή των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των 
Χαρτών  στα αρμόδια όργανα για εκδίκαση. 
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μ) Η φύλαξη, ενημέρωση και τήρηση του παραγόμενου πρωτογενούς και τελικού Κτηματολογικού 
και Χαρτογραφικού υλικού. 
ν) Η μέριμνα για την τήρηση των δασικών  χαρτών και των κτηματολογικών πινάκων, καθώς και η 
ενημέρωση τους σύμφωνα με τις τελεσίδικες Διοικητικές ή δικαστικές αποφάσεις. 
ξ) Η κατάθεση αγωγών για εκτάσεις διοίκησης διαχείρισης της δασικής υπηρεσίας, που έχουν 
καταχωρηθεί προσωρινά σε ιδιώτες. 
 ο) Η μέριμνα για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων Δασικών.  
π) Η  παραλαβή και τήρηση όλου του κτηματολογικού υλικού. 
ρ) Χορήγηση στους ενδιαφερομένους του κατάλληλου υλικού για την υποβολή αντιρρήσεων κατά 
των προσωρινών δασικών χαρτών και η χορήγηση πράξεων και βεβαιώσεων για το δασικό ή μη 
χαρακτήρα μιας έκτασης που περιέχεται στους δασικούς χάρτες, για την ύπαρξη ή μη 
δικαιωμάτων του δημοσίου επ’ αυτής. 
ρ) Η κατάρτιση, τήρηση και ενημέρωση τράπεζας πληροφοριών δασικής γης, με τα δεδομένα των 
δασικών χαρτών του Νομού, των κτηματολογικών στοιχείων που αφορούν το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς των εκτάσεων που περιέχονται σε αυτούς και κάθε θεματικής χαρτογραφικής εργασίας 
και εργασίας ταξινόμησης και χωροταξικού σχεδιασμού που αφορά τα χερσαία φυσικά 
οικοσυστήματα του Νομού. 
 
Τοποθέτηση προσωπικού 
Τμηματάρχης έχει τοποθετηθεί με την αρ. πρωτ. 16/12-1-2011 Απόφαση του Γεν. Γραμ. Αποκ. 
Δ/σης Αιγαίου, η Δεσλή Χρυσάνθη, ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων,  με βαθμό Α και η Κουντούρη 
Θεανώ, ΤΕ Τοπογράφων, με βαθμό Δ. 
Στο Τμήμα προσφέρουν εργασία με παράλληλα καθήκοντα όλοι οι δασικοί υπάλληλοι ΠΕ 
Γεωτεχνικών Δασολόγων, που υπηρετούν στην Δ/νση Δασών Δωδ/σου, στις περιπτώσεις που 
κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση περιοχές ευθύνης της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου, λόγω του 
όγκου της απαιτούμενης εργσίας και της υποστελέχωσης της Υπηρεσίας. 
 

Δ. Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων 
 

Αρμοδιότητες 
Οι αρμοδιότητες από την παρ. 2γ (αα, ββ, γγ, δδ, εε,στστ), του άρθρου 26 του Π.Δ. 1213/81  
Και ειδικότερα είναι: 
α) Η εκτέλεση και συντήρηση πάσης φύσεως δασικών τεχνικών έργων και εργασιών κατ εφαρμογή 
των εγκεκριμένων προγραμμάτων και μελετών.  
β) Η σύνταξη του απολογισμού των εκτελουμένων πάσης φύσεως έργων και εργασιών και 
υποβολή τούτου αρμοδίως. 
γ) Η μέριμνα για την προμήθεια του αναγκαίου μηχανικού εξοπλισμού και υλικού. 
δ) Η μέριμνα για την λειτουργία, φύλαξη, συντήρηση και επισκευή του πάσης φύσεως μηχανικού 
εξοπλισμού και υλικού. 
ε) Η παρακολούθηση και εκτέλεση των προγραμμάτων έργων και μελετών αναπτύξεως της 
ιδιωτικής δασοπονίας και 
στ) Ο χειρισμός παντός θέματος συναφούς προς την εκτέλεση των δασοτεχνικών έργων. 
ζ) Η ευθύνη εφαρμογής του Καν. 2080/92 περί δάσωσης γεωργικών γαιών. 
 
Τοποθέτηση προσωπικού  
Προϊστάμενος έχει τοποθετηθεί με την αρ. πρωτ. 1362/23-1-2008 Απόφαση του Γεν. Γραμ. Περιφ. 
Νοτ. Αιγαίου, ο Λεφάκης Δημήτριος, ΠΕ Γεωτεχνικών –Δασολόγων, με βαθμό Δ. 
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Στο Τμήμα τοποθετείται και η Τζιώλα Aναστασία, υπάλληλος ΤΕ Τεχνολόγων Δασοπονίας, με 
βαθμό Δ, ειδικά ως υπεύθυνη εφαρμογής του κανονισμού δάσωσης 2080/92 ΕΟΚ και αρ. 31ΚΑΝ 
1257/99 ΕΟΚ καθώς και χειριστής μηχανογραφικού συστήματος Κανονισμού Δάσωσης. . 
Επίσης: 
Μαριέττος Νικόλαος, ΔΕ Οδηγών ΙΔΑΧ, 
Λενιού Σάββας, ΔΕ Οδηγών 
Γεωργακόπουλος Αλέξανδρος, ΔΕ Οδηγών 
Καντλής Αθανάσιος, ΔΕ Οδηγών 
Κωνσταντάκης Γεώργιος, ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού – Εργατών 
Χατζησάββας Σάββας, ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού – Εργατών 
 

Ε. Τμήμα Διοικητικό – Λογιστικό 
 

Αρμοδιότητες: 
Οι αρμοδιότητες από την παρ. 2δ (αα, ββ,), του άρθρου 26 του Π.Δ. 1213/81  
Και ειδικότερα είναι: 
α) Η εν γένει γραμματειακή εξυπηρέτηση, η τήρηση του αρχείου της Υπηρεσίας, η διεκπεραίωση 
των εξερχομένων εγγράφων, η συσχέτιση των αλληλογραφιών, καθώς  και η τήρηση των 
φακέλλων του προσωπικού και η αντιμετώπιση παντός θέματος διοικητικής φύσεως  
β) Η διαχείριση χρηματικού και υλικού, η σύνταξη των δικαιολογητικών, προμηθειών και 
πληρωμών και η εν γένει διαχειριστική και λογιστική εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης και των υπ 
αυτήν μονάδων. 
 
Τοποθέτηση προσωπικού 
Προϊστάμενος του Τμήματος  έχει οριστεί ο Ελένας Κων/νος, ΤΕ Διοικ/κού-Λογιστικού, 
υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Τμήματος. 
Βασιλάκης Ηλίας, ΠΕ Διοικ/κού-Οικονομικού και Ψωμιάδης Παναγιώτης, ΠΕ Διοικ/κού, 
υπεύθυνοι για τη γραμματειακή υποστήριξη και την τήρηση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, όσον 
αφορά τα εισερχόμενα έγγραφα, για τη συσχέτιση και την χρέωση των αλληλογραφιών στους 
υπαλλήλους, την έκδοση εντολών μετακίνησης και την ευθύνη πραγματοποίησης των δαπανών 
της υπηρεσίας. 
Μαριέττος Νικόλαος, ΥΕ Οδηγών ΙΔΑΧ,  με παράλληλα καθήκοντα, την τήρηση του αρχείου και 
την ανεύερη παλαιών αλληλογραφιών και την τήρηση των καταστάσεων και των βιβλίων 
διεκπεραίωσης των εξερχομένων εγγράφων 
Λάμπρου Αλέξανδρος-Αθανάσιος, ΔΕ Τεχνικών –ΙΔΑΧ, με χρέη κλητήρα της υπηρεσίας. 
 

ΣΤ΄ Δασονομεία 
Αρμοδιότητες: 
Οι αρμοδιότητες των Δασονομείων, όπως προβλέπονται από το Π.Δ. 1213/81 είναι: 
α) Η υπό την καθοδήγηση της Διευθύνσεως Δασών συμμετοχή  στην διοίκηση, διαχείριση, 
εκμετάλλευση και προστασία των δημοσιών δασών και δασικών εκτάσεων της περιοχής 
δικαιοδοσίας τους, ως και η δασοπολιτική επιτήρηση επί της διοικήσεως και διαχειρίσεως των 
ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων, όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τις 
δασοπονικές μελέτες. 
β) Η εις την περιοχήν δικαιοδοσίας τους, επίβλεψη εκτέλεσης των έργων και εργασιών των 
προβλεπομένων από τις πάσης φύσεως δασικές μελέτες, που τους ανατίθενται από την Διεύθυνση 
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γ) Οι επιμετρήσεις πάσης φύσεως δασικών έργων που τους ανατίθενται από την Διεύθυνση και η 
υποβολή τούτων αρμοδίως. 
δ) Η επίβλεψη των δασικών έργων στην περιοχή δικαιοδοσίας τους, που εκτελούνται με 
εργολαβία 
ε) Η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, των θηραμάτων, αλιευμάτων των ορεινών 
ρεόντων υδάτων και των πάσης φύσεως δασοτεχνικών έργων και εγκαταστάσεων. 
στ) Η βεβαίωση των παραβάσεων της δασικής και της αγροτικής νομοθεσίας και η υποβολή 
πρωτοκόλλων μηνύσεων κατά των παραβατών. 
ζ) Η κατάσχεση αδεσπότων και παρανόμως απολαμβανομένων και μεταφερομένων δασικών εν 
γένει προϊόντων, θηραμάτων, αλιευμάτων και των χρησιμοποιουμένων οργάνων, μέσων, ζώων και 
λοιπών πειστηρίων ως και η κατά τας κειμένας διατάξεις εκποίησή  τους. 
η) Η παρακολούθηση των εκτελουμένων πάσης φύσεως δασοτεχνικών έργων και εργασιών. 
θ) Η εγκατάσταση των παραχωρησιούχων δημοσίων δασικών εκτάσεων και ο έλεγχος εφαρμογής 
των όρων των παραχωρητηρίων. 
ι) Η προσήμανση και υπόδειξη των προς υλοτομίαν δένδρων των νεοφυτειών και πυκνοφυτειών 
και κληροτεμαχίων υπό την καθοδήγηση δασολόγου. 
ια) Η προσήμανση των προς υλοτομία μεμονωμένων και φυομένων εντός αγροκτημάτων δένδρων 
και των προς υλοτομία για ατομικές ανάγκες δένδρων, που βρίσκονται εκτός διαχειριζόμενων 
συστάδων βάσει διαχειριστικών μελετών. 
ιβ) Η κατόπιν εντολής της Διεύθυνσης Δασών, εγκατάσταση των υλοτόμων στα υπό εκμετάλλευση 
δάση. 
ιγ) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των υλοτομιών, η διενέργεια μερικών εξελέγξεων μέχρι ποσού 
100 κ.μ. ξυλείας ή αναλόγου ποσού λοιπών δασικών προϊόντων, η έκδοση αδειών υλοτομίας  και η 
υποβολή αρμοδίως των οικείων πρωτοκόλλων. 
ιδ) Η κατόπιν εγκρίσεως της αρμοδίας αρχής έκδοση αδειών υλοτομίας ξυλείας για ατομικές 
ανάγκες και απολήψεως καυσίμου ύλης για ασβεστοποιία. 
ιε) Η κατόπιν εγκρίσεως της αρμοδίας αρχής έκδοση αδειών υλοτομίας μικροεπαγγελματικών και 
μικροϋλοτομικών αναγκών, για ανάγκες μελισσοκομείων και λοιπών εγκαταστάσεων ζωοτεχνίας 
και ιχθυοτροφίας, για επισκευή και ανέγερση εκκλησιών και για εξυπηρέτηση μικρών κοινωφελών 
έργων. 
ιστ) Η έγκριση υλοτομίας μεμονωμένων ή κατά μικρές ομάδες φυομένων δασικών δένδρων και 
θάμνων εντός αγροκτημάτων. 
ιζ) Η θεώρηση των βιβλίων μεταφοράς δασικών προϊόντων. 
ιη) Η έκδοση και θεώρηση αδειών θήρας. 
κ) Η επιβολή διοικητικού προστίμου για παράνομη αλιεία στα ορεινά ρέοντα ύδατα. 
κα) Η κατάρτιση διαγράμματος επί αιτήσεων παραχωρήσεως δημοσίων δασικών εκτάσεων και 
εκχερσώσεως ιδιωτικών, ως και επί αυθαιρέτως καταλαμβανομένων δασών και δασικών 
εκτάσεων. 
κβ) Η αυτοψία και πρόταση, για χορήγηση δενδρυλλίων, θάμνων ή καλλωπιστικών φυτών σε 
ιδιώτες, για την έκδοση και την ανανέωση πάσης φύσεως δασικών αστυνομικών διατάξεων, ως και 
για την κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων. 
κδ) Η παραγγελία για την νομίμως από τους δασοφύλακες επίδοση δικογράφων. 
κε) η έρευνα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω. 
Επίσης, οι αρμοδιότητες του άρθρου 2 του Ν. 4138/12.(ΦΕΚ 72 Α/19-3-2013) «Επείγουσες 
ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες δια-
τάξεις.» 
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ΣΤ 1 Δασονομείο Ρόδου 
Τοποθέτηση υπαλλήλων: Το Δασονομείο Ρόδου δεν έχει προϊστάμενο λόγω ελλείψεως 
προσωπικού με τα ανάλογα προσόντα. Στο Δασονομείο τοποθετήθηκε η Καριπίδου Παρθενόπη, ΤΕ 
Τεχνολόγων Δασοπονίας, που τελεί σε διετή απόσπαση στην Δ/νση Δασών Ιωαννίνων. Την ευθύνη 
λειτουργίας έχει η Δ/ντρια και η προϊσταμένη του Γραφείου Προστασίας Δασών και Δημοσίου 
Κατηγόρου. Στο Δασονομείο τοποθετείται η Δασοπόνος Καραναστάση Αγγελική με βαθμό Ε, ενώ 
παράλληλα καθήκοντα στο Δασονομείο  ασκεί η Δασοπόνος Τζιώλα Αναστασία με βαθμό Δ . 
 
1. Δασοφυλακείο Ρόδου, Ρόδος Οι περιφέρειες του πρώην Δήμου Ρόδου, Τήλου, Μεγίστης 
(Καστελόριζο) και των δημοτικών Κοινοτήτων Ιαλυσού, Παστίδας Μαριτσών, Δαματριάς, 
Κρεμαστής, Παραδεισίου, Θεολόγου και Κοσκινού. 
ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων, Καλλιανιώτη Γεωργία, με βαθμό Ε, στα Δ.Δ. Ρόδου, Ιαλυσού και 
Κοσκινού 
ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων, Σταματέλλος Τσαμπίκος, με βαθμό Ε, στα Δ.Δ. Θεολόγου, 
Παραδεισίου, Κρεμαστής, Παστίδας, Μαριτσών, Δαματριάς  
ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων, Μαστροσαββάκης Σταμάτιος,  με βαθμό Δ, στη νήσο Τήλο 
ΥΕ Δασοφυλάκων Βρόντου Γεώργιος, με βαθμό Ε στη νήσο Καστελόριζο 
 
2. Δασοφυλακείο Αφάντου, Αφάντου Οι περιφέρειες των Κοινοτήτων Αφάντου, Καλυθιών, και 
Ψίνθου. 
ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων, Καλλιανιώτη Γεωργία, με βαθμό Ε, στα Δ.Δ. Αφάντου, Καλυθιών  
ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων, Σταματέλλος Τσαμπίκος, με βαθμό Ε, στο Δ.Δ. Ψίνθου 
 
3. Δασοφυλακείο Αρχαγγέλου, Αρχάγγελος Οι περιφέρεις των Κοινοτήτων Αρχαγγέλου, 
Μαλώνας, και Μασσάρων. 
ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων, Χουρδάκης Σταμάτιος, με βαθμό Δ, στο ΔΔ Αρχαγγέλου 
 
4. Δασοφυλακείο Σύμης, Σύμη 
ΥΕ Δασοφυλάκων Μακρόπουλος Θεόδωρος με βαθμό Γ 
 
ΣΤ 2 Δασονομείο Γενναδίου, Γεννάδι 
Στο Δασονομείο  έχει τοποθετηθεί η Νικολαϊδου Μαρία του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Δασοπονίας, 
με βαθμό Ε 
 
1. Δασοφυλακείο Γενναδίου, Γεννάδι Οι περιφέρειες των Κοινοτήτων Γενναδίου, Ασκληπιείου και 
Βατίου 
ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων, Τσακαλιός Ηλίας, με βαθμό Δ, στα Δ.Δ. Γενναδίου, Ασκληπιειού  
ΥΕ Δασοφυλάκων Πατινιώτης Πανορμίτης, με βαθμό Ε, στο Δ.Δ. Βατίου 
 
2. Δασοφυλακείο Λάρδου, Λάρδος Οι περιφέρειες των Κοινοτήτων Λάρδου, Πυλώνα, Λίνδου και 
Καλάθου 
ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων, Καραμανώλης Ιωάννης, με βαθμό Γ, στα Δ.Δ. Λίνδου, Μαλώνας, 
Μασσάρων και Καλάθου 
ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων, Τσακαλιός Ηλίας, με βαθμό Δ, στα Δ.Δ. Λάρδου, και Πυλώνας,  
 
3. Δασοφυλακείο Μεσαναγρού, Μεσαναγρός Οι περιφέρειες των Κοινοτήτων Μεσαναγρού, 
Λαχανιάς και Κατταβιάς. 
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ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων, Τσακαλιός Ηλίας, με βαθμό Δ, στο Δ.Δ. Λαχανιάς 
ΥΕ Δασοφυλάκων Πατινιώτης Πανορμίτης, με βαθμό Ε, στο Δ.Δ. Μεσαναγρού  
ΥΕ Δασοφυλάκων Βρόντου Γεώργιος, με βαθμό Ε, στο Δ.Δ. Κατταβιάς 
 
4. Δασοφυλακείο Απολακκιάς, Απολακκιά Οι περιφέρεις των Κοινοτήτων Απολακκιάς, Αρνίθας, 
Ιστρίου και Προφύλιας. 
ΥΕ Δασοφυλάκων Βρόντου Γεώργιος, με βαθμό Ε, στα Δ.Δ. Απολακκιάς,  Ιστρίου και Προφύλιας. 
ΥΕ Δασοφυλάκων Πατινιώτης Πανορμίτης, με βαθμό Ε, στο Δ.Δ. Αρνίθας. 
 
5. Δασοφυλακείο Λαέρμων, Λάερμα Η περιφέρεια της Κοινότητας Λαέρμων. 
ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων, Τσακαλιός Ηλίας, με βαθμό Δ, στο Δ.Δ. Λαέρμων 
 
ΣΤ 3. Δασονομείο Έμπωνα 
Προϊσταμένη έχει τοποθετηθεί η Τζιώλα Αναστασία,  Δασοπόνος με βαθμό Δ, σύμφωνα με την 
αρ. 670/8-4-2011 Απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α. 
1. Δασοφυλακείο Έμπωνας, Έμπωνα Οι περιφέρειες των Κοινοτήτων Έμπωνα, Κρητηνίας, και 
του Δήμου Χάλκης.  
ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων, Χουρδάκης Σταμάτιος,  με βαθμό Δ, στα Δ.Δ. Έμπωνας, 
Κρητηνίας, Μανδρικού, Νήσου Χάλκης, Νήσου Αλιμιάς 
 
2. Δασοφυλακείο Σιαννών, Σιάννα Οι περιφέρειες των Κοινοτήτων Σιαννών, Μονολίθου και Αγ. 
Ισιδώρου. 
ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων, Χουρδάκης Σταμάτιος,  με βαθμό Δ, στο Δ.Δ. Αγ Ισιδώρου  
ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων, Μαστροσαββάκης Σταμάτιος, με βαθμό Δ, στα Δ.Δ.  Σιαννών και 
Μονολίθου.  
 
3. Δασοφυλακείο Απόλλωνα, Απόλλωνα Οι περιφέρειες των Κοινοτήτων Απόλλωνα, Πλατανίων, 
Διμυλιάς και Αρχιπόλεως.  
ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων, Χουρδάκης Σταμάτιος,  με βαθμό Δ, στα Δ.Δ. Απολλώνων,  
ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων, Μαστροσαββάκης Σταμάτιος, με βαθμό Δ, στα Δ.Δ. Πλατανίων 
και Αρχίπολης 
 ΥΕ Δασοφυλάκων Σταμούλης Μιχαήλ με βαθμό Γ, στα Δ.Δ. Διμυλιάς και Ελεούσας 
 
4. Δασοφυλακείο Σαλάκου, Σάλακος Οι περιφέρειες των Κοινοτήτων Σαλάκου, Καλαβαρδών, 
Φανών και Σορωνής.  
ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων, Χουρδάκης Σταμάτιος,  με βαθμό Δ, στα Δ.Δ.  Σαλάκου, 
Σορωνής, Φανών 
ΥΕ Δασοφυλάκων Σταμούλης Μιχαήλ με βαθμό Γ, στο Δ.Δ. Καλαβάρδων 
 

ΣΤ 4. Δασονομείο Καρπάθου, Κάρπαθος  

Το Δασονομείο Καρπάθου δεν έχει προϊστάμενο από το 2010, μετά τη συνταξιοδότηση του 
δασοπόνου, λόγω υποστελέχωσης της υπηρεσίας και αναμονής διορισμού δασοπόνου από την 
προκήρυξη 3Κ/2009 του ΑΣΕΠ. Στο Δασονομείο υπηρετεί ο Ρείσης Ιωάννης, ΔΕ Διοικητικού, με 
βαθμό Β και ο Σακέλλης Νικόλαος, ΔΕ Οδηγών, με βαθμό Γ, ενώ τη γενικότερη εποπτεία, ελλείψει 
προϊσταμένου και μέχρι την τοποθέτηση νέου, αναθέτουμε στον Βασιλάκη Βασίλειο, ΔΕ 
Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων με βαθμό Γ. 
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1. Δασοφυλακείο Καρπάθου, Κάρπαθος Οι περιφέρειες των πρώην Δήμων Καρπάθου και Κάσου 
και των Δ.Δ. Μενετών και Αρκάσας.  
ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων, Βασιλάκης Βασίλειος,  με βαθμό Γ, στην έδρα του 
Δασονομείου, Δ.Δ. Πηγαδίων 
ΥΕ Δασοφυλάκων Τσαμπουνιεράκης Γεώργιος, με βαθμό Ε, στα Δ.Δ. Αρκάσας και Μενετών 
ΥΕ Δασοφυλάκων Μαγιορκίνος Νικόλαος, με βαθμό Ε, στον Δήμο Κάσου 
 
2. Δασοφυλακείο Βολάδας, Βολάδα Οι περιφέρειες των Κοινοτήτων Βωλάδας, Απερίου, Όθους και 
Πυλών. 
ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων, Σαρρής Ιωάννης, με βαθμό Δ,  στα Δ.Δ. Βωλάδας, Όθους και 
Πυλών 
ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων, Ρεϊσης Ιωάννης,  με βαθμό Β, στο Δ.Δ. Απερίου 
 
3. Δασοφυλακείο Μεσοχωρίου, Μεσοχώρι Οι περιφέρειες των Κοινοτήτων Μεσοχωρίου και 
Σπόων.  
ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων, Ρεϊσης Ιωάννης,  με βαθμό Β, στα Δ.Δ. Μεσοχωρίου και Σπόων  
 
4. Δασοφυλακείο Ολύμπου, Συνοικισμός Διαφανίου Η περιφέρεια της Κοινότητας Ολύμπου  
ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων, Κανάκης Εμμανουήλ, με βαθμό Β, στα Δ.Δ. Ολύμπου, 
Διαφανίου και στη νήσο Σαρία, υπό συνταξιοδότηση 
ΥΕ Δασοφυλάκων Κανάκης Γεώργιος, με βαθμό Γ                          ΄΄                                        ΄΄ 
Οδηγός  ΙΔΑΧ, Χατζήπαπας Μιχαήλ, με βαθμό Γ  
 
ΣΤ 5 Δασονομείο Κω, Κως 
Στο Δασονομείο Κω προΐσταται ο Σεκαράς Θεμιστοκλής του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Δασοπονίας 
με βαθμό Γ΄, υπό άμεση συνταξιοδότηση. 

1. Δασοφυλακείο Κω, Κως Οι περιφέρεις του Δήμου Κω και των Κοινοτήτων Ασφενδιού και 
Πυλίου ΥΕ Δασοφυλάκων Τσαμπουνιέρης Χριστόδουλος, με βαθμό Ε, που τελεί υπό άδεια 
αιρετού. Αυτό το διάστημα είναι κενό 

2. Δασοφυλακείο Αντιμάχειας, Αντιμάχεια, Οι περιφέρειες των ΔΔ Αντιμάχειας, Καρδάμαινας και 
Κεφάλου, κενό 

3. Δασοφυλακείο Νισύρου, Μανδράκι Οι περιφέρειες των ΔΔ Μανδρακιου, Νικιών και 
Εμπορειού. ΥΕ Δασοφυλάκων Πλευράκης Μιχαήλ, με βαθμό Ε στον Δήμο Νισύρου και στη νησίδα 
Γυαλί 
ΥΕ Δασοφυλάκων Μάμμης Βασίλειος, με βαθμό Ε               ΄΄                                          ΄΄ 
 
ΣΤ 6. Δασονομείο Καλύμνου, Κάλυμνος 
Το Δασονομείο Καλύμνου δεν έχει προϊστάμενο από το 2007, λόγω μετάταξης της δασοπόνου και 
λόγω έλλειψης προσωπικού για αντικατάσταση. Στην έδρα του Δασονομείου υπηρετεί ο Γερακιός 
Παντελεήμων, του κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Β. 
 
1. Δασοφυλακείο Καλύμνου, Κάλυμνος Η περιφέρεια του ΔΔ Καλύμνου  
ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων,  Μαγκλής Παύλος, με βαθμό Γ, στα Δ.Δ. Καλύμνου, Σκαλιά, 
Εμπορειού, υπό άμεση συνταξιοδότηση. 
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ΥΕ Δασοφυλάκων Καμπουράκης Μιχαήλ, με βαθμό Ε, στα Δ.Δ. Άργους και Αγίας Αικατερίνης 
ΥΕ Δασοφυλάκων Τρικοίλης Νικόλαος, με βαθμό Ε, στις περιοχές Λαφάσι, Βαθύ 
ΥΕ Δασοφυλάκων Ρείσης Σακελλάρης, με βαθμό Ε, στις περιοχές Αργινώντα, Πανόρμου 
 
2. Δασοφυλακείο Λέρου, Αγ. Μαρίνα Οι περιφέρεις των Δήμων Λέρου και Λειψών.  
ΥΕ Δασοφυλάκων Λουλάς Σιδεριτάκης Ευστάθιος, με βαθμό Ε, Νήσος Λέρος, Νήσος Λειψοί 
 
3. Δασοφυλακείον Πάτμου, Πάτμος Οι περιφέρειες των Δήμων Πάτμου και Αγαθονησίου 
ΥΕ Δασοφυλάκων Πούλος Εμμανουήλ, με βαθμό Ε, Δήμος Πάτμου, νησίδα Αρκειοί, Δήμος 
Αγαθονησίου 
 
4. Δασοφυλακείον Αστυπαλαίας, Αστυπάλαια Η περιφέρεια του Δήμου Αστυπαλαίας.  
ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων, Μαγκλής Παύλος, με βαθμό Γ 
 
 
Στις ανωτέρω αρμοδιότητες προστίθενται και όλες οι εντολές που δίδονται στους υπαλλήλους από 
τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας είτε επισημειωματικά είτε με προφορική εντολή, ανάλογα με τις 
ανάγκες που παρουσιάζονται, με σκοπό την ομαλή λειτουργία της. 
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της 

 
 
 

Η Διευθύντρια Δασών Δωδ/σου 
 
 

Μπαλατσούκα Αικατερίνη 
Δασολόγος MSc 

 
Πίνακας Αποδεκτών 
Αποκεντρωμένη Δ/ση Αιγαίου 
Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8 
185 38 Πειραιά 
α) Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως 
β) Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 
γ) Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
     Δ/νση Εσωτερικών 
δ) Γεν. Δ/νση Δασών & Αγρ. Υποθέσεων 
    Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών             
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