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∆ΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Γραφεία Γενικών Γραµµατέων  
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Θέµα: Υλοποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Πρόληψης Λαθροϋλοτοµιών έτους 2014. 

 

ΣΧΕΤ.: α) Η αρ. πρ. 104305/112/13.01.14 (ΦΕΚ 62 Β΄) απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ «Καθιέρωση 

υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Πρόληψης 
Λαθροϋλοτοµιών έτους 2014 και κατανοµή αντίστοιχων αριθµού ωρών» (Α∆Α: ΒΙΨΒ0-

74Ι) 
β) Η υπ’ αριθ. 60.9.2/11-12-2013 Απόφαση Προέγκρισης υλοποίησης του Ειδικού 
Προγράµµατος «Πρόληψης Λαθροϋλοτοµιών έτους 2014» και δέσµευσης πίστωσης ύψους 
1.500.000€ από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα ∆ασών του Πράσινου Ταµείου έτους 
2014. (Α∆Α: ΒΛΓ146Ψ844-6ΣΨ) 

γ) Η αρ. πρ. 179509/5077/21.12.12 εγκύκλιος διαταγή του Υπουργού ΠΕΚΑ «Σχεδιασµός 
και δράσεις για την αντιµετώπιση του φαινοµένου των λαθροϋλοτοµιών». 

 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών και προκειµένου να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά η 

έξαρση των λαθροϋλοτοµιών και η διακίνηση παράνοµα υλοτοµηµένης ξυλείας, θα πρέπει να 

συνεχιστεί και κατά το τρέχον έτος η παρουσία και ο αιφνιδιαστικός έλεγχος από πλευράς δασικής 

υπηρεσίας, στα σηµεία τέλεσης λαθροϋλοτοµιών αλλά και διακίνησης των παράνοµων προϊόντων 

αυτών.  

Κατόπιν σχετικής πρότασής µας, εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση κατά το τρέχον έτος από το 

Πράσινο Ταµείο των ∆ασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και της Ειδικής 

Γραµµατείας ∆ασών, προκειµένου αυτές να υλοποιήσουν πρόγραµµα, για την προστασία των ∆ασών 

από λαθροϋλοτοµίες, συνολικού προϋπολογισµού 1.500.000 €. Κρίθηκε λοιπόν απαραίτητη η επί της 

ουσίας συνέχιση του προγράµµατος Πρόληψης λαθροϋλοτοµιών έτους 2013 και κατά το τρέχον έτος 

µε την υλοποίηση προγράµµατος για τη λειτουργία των ∆ασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων 

∆ιοικήσεων και του ΣΚ∆ – 1591, τις απογευµατινές ώρες των εργάσιµων ηµερών καθώς και τα 

Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες εργασίας, σύµφωνα µε την παρεχόµενη από τις 
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κείµενες διατάξεις δυνατότητα καθορισµού του ωραρίου εργασίας των υπηρετούντων κατηγοριών 

και κλάδων υπαλλήλων και τα ειδικώς καθοριζόµενα στην παρούσα. 

 

Σύµφωνα µε την ανωτέρω (1) σχετική, ορίζουµε τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης για 

τρεις µήνες (ή 13 εβδοµάδες) εντός του έτους 2014, σε 124.154 ώρες συνολικά, από τις οποίες α) 

47.120 ώρες υπερωριακής απογευµατινής εργασίας µε δαπάνη µέχρι ποσού 319.960 € και 23.474 

ώρες υπερωριακής εργασίας τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες µε δαπάνη µέχρι ποσού 201.386 € 

και β) 53.560 ώρες προς συµπλήρωση της εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής των κλάδων προσωπικού που 

εργάζεται και σε απογευµατινό ωράριο, µε δαπάνη µέχρι ποσού 160.680 €.  

 Η προκαλούµενη δαπάνη από την διάθεση συνολικά των ανωτέρω ωρών θα βαρύνει τις 

πιστώσεις του προϋπολογισµού εξόδων του Πράσινου Ταµείου οικονοµικού έτους 2014, Άξονας 

Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2 «Βελτίωση υποδοµών πρόληψης λαθροϋλοτοµιών». 

 

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 φαινοµένων λαθροϋλοτοµιών και παράνοµης διακίνησης δασικών προϊόντων αλλά και 

γενικότερα τη 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, περί 

«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 ανθρώπινο 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 (υποχρεωτικά). Συνεπώς, η εργασία του Σαββάτου 

αντιµετωπίζεται σαν κανονική εργάσιµη ηµέρα της εβδοµάδας µε χορήγηση ηµέρας ανάπαυσης.  

Για την εργασία των Κυριακών και εξαιρέσιµων ηµερών θα παρέχεται για τους παραπάνω 

κλάδους 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. 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 
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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, δύναται ενδεικτικά να 

συµµετέχουν στο συνεργείο επιφυλακής ένας (1) έως δύο (2) δασικοί υπάλληλοι από τους κλάδους 

ΠΕ Γεωτεχνικών ∆ασολόγων, ΤΕ ∆ασοπόνων και ελλείψει αυτών, από τους κλάδους ∆Ε και ΥΕ 

∆ασοφυλάκων, και µόνο στις περιπτώσεις που η συµµετοχή αυτών δεν δηµιουργεί πρόβληµα στην 

απρόσκοπτη απογευµατινή λειτουργία της υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα της Α΄ 

παραγράφου. Ως επικεφαλής της επιφυλακής θα ορίζεται ένας εκ των πρώτων δύο παραπάνω 

κλάδων και σε περίπτωση έλλειψης αυτών, 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 ωραρίου θα είναι για τις καθηµερινές µέχρι 

τέσσερις (4) ανά ηµέρα και 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 (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 στα πλαίσια της απρόσκοπτης καθηµερινής 

λειτουργίας της, 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 σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, εκτός 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 
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σε περίπτωση 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. 

 

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 υπηρεσίες µπορούν να προγραµµατίσουν 4 εποχούµενα περίπολα 

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

συγκρότηση των περιπόλων θα συµµετέχουν δύο (2) υπάλληλοι, εκ των οποίων ο ένας θα είναι 

δασικός υπάλληλος προτείνοντας να δίνεται προτεραιότητα στα κατεξοχήν όργανα ελέγχου που είναι 

οι ∆ασοφύλακες (∆Ε και ΥΕ), ανάλογα βέβαια και µε τις υπηρεσιακές ανάγκες, ενώ ο δεύτερος θα 

είναι οδηγός ή θα έχει την απαιτούµενη άδεια οδήγησης ΚΥ οχήµατος. Χρέη επικεφαλή περιπόλου 

θα εκτελεί ο ανώτερος στην ιεραρχία δασικός υπάλληλος. Ο επικεφαλής του περιπόλου θα 

συντάσσει µετά το πέρας της περιπόλου, σχετική αναφορά όπου θα αναγράφονται η περιοχή και ο 

αριθµός των πραγµατοποιηθέντων ελέγχων, καθώς επίσης και οι τυχόν βεβαιωµένες παραβάσεις 

κατά την διάρκεια της περιπόλου. 

Στις περιπτώσεις των υπηρεσιών όπου υφίσταται επάρκεια διαθέσιµου ανθρώπινου 

δυναµικού, δύναται να οργανώνεται και δεύτερο περίπολο την ίδια µέρα, ανάλογα βέβαια µε τα 

διαθέσιµα οχήµατα και τα άτοµα που διαθέτουν άδεια οδήγησης ΚΥ οχήµατος. Στην περίπτωση που 

δεν καλύπτονται οι παραπάνω προϋποθέσεις, και µόνο τότε, δύναται τα περίπολα να στελεχώνονται 

µε περισσότερους των δύο υπαλλήλων (το πολύ τρεις) των παραπάνω κατηγοριών και κλάδων. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για όλα τα ανωτέρω είναι να επαρκούν οι διατιθέµενες πιστώσεις, οι 

πραγµατοποιούµενοι έλεγχοι να είναι συνεχείς και αδιάλειπτοι και να µη δηµιουργείται πρόβληµα 

στην απρόσκοπτη καθηµερινή λειτουργία της υπηρεσίας. Η εκάστοτε απόφαση του οικείου Γενικού 

∆/ντη ∆ασών & Αγρ. Υποθέσεων προς την κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να συνοδεύεται από την 

ανάλογη αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητά της (π.χ. επικινδυνότητα συµβάντος), για την 

αποφυγή κωλυµάτων κατά την πληρωµή των δαπανών από τα ΠΤΑ. Κατά την υλοποίηση του 

Ειδικού Προγράµµατος Πρόληψης Λαθροϋλοτοµιών, δεν παρέχεται η δυνατότητα χρήσης ιδιωτικών 

οχηµάτων των συµµετεχόντων υπαλλήλων καθώς οι διατιθέµενες πιστώσεις από το Πράσινο Ταµείο 

δεν καλύπτουν την χιλιοµετρική αποζηµίωση µε IX. 

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 (ΓΓ∆Ε1
, ΕΛΑΣ, ΟΤΑ κλπ). Η κίνηση των 

περιπόλων πρέπει να γίνεται µε προκαθορισµένο, από τον εκάστοτε προϊστάµενο, δροµολόγιο. 

                                                           
1
 Με την αριθ. ∆6Α 1166403 ΕΞ 2013/31-10-2013 απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Οικονοµικών, η οποία εκδόθηκε 

κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε2 της παρ. Ε του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012, οι αρµοδιότητες προληπτικού ελέγχου εφαρµογής της φορολογικής νοµοθεσίας και προσωρινού 

φορολογικού ελέγχου µεταβιβάστηκαν στις 31/10/2013 στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιων Εσόδων (Γ.Γ.∆.Ε.) του Υπ. 

Οικονοµικών. Εποµένως, από την ηµεροµηνία αυτή και µετά το Σ∆ΟΕ δεν έχει αρµοδιότητα να διενεργεί προληπτικούς 

φορολογικούς ελέγχους.   
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Ειδικότερα για τις ∆/νσεις ∆ασών ∆ωδεκανήσου, Κυκλάδων, Λέσβου, Σάµου και για το 

∆/Χ Πειραιά, 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 αποστάσεων 

εντός ορισµένων νησιών αλλά και µεταξύ αυτών.  

 

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ∆/ΝΣΕΙΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ ΜΕΤΑ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΩΝ    

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

δεν έχει τη δυνατότητα υλοποίησης του σχεδιασµού σύµφωνα µε την παρούσα, 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 Γενικές ∆/νσεις ∆ασών & Αγρ. Υποθέσεων, οι ∆/νσεις Συντονισµού και Επιθεώρησης 

και οι ∆/νσεις ∆ασών µετά ∆ασαρχείων, χρησιµοποιώντας και το προσωπικό των αντίστοιχων 

κλάδων δασικών υπαλλήλων των ∆ιευθύνσεων Αναδασώσεων, θα υποστηρίζουν και θα ελέγχουν 

την τήρηση του ειδικού προγράµµατος λαθροϋλοτοµιών, 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 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 τις Γενικές ∆/νσεις ∆ασών & Αγρ. Υποθέσεων, τις ∆/νσεις Συντονισµού και 

Επιθεώρησης και τις ∆/νσεις ∆ασών µετά ∆ασαρχείων, χρησιµοποιώντας και το προσωπικό των 

αντίστοιχων κλάδων δασικών υπαλλήλων των ∆ιευθύνσεων Αναδασώσεων αλλά και υπαλλήλων µε 

την ειδικότητα του οδηγού ή αυτών που κατέχουν την απαραίτητη άδεια οδήγησης ΚΥ οχήµατος, 
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προβλέπεται επίσης η δυνατότητα προγραµµατισµού εποχούµενων περιπόλων για την υποστήριξη 

των ∆ασαρχείων 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 υπάλληλοι που συµµετέχουν στα εποχούµενα περίπολα θα έχουν την δυνατότητα 

προγραµµατισµού 4 εποχούµενων περιπόλων ανά εβδοµάδα και οργανική µονάδα, εντός του ύψους 

της κατανεµηµένης πίστωσης. Στη συγκρότηση των περιπόλων θα συµµετέχουν δύο υπάλληλοι, εκ 

των οποίων ο ένας θα είναι δασικός υπάλληλος ενώ ο δεύτερος θα είναι οδηγός ή θα έχει την 

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

δασικός υπάλληλος. Στα διενεργούµενα περίπολα δύναται να συµµετέχουν και ο Γενικός ∆ιευθυντής 

∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων και ο ∆ιευθυντής Συντονισµού & Επιθεώρησης της οικείας 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 

 

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, δύναται 

όµως να συµµετέχουν στα περίπολα. 

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

παράρτηµα ΙΙΙ, παρέχοντας τη διακριτική ευχέρεια στους Προϊσταµένους των Γεν. ∆/νσεων ∆ασών 

& Αγροτικών Υποθέσεων για 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 Περιφέρειας (Περιφερειακό 

Ταµείο). Για την υποστήριξη των µέτρων, η κάθε δασική υπηρεσία των Αποκεντρωµένων 

∆ιοικήσεων της χώρας που εµπλέκεται στα µέτρα, χρηµατοδοτείται επιπλέον για το διάστηµα των 3 

µηνών (ή 13 εβδοµάδων συνολικά) εντός του έτους 2014 µε πίστωση για καύσιµα σύµφωνα µε τον 

πίνακα του παραρτήµατος ΙΙΙ. 

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 και περιπόλων των υπαλλήλων. 

Η εξόφληση των δαπανών θα γίνει από τα Περιφερειακά Ταµεία Ανάπτυξης (ΠΤΑ).  

Σας επισηµαίνουµε ότι τα ωροµίσθια, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ και ΙΙΙ της 

παρούσας, έχουν υπολογισθεί λαµβάνοντας ένα µέσο όρο των ωροµισθίων όπως περιγράφονται 

αναλυτικά στο Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) «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. 

Τονίζουµε ότι ο τρόπος µε τον οποίο οι συµµετέχοντες υπάλληλοι θα εργάζονται για την 

υλοποίηση του προγράµµατος και την εκποµπή των απαραίτητων περιπόλων, επαφίεται στο 
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περιεχόµενο των αποφάσεων των Προϊσταµένων των ∆ασαρχείων και των ∆/νσεων ∆ασών άνευ 

∆ασαρχείων. Οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να διέπονται από αίσθηµα ισότιµης και ορθής 

µεταχείρισης όλων των υπαλλήλων µε γνώµονα την ανάγκη εύρυθµης λειτουργίας της 

υπηρεσίας, τον κλάδο, τα καθήκοντα και τις υπηρεσιακές ευθύνες αυτών. 

Τέλος, για την υποστήριξη και ενίσχυση των µέτρων του προγράµµατος πρόληψης των 

λαθροϋλοτοµιών και παράνοµης διακίνησης, το συντονισµό των υπηρεσιών και τον έλεγχο συνολικά 

του προγράµµατος, υπάλληλοι της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών & Φ.Π. 

της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών θα στελεχώσουν για τρεις µήνες (δεκατρείς εβδοµάδες) το 

Συντονιστικό Κέντρο ∆ασοπροστασίας, µε τηλέφωνο επικοινωνίας το τετραψήφιο 1591, και θα 

συµµετάσχουν σε εποχούµενα βραδινά περίπολα, σε συνεννόηση και συνεργασία µε τα ∆ασαρχεία 

των οποίων είναι αρµοδιότητα η περιοχή πραγµατοποίησης του περιπόλου. Για το πρόγραµµα 

επιφυλακής στο Συντονιστικό Κέντρο ∆ασοπροστασία – 1591, 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, ΙΙ και ΙΙΙ 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 διαθέσιµες ανά οργανική µονάδα, πιστώσεις και το 

υπάρχον ανθρώπινο δυναµικό αυτής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο  ΕΙ∆ΙΚΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                ∆ΑΣΩΝ 

 

 

 

Γ. ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Ενδεικτική περιγραφή µέτρων πρόληψης λαθροϋλοτοµιών  

(ανήκει στην αριθµ. 104353/324/22.01.2014 εγκύκλιο της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών) 
 

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

I:  Συγκρότηση συνεργείων επιφυλακής στις ως άνω συνολικά 103 υπηρεσίες 

Αιτιολογία Ανάλυση µέτρων 

Περίοδος 

συγκρότησης:  
Από Ιανουάριο µέχρι τρεις (3) µήνες ή µέχρι δεκατρείς (13) εβδοµάδες εντός του 2014 

Χρόνος εργασίας 

έδρας (ηµερήσιος): 

ΠΕ και ΤΕ: Από ώρα 15:00 έως 22:00 κάθε εργάσιµη ηµέρα συµπεριλαµβανοµένων Σαββάτων για µέχρι 4 

ώρες υπερωριακά και σύνολο µέχρι 20 ώρες/µήνα/υπάλληλο 

∆Ε και ΥΕ: Από ώρα 14:00 έως 22:00 κάθε εργάσιµη ηµέρα συµπεριλαµβανοµένου του Σαββάτου, για 8 

ώρες, ως απογευµατινή εργασία µε την παροχή µιας ηµέρας ανάπαυσης την επόµενη εβδοµάδα 

Σύνθεση 

συνεργείου: 

Ένας (1) έως δύο (2) ∆ασικοί Υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ 

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 επικεφαλής θα εκτελεί ο 

ανώτερος στην ιεραρχία δασικός υπάλληλος  

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 βάρδια, µε την παροχή µιας ηµέρας ανάπαυσης την 

επόµενη εβδοµάδα 

ΙΙI:  Εποχούµενα Περίπολα στις ως άνω συνολικά 103 υπηρεσίες  

Περίοδος 

υλοποίησης 
Από Ιανουάριο µέχρι τρεις (3) µήνες ή µέχρι δεκατρείς (13) εβδοµάδες εντός του 2014 

Αριθµός περιπόλων 

/ υπηρεσία: 
Ένα (1) των δύο ατόµων 

Περίπολα ανά 

µήνα: 
Έως 4 διανυκτερεύσεις / εβδοµάδα ή 16 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 

Ειδικότερα για τις ∆/νσεις ∆ασών ∆ωδεκανήσου, Κυκλάδων, Λέσβου, Σάµου, Χίου και για το ∆/Χ Πειραιά, 

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 

Β. ∆/ΝΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ ΜΕΤΑ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΩΝ & ∆/ΝΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ  

(µαζί µε ΓΕΝΙΚΕΣ ∆/ΝΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ) 

I:  Συγκρότηση συνεργείων επιφυλακής στις ως άνω συνολικά 38 υπηρεσίες  (31 + 7 + 7 αντίστοιχα) 

Περίοδος 

συγκρότησης :  
Από Ιανουάριο µέχρι τρεις (3) µήνες ή µέχρι δεκατρείς (13) εβδοµάδες εντός του 2014 

Χρόνος εργασίας 

έδρας (ηµερήσιος) : 

Από ώρα 15:00 έως 22:00 κάθε εργάσιµη ηµέρα συµπεριλαµβανοµένου του Σαββάτου για µέχρι 20 

ώρες/µήνα/υπάλληλο  

Σύνθεση 

συνεργείου : 
Έως δύο (2) ∆ασικοί Υπάλληλοι 

ΙΙ:  Εποχούµενα Περίπολα στις ως άνω συνολικά 38 υπηρεσίες  

Περίοδος 

υλοποίησης 
Από Ιανουάριο µέχρι τρεις (3) µήνες ή µέχρι δεκατρείς (13) εβδοµάδες εντός του 2014 

Αριθµός περιπόλων 

/ υπηρεσία : 
Ένα (1) των δύο ατόµων  
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Περίπολα ανά µήνα : Μέχρι 3 διανυκτερεύσεις / εβδοµάδα ή 12 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 

Γ. ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ (ΣΚ∆-1591) 

Ώρες υπερωριακής 

απασχόλησης  
Μέχρι 3 υπάλληλοι. για µέχρι 20 ώρες / εβδοµάδα / υπάλληλο  

Ώρες υπερωριακής 

απασχόλησης για τον 

έλεγχο συνολικά του 

προγράµµατος 

1 υπάλληλος. για µέχρι 20 ώρες / εβδοµάδα  

Εργασία Κυριακών  Έως 10 ώρες / υπάλληλο 

Εργασία Κυριακών 

για τον έλεγχο 

συνολικά του 

προγράµµατος 

Έως 10 ώρες / υπάλληλο 

Περίπολα ανά µήνα : 
Ένα (1) των δύο ατόµων για 2 ηµέρες / εβδοµάδα 

Για τις 7 εβδοµάδες το ένα περίπολο δύναται να είναι τριµελές 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Κατανοµή διατιθέµενων πιστώσεων ανά Περιφέρεια  

(ανήκει στην αριθµ. 104353/324/22.01.2014 εγκύκλιο της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών) 
 

α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΛΩΝ 

(Απογευµατινές) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ 

ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΠΟΛΩΝ 

(Κυριακές και 

εξαιρέσιµες) 

∆ΑΠΑΝΕΣ 

ΕΚΤΟΣ 

Ε∆ΡΑΣ 

∆ΑΠΑΝΕΣ 

ΓΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΑ 

1 Κεντρικής Μακεδονίας 53.041,10 56.623,66 84.790,71 41.820,49 

2 Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης 30.853,87 35.836,56 52.679,74 24.944,32 

3 Ηπείρου 20.672,60 22.794,66 35.482,62 16.467,95 

4 ∆υτικής Μακεδονίας 13.502,38 17.755,30 27.825,40 12.244,81 

5 Θεσσαλίας 41.227,46 43.635,14 65.381,03 30.411,58 

6 Στερεάς Ελλάδας 39.172,72 43.197,84 67.518,14 31.839,57 

7 ∆υτικής Ελλάδας 33.750,38 38.150,12 56.263,15 25.722,74 

8 Πελοποννήσου 28.828,31 32.932,15 54.124,23 27.348,95 

9 Ιονίων Νήσων 5.269,27 8.095,45 12.044,05 5.916,39 

10 Αττικής 24.733,30 25.795,42 40.249,87 19.978,97 

11 Νοτίου Αιγαίου 5.480,69 7.765,21 15.647,29 5.064,44 

12 Βορείου Αιγαίου 6.481,64 8.945,09 16.796,23 7.078,55 

13 Κρήτης 12.886,28 18.703,40 26.037,54 10.601,24 

14 Γεν. ∆/νση Ανάπτυξης & 

Προστασίας ∆ασών & Φ.Π. 
4.060,00 1.836,00 2.080,00 1.614,00 

  ΣΥΝΟΛΟ: 319.960,00 362.066,00 556.920,00 261.054,00 

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ0-ΡΡΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Κατανοµή διατιθέµενων πιστώσεων ανά οργανική µονάδα 

(ανήκει στην αριθµ. 104353/324/22.01.2014 εγκύκλιο της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών) 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΕΡΙΠΟΛΑ 

2µελή 

ΚΑΥΣΙΜΑ 

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ 

ΕΥΡΩ ΓΙΑ ∆Ε 

ΥΕ 

ΚΥΡΙΑΚΩΝ 

ΠΟΣΟ ΑΝΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ∆.∆. 890,04 572,17 2.034,38 988,34 512,76 4.997,70 

ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗ 

ΚΑΠΑΝ∆ΡΙΤΙΟΥ 1.236,18 794,69 2.825,56 1.205,65 885,67 6.947,76 

ΛΑΥΡΙΟΥ 1.081,47 695,23 2.471,94 1.376,90 745,83 6.371,37 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1.715,98 1.103,13 3.922,23 1.621,13 1.911,19 10.273,66 

ΠΑΡΝΗΘΑΣ 1.373,95 883,26 3.140,46 1.549,17 1.538,28 8.485,12 

∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 1.208,12 776,65 2.761,42 1.709,43 978,90 7.434,52 

ΑΙΓΑΛΕΩ 1.599,36 1.028,16 3.655,69 1.295,81 1.724,73 9.303,76 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1.487,06 955,96 3.398,99 1.434,72 1.398,43 8.675,16 

ΠΟΡΟΥ 1.046,39 672,68 2.391,74 1.323,08 559,37 5.993,26 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ 11.638,55 7.481,93 26.602,41 12.504,23 10.255,18 68.482,30 

∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤ. & ΕΠΙΘ. ΑΠΟΚ. ∆ΙΟΙ/ΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.786,12 1.714,53 2.571,80 1.712,96   8.785,41 

∆.∆. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ  3.621,95 2.228,89 3.343,34 2.024,41   11.218,60 

∆.∆. ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 3.900,56 2.400,35 3.600,52 2.180,13   12.081,56 

∆.∆. ΠΕΙΡΑΙΑ  2.786,12 1.714,53 4.131,80 1.557,24   10.189,69 

ΑΤΤΙΚΗΣ 24.733,30 15.540,24 40.249,87 19.978,97 10.255,18 110.757,56 

         

ΑΝ.ΜΑΚ.ΘΡΑΚ. 

ΕΒΡΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝ∆Ρ/ΛΗΣ 1.836,19 1.180,41 4.197,00 1.890,32 2.004,42 11.108,34 

∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 1.956,22 1.257,57 4.471,36 1.775,79 1.491,66 10.952,60 

ΣΟΥΦΛΙΟΥ 1.235,87 794,49 2.824,85 1.457,82 1.258,59 7.571,62 

∆ΡΑΜΑΣ 
∆ΡΑΜΑΣ 3.226,14 2.073,95 7.374,03 3.038,72 3.356,24 19.069,07 

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 1.089,92 700,66 2.491,25 1.358,15 839,06 6.479,04 

ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 2.158,35 1.387,51 4.933,37 2.132,89 1.771,35 12.383,47 

ΘΑΣΟΥ 1.122,69 721,73 2.566,15 1.368,22 745,83 6.524,62 

ΞΑΝΘΗΣ 
ΞΑΝΘΗΣ 1.808,17 1.162,40 4.132,96 1.637,76 1.817,96 10.559,25 

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 749,09 481,56 1.712,21 895,89 559,37 4.398,12 

ΡΟ∆ΟΠΗΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ ∆.∆. 2.576,48 1.656,31 5.889,10 2.225,47 2.517,18 14.864,54 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ 17.759,12 11.416,58 40.592,28 17.781,03 16.361,67 103.910,68 

∆.∆. Ν. ΕΒΡΟΥ 4.179,18 2.571,80 3.857,70 2.647,31   13.255,99 

∆.∆. ΞΑΝΘΗΣ  2.228,89 1.371,63 2.057,44 934,34   6.592,30 

∆.∆. ΚΑΒΑΛΑΣ 3.900,56 2.400,35 3.600,52 2.180,13   12.081,56 

∆.∆. ∆ΡΑΜΑΣ  2.786,12 1.714,53 2.571,80 1.401,51   8.473,96 

ΑΝ.ΜΑΚ.ΘΡΑΚ. 30.853,87 19.474,89 52.679,74 24.944,32 16.361,67 144.314,49 

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ0-ΡΡΥ
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ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕ∆. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.154,23 1.384,86 4.923,95 2.177,51 2.517,18 13.157,73 

ΛΑΓΚΑ∆Α 1.918,57 1.233,36 4.385,30 2.006,05 1.584,89 11.128,17 

ΣΤΑΥΡΟΥ 1.099,96 707,12 2.514,20 1.094,93 1.025,52 6.441,72 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

ΑΡΝΑΙΑΣ 1.433,55 921,57 3.276,68 1.639,31 1.724,73 8.995,83 

ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ 865,68 556,51 1.978,70 1.201,87 792,45 5.395,20 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1.948,97 1.252,91 4.454,79 1.810,16 1.165,36 10.632,20 

ΠΕΛΛΑΣ 
Ε∆ΕΣΣΑΣ 1.955,06 1.256,82 4.468,71 2.075,64 1.538,28 11.294,51 

ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ 1.895,75 1.218,70 4.333,14 1.977,40 1.957,81 11.382,79 

ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ 825,31 530,56 1.886,42 1.169,54 559,37 4.971,19 

ΒΕΡΟΙΑΣ 1.397,75 898,55 3.194,85 1.377,42 1.072,13 7.940,69 

ΚΙΛΚΙΣ 
ΚΙΛΚΙΣ 1.693,84 1.088,90 3.871,64 1.831,53 1.025,52 9.511,43 

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 1.163,76 748,13 2.660,02 1.201,37 1.258,59 7.031,87 

ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΕΡΡΩΝ 2.228,17 1.432,39 5.092,95 2.241,83 1.724,73 12.720,08 

ΝΙΓΡΙΤΑΣ 1.484,83 954,53 3.393,89 1.402,21 1.211,98 8.447,44 

ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 1.753,04 1.126,96 4.006,96 1.878,14 1.258,59 10.023,69 

ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ∆.∆. 2.475,92 1.591,66 5.659,24 2.564,72 2.843,48 15.135,02 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ 26.294,37 16.903,53 60.101,42 27.649,63 23.260,61 154.209,56 

∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤ. & ΕΠΙΘ. ΑΠΟΚ. ∆ΙΟΙ/ΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 8.915,57 5.486,51 8.229,76 3.737,37   26.369,21 

∆.∆. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5.293,62 3.257,61 4.886,42 3.581,65   17.019,31 

∆.∆. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ  1.950,28 1.200,17 1.800,26 1.090,07   6.040,79 

∆.∆. ΚΙΛΚΙΣ  1.950,28 1.200,17 1.800,26 1.090,07   6.040,79 

∆.∆. ΠΕΛΛΑΣ  2.786,12 1.714,53 2.571,80 1.868,69   8.941,14 

∆.∆. ΣΕΡΡΩΝ  1.671,67 1.028,72 1.543,08 934,34   5.177,81 

∆.∆. Ν.ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 4.179,18 2.571,80 3.857,70 1.868,68   12.477,36 

ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕ∆. 53.041,10 33.363,05 84.790,71 41.820,50 23.260,61 236.275,96 

         

ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3.514,94 2.259,60 8.034,14 3.129,53 3.169,78 20.107,99 

ΚΟΝΙΤΣΑΣ 1.408,95 905,75 3.220,45 1.627,20 699,22 7.861,56 

ΜΕΤΣΟΒΟΥ 1.097,53 705,55 2.508,64 1.375,60 512,76 6.200,08 

ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ∆.∆. 2.228,27 1.432,46 5.093,19 2.000,62 2.097,65 12.852,18 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ∆.∆. 2.081,31 1.337,98 4.757,27 2.018,45 1.817,96 12.012,97 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ∆.∆. 1.704,66 1.095,85 3.896,36 1.800,55 1.445,05 9.942,46 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ 12.035,64 7.737,20 27.510,04 11.951,95 9.742,42 68.977,24 

∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤ. & ΕΠΙΘ. ΑΠΟΚ. ∆ΙΟΙ/ΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  5.015,01 3.086,16 4.629,24 2.335,86   15.066,27 

∆.∆. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  3.621,95 2.228,89 3.343,34 2.180,13   11.374,32 

ΗΠΕΙΡΟΣ 20.672,60 13.052,25 35.482,62 16.467,94 9.742,42 95.417,83 

         

∆ΥΤ.ΜΑΚΕ∆. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2.475,79 1.591,58 5.658,96 2.428,90 1.631,51 13.786,74 

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ0-ΡΡΥ



12 

 

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 1.378,91 886,44 3.151,78 1.589,99 652,60 7.659,72 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ∆.∆. 2.592,71 1.666,74 5.926,19 2.305,82 2.190,88 14.682,34 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ∆.∆. 2.358,31 1.516,05 5.390,41 2.344,62 2.284,11 13.893,50 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ∆.∆. 2.467,77 1.586,42 5.640,62 2.329,69 2.377,34 14.401,84 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ 11.273,48 7.247,24 25.767,96 10.999,02 9.136,43 64.424,14 

∆.∆. ΚΟΖΑΝΗΣ 2.228,89 1.371,63 2.057,44 1.245,79   6.903,75 

∆ΥΤ.ΜΑΚΕ∆. 13.502,38 8.618,87 27.825,40 12.244,81 9.136,43 71.327,89 

         

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΛΑΡΙΣΣΑΣ 

ΛΑΡΙΣΗΣ 3.651,55 2.347,43 8.346,41 3.249,27 3.449,47 21.044,13 

ΑΓΙΑΣ 1.100,43 707,42 2.515,26 1.162,98 652,60 6.138,69 

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 1.873,34 1.204,29 4.281,91 1.970,03 1.351,82 10.681,39 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΒΟΛΟΥ 2.015,21 1.295,50 4.606,20 2.080,70 1.771,35 11.768,96 

ΑΛΜΥΡΟΥ 1.458,75 937,77 3.334,28 1.436,73 932,29 8.099,81 

ΣΚΟΠΕΛΟΥ 962,82 618,95 2.200,72 1.057,26 466,14 5.305,90 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 2.673,18 1.718,47 6.110,13 2.313,91 2.657,02 15.472,72 

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 1.508,79 969,94 3.448,66 1.638,64 1.538,28 9.104,30 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2.516,44 1.617,71 5.751,85 2.482,05 2.750,25 15.118,30 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 2.292,46 1.473,73 5.239,91 2.275,06 2.144,26 13.425,43 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ 20.052,97 12.891,19 45.835,35 19.666,63 17.713,49 116.159,63 

∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤ. & ΕΠΙΘ. ΑΠΟΚ. ∆ΙΟΙ/ΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 5.015,01 3.086,16 4.629,24 2.647,31   15.377,72 

∆.∆. ΛΑΡΙΣΑΣ  4.736,40 2.914,71 4.372,06 2.491,58   14.514,75 

∆.∆. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 3.343,34 2.057,44 3.086,16 1.557,24   10.044,18 

∆.∆. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  3.621,95 2.228,89 3.343,34 2.024,41   11.218,60 

∆.∆. ΤΡΙΚΑΛΩΝ  4.457,79 2.743,25 4.114,88 2.024,41   13.340,33 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 41.227,46 25.921,65 65.381,03 30.411,58 17.713,49 180.655,21 

         

ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

ΛΑΜΙΑΣ 3.527,78 2.267,86 8.063,50 3.245,10 4.148,69 21.252,93 

ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 1.452,29 933,62 3.319,53 1.432,18 978,90 8.116,52 

ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΑΣ 1.507,67 969,22 3.446,10 1.691,05 1.118,75 8.732,78 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΘΗΒΩΝ 2.027,24 1.303,22 4.633,69 1.975,74 1.584,89 11.524,78 

ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΣ 1.818,36 1.168,95 4.156,25 1.712,50 1.351,82 10.207,88 

ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ 1.644,24 1.057,01 3.758,26 1.781,20 1.211,98 9.452,69 

ΛΙ∆ΟΡΙΚΙΟΥ 1.444,74 928,76 3.302,26 1.612,75 792,45 8.080,95 

ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΛΙΜΝΗΣ 1.254,02 806,16 2.866,34 1.482,58 839,06 7.248,16 

ΙΣΤΙΑΙΑΣ 1.180,59 758,95 2.698,49 1.182,18 745,83 6.566,04 

ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 1.794,67 1.153,72 4.102,10 1.895,27 1.211,98 10.157,73 

ΚΥΜΗΣ 1.871,11 1.202,86 4.276,82 1.966,63 1.118,75 10.436,16 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2.541,40 1.633,76 5.808,91 2.501,66 2.843,48 15.329,20 

ΦΟΥΡΝΑ 949,13 610,16 2.169,45 1.263,08 512,76 5.504,57 

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ0-ΡΡΥ
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ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ 23.013,24 14.794,23 52.601,69 23.741,92 18.459,32 132.610,40 

∆.∆. Ν ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 6.408,07 3.943,43 5.915,14 3.581,65   19.848,29 

∆.∆. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2.507,51 1.543,08 2.314,62 1.401,51   7.766,72 

∆.∆. ΕΥΒΟΙΑΣ  3.343,34 2.057,44 3.086,16 1.245,79   9.732,73 

∆.∆. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2.228,89 1.371,63 2.057,44 1.090,07   6.748,03 

∆.∆. Ν.ΦΩΚΙ∆ΑΣ 1.671,67 1.028,72 1.543,08 778,63   5.022,10 

ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑ∆ΑΣ 39.172,72 24.738,52 67.518,14 31.839,57 18.459,32 181.728,27 

         

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ 

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2.034,23 1.307,72 4.649,68 2.077,26 1.258,59 11.327,48 

ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1.628,81 1.047,09 3.722,99 1.754,38 1.072,13 9.225,40 

ΒΥΤΙΝΑΣ 1.669,81 1.073,45 3.816,71 1.784,78 978,90 9.323,66 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΣΠΑΡΤΗΣ 2.011,48 1.293,09 4.597,66 2.006,05 1.584,89 11.493,17 

ΓΥΘΕΙΟΥ 1.310,28 842,32 2.994,93 1.323,13 792,45 7.263,11 

ΜΟΛΑΩΝ 1.569,51 1.008,97 3.587,46 1.735,20 745,83 8.646,98 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2.312,82 1.486,82 5.286,45 2.587,45 1.678,12 13.351,66 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 1.476,56 949,21 3.374,98 1.638,94 1.072,13 8.511,82 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2.270,47 1.459,59 5.189,64 2.248,81 2.144,26 13.312,77 

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 1.509,98 970,70 3.451,37 1.681,12 1.445,05 9.058,22 

ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ∆.∆. 2.397,40 1.541,19 5.479,77 2.127,15 1.864,58 13.410,08 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ 20.191,35 12.980,15 46.151,65 20.964,27 14.636,94 114.924,36 

∆.∆. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 1.950,28 1.200,17 1.800,26 1.090,07   6.040,79 

∆.∆. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.393,06 857,27 1.285,90 1.557,24   5.093,47 

∆.∆. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1.393,06 857,27 1.285,90 1.401,51   4.937,74 

∆.∆. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  3.900,56 2.400,35 3.600,52 2.335,86   12.237,29 

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ 28.828,31 18.295,21 54.124,23 27.348,95 14.636,94 143.233,64 

         

∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΑΙΤΩΛ/ΡΝΑΝΙΑΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1.775,14 1.141,16 4.057,47 1.682,13 1.678,12 10.334,02 

ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2.178,02 1.400,16 4.978,33 1.994,47 2.610,41 13.161,39 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 2.282,94 1.467,60 5.218,15 2.279,24 1.165,36 12.413,29 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1.544,80 993,08 3.530,97 1.720,24 1.258,59 9.047,68 

ΑΧΑΙΑΣ 

ΠΑΤΡΩΝ 2.629,46 1.690,37 6.010,20 2.298,29 3.123,17 15.751,49 

ΑΙΓΙΟΥ 1.504,09 966,92 3.437,92 1.418,54 1.445,05 8.772,52 

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1.396,12 897,51 3.191,14 1.588,95 652,60 7.726,32 

ΗΛΕΙΑΣ 

ΠΥΡΓΟΥ 1.868,31 1.201,06 4.270,43 1.886,50 2.004,42 11.230,72 

ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 1.740,12 1.118,65 3.977,41 1.871,42 1.678,12 10.385,71 

ΟΛΥΜΠΙΑΣ 1.507,73 969,25 3.446,23 1.663,95 1.258,59 8.845,75 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ 18.426,73 11.845,76 42.118,25 18.403,73 16.874,43 107.668,90 

∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤ. & ΕΠΙΘ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ  7.522,52 4.629,24 6.943,86 3.114,47   22.210,09 

∆.∆. ΑΧΑΪΑΣ -  2.228,89 1.371,63 2.057,44 934,34   6.592,30 

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ0-ΡΡΥ
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∆.∆. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  3.621,95 2.228,89 3.343,34 1.868,69   11.062,88 

∆.∆. ΗΛΕΙΑΣ  1.950,28 1.200,17 1.800,26 1.401,51   6.352,23 

∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΑΣ 33.750,38 21.275,69 56.263,15 25.722,74 16.874,43 153.886,39 

         

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ∆.∆. 946,92 608,73 2.164,39 1.020,47 932,29 5.672,81 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ∆.∆. 1.533,78 986,00 3.505,77 1.727,68 1.491,66 9.244,89 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ∆.∆. 1.534,18 986,26 3.506,69 1.669,23 1.165,36 8.861,72 

ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ∆.∆. 1.254,40 806,40 2.867,19 1.499,01 1.118,75 7.545,75 

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 5.269,27 3.387,39 12.044,05 5.916,39 4.708,06 31.325,16 

         

ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ∆.∆. 2.655,48 1.707,10 6.069,68 2.355,82 2.517,18 15.305,26 

ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ∆.∆. 1.456,11 936,07 4.228,25 1.651,97 1.118,75 9.391,15 

ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ∆.∆. 1.534,20 986,27 4.306,75 1.669,26 1.165,36 9.661,85 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ 5.645,80 3.629,44 14.604,69 5.677,05 4.801,29 34.358,27 

∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤ. & ΕΠΙΘ. ΑΙΓΑΙΟΥ  835,84 514,36 2.191,54 1.401,51   4.943,25 

ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ 6.481,64 4.143,80 16.796,23 7.078,56 4.801,29 39.301,51 

         

ΝΟΤ.ΑΙΓΑΙΟΥ 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ∆Ω∆/ΝΗΣΟΥ ∆.∆. 2.974,10 1.911,92 8.357,93 2.814,29 2.657,02 18.715,26 

ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ∆.∆. 2.506,59 1.611,38 7.289,36 2.250,15 1.584,89 15.242,37 

ΝΟΤ.ΑΙΓΑΙΟΥ 5.480,69 3.523,30 15.647,29 5.064,44 4.241,91 33.957,63 

         

ΚΡΗΤΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ∆.∆. 2.968,53 1.908,34 6.785,20 2.571,53 3.402,85 17.636,46 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ∆.∆. 2.276,74 1.463,62 5.203,97 2.064,52 1.957,81 12.966,65 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ∆.∆. 2.283,74 1.468,12 5.219,99 2.072,91 2.377,34 13.422,10 

ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ∆.∆ 2.849,77 1.831,99 6.513,76 2.490,76 2.750,25 16.436,54 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ 10.378,78 6.672,07 23.722,92 9.199,72 10.488,25 60.461,74 

∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤ. & ΕΠΙΘ. ΑΠΟΚ. ∆ΙΟΙ/ΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 2.507,51 1.543,08 2.314,62 1.401,51   7.766,72 

ΚΡΗΤΗΣ 12.886,28 8.215,15 26.037,54 10.601,23 10.488,25 68.228,46 

         

ΣΚ∆ 4.060,00 1.836,00 2.080,00 1.614,00   7.510,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ 176.710,04 113.599,31 405.608,66 178.539,18 151.730,03 620.578,56 

         

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡ. ∆ΑΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 315.900 199.550 554.840 259.440 160.680 1.490.410 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 319.960 201.386 556.920 261.054 160.680 1.500.000 

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ0-ΡΡΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

� Γραφείο Υπουργού 

� Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 

� Γραφείο Γενικής Γραµµατέα 

                                               Αµαλιάδος 17, ΑΘΗΝΑ 

 

2. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

      Λυκούργου 17, ΑΘΗΝΑ 

 

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

� Γραφείο Υπουργού 

� Γραφείο Υφυπουργού 

 

4.    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

                                             Έδρες τους 

 

5.    ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

� Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή 

� ∆/νσεις Κεντρικής Υπηρεσίας 

                                         Ενταύθα 

 

 

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ0-ΡΡΥ


